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Knyszyn, 17.05.2017r. 

 
Burmistrz Knyszyna zaprasza do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjno-warsztatowym 
dotyczącym  pogłębionej diagnozy wyznaczonych obszarów rewitalizacji w gminie Knyszyn, w 
ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017 – 2023r. 
 
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców organizacje pozarządowe oraz 
pozostałe grupy społeczne z gminy Knyszyn, w szczególności z wyznaczonego obszaru rewitalizacji w 
gminie Knyszyn, do udziału w spotkaniu warsztatowym. Wyznaczony obszar rewitalizacji w gminie 
Knyszyn obejmuje: ul. Grodzieńską oraz ul. Białostocką w Knyszynie wraz z terenem Rynku 
Miejskiego oraz sołectwa: Knyszyn Zamek, Zofiówka i Kalinówka Kościelna. 
 
Spotkanie będzie prowadzone w formie warsztatów i dyskusji. Dotyczyć będzie następujących 
kwestii: 
1. Analiza najważniejszych problemów występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 
gminy Knyszyn w sferze społecznej a także gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 
i technicznej. 
2. Identyfikacja przyczyn ich występowania. 
3. Określenie potencjałów obszaru rewitalizacji. 
4. Wykreowanie wizji obszaru rewitalizacji do 2023r., kierunków zmian, najważniejszych celów i 
sposobów ich realizacji (przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych), co w konsekwencji przyniesie 
wzrost poziomu życia i zaspokojenia potrzeb społecznych.  
 
Termin i miejsce spotkania: 22 maja 2017 r. godz. 13.30, Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w 
Knyszynie 
 
 
Mapa obszaru rewitalizacji gminy Knyszyn oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Knyszyn dostępne są: 
 
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Knyszyn 
- na stronie internetowej Gminy w zakładce Rewitalizacja  
- w Urzędzie Miejskim w Knyszynie , pok. 11 w godzinach pracy urzędu. 
 
Rewitalizacja to przede wszystkim niwelowanie problemów społecznych, to aktywizacja 
społeczności lokalnej, to nowa, lepsza jakość życia dla mieszkańców. Budynki, skwery, rynki czy place 
są bezwartościowe jeśli nie ma tam ludzi. To przestrzeń miejska jest dla mieszkańców i ma im służyć, 
a nigdy odwrotnie. Wspólnie zaplanujmy nową jakość przestrzeni w mieście i gminie Knyszyn. 


