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Szanowni Państwo

Rewitalizacja jest długofalowym i trudnym procesem
dla miasta. Dlatego ważne jest aby zaangażować
w ten proces mieszkańców. Wiele w tej kwestii udało
się już zrobić i wiele jest jeszcze przed nami do wykonania. Dzięki konkursowi Modelowej Rewitalizacji
Miast zapoczątkowaliśmy wiele potrzebnych miastu
działań. Część z nich jest już realizowana i to jest
dowód na to, że rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych
obszarów miasta. Celem tych wszystkich działań
w naszym projekcie było ocalenie dziedzictwa kulturowego przed zapomnieniem i zniszczeniem.
Wierzę w to, że zrewitalizowane centrum miasta będzie naszym wspólnym sukcesem, na którym będą
wzorowały się inne miasta, a nasze osiągnięcia pozwolą nam pozyskać nowe źródła finansowania kolejnych etapów rozwoju społeczno-gospodarczego
Hrubieszowa.
Burmistrz Miasta Hrubieszowa
Marta Majewska
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Hrubieszów zwany do 1802 r. Rubieszowem, to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski i Unii Europejskiej. Położony jest w południowo-wschodniej Polsce nad rzeką Huczwą, prawym dopływem Bugu. Administracyjnie Hrubieszów należy do województwa
lubelskiego i leży zaledwie 5 km od granicy z Ukrainą.
Pierwsza wzmianka o Hrubieszowie pochodzi z roku
1254 i mówi o osadzie położonej wśród lasów i posiadającej dwór myśliwski. Hrubieszów pełnił rolę
stanicy myśliwskiej jeszcze w czasach jagiellońskich,
co zostało uwieńczone w jego herbie przedstawiającym jelenią głowę, między rogami której umieszczone są dwa krzyże. Hrubieszów zyskał prawa miejskie
w 1400 roku – nadał je Władysław Jagiełło i wyznaczył
tutaj trakt handlowy. Na początku XIX wieku miastem
i okolicznymi wsiami zarządzał Stanisław Staszic,
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który w 1816 r. utworzył tutaj Towarzystwo Rolnicze
Hrubieszowskie, które przetrwało aż do 1945 roku.
Obecnie Hrubieszów o powierzchni 33,03 km2 jest
prężnym centrum życia społeczno-kulturalnego,
w którym organizowane są różnego rodzaju festiwale
i imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
jak np. Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Władze miasta aktywnie współpracują
z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, dzięki czemu potencjalni inwestorzy mogą liczyć na profesjonalną pomoc w lokowaniu
inwestycji na terenie Hrubieszowa. Oryginalność tego
niespełna 20-tysięcznego miasta polega m.in. na jego
wielokulturowości, gdyż przez wieki żyli tu obok siebie Polacy, Żydzi i Ukraińcy, w pełnej zgodzie i poszanowaniu własnych tradycji.

Śródmieście Hrubieszowa stanowi charakterystyczny
układ miasta. Leży na wyspie, którą okalają ramiona
rzeki Huczwy oraz kanał Ulga. To niegdyś wielowyznaniowe i wieloetniczne miasto zachowało w znacznym stopniu swój pierwotny układ urbanistyczny.

W XV wieku miasto było już obwarowane, okopane
i umocnione wałem: posiadało dwie bramy – bełską
i sławęcińską. Śródmieście rozwijało się wokół starego
rynku, w południowo-wschodniej części miasta, wokół
którego ukształtowała się sieć nieregularnych ulic.
5

REWITALIZACJA – PRZYWRÓCENIE DO ŻYCIA

poprzez wieloaspektowe działania, przede wszystkim
w sferze społecznej, gospodarczej, kulturowej, architektonicznej, ekonomicznej. Celem REWITALIZACJI jest
doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia na
wybranym obszarze. Nie jest tak, jak większość uważa,
że rewitalizacja to tylko remont, adaptacja, modernizacja budynków. Rewitalizacja miast to najbardziej
kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną,
gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Takie podejście wynika wprost
z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie
spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel szczegółowy: „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych
obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”. Stwierdzono, że skala problemów
miast wymusza podjęcie skoordynowanych działań
zmierzających do ich rozwiązania. Badania wykazały,
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że ok. 20% terenów zurbanizowanych w Polsce to obszary zdegradowane, a 11% to dzielnice śródmiejskie
w stanie kryzysu. Obszary te są zamieszkane przez ok.
2 miliony osób, z których znaczna część korzysta ze
świadczeń pomocy społecznej, ma problemy ze znalezieniem lub utrzymaniem pracy, w codziennym życiu
doświadcza problemów patologii społecznej lub ma
utrudniony dostęp do usług publicznych. Niska jakość
życia w wymiarze społeczno-ekonomicznym nakłada
się często na złe warunki mieszkaniowe. Luka remontowa w Polsce od wielu lat pozostaje na niezmienionym poziomie ok. 36 mld zł. Doświadczenia innych
krajów dowodzą, że skuteczna i efektywna rewitalizacja miast to wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich
zainteresowanych podmiotów. Zgodnie z założeniami
dokumentów strategicznych rewitalizacja prowadzona w miastach ma być procesem kompleksowych,
interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na
wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast – co to takiego?
To konkurs przeprowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, do którego przystąpiło wiele
samorządów. W pierwszym etapie złożono aż 240
projektów. W drugim etapie spośród 57 wniosków
wybrano 20 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Gmina Miejska Hrubieszów w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast otrzymała dotację uzyskując wysoką, szóstą lokatę w konkursie spośród 20 samorządów w Polsce. Celem konkursu było
wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin

posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.
Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa
szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”, finansowany
jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita
wartość projektu wynosi 2 968 350,00 zł, a dofinansowanie to wartość 2 671 515,00 zł.
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Umowa została podpisana w sierpniu 2016 roku
i pierwotnie zakładała realizację projektu do końca
2018 roku. Finalnie realizacja projektu została wydłużona do końca 2019 roku. Tematem wiodącym
przedmiotowego projektu jest ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przy wsparciu podmiotów ekonomii społecznej jako narzędzia do ożywienia społeczno-gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.
Hrubieszów pomimo niekorzystnych zmian architektonicznych jest wciąż miastem o cennym w skali regionu pejzażu kulturowym, dzięki dużej liczbie
i różnorodności obiektów zabytkowych. Dominantami historycznego układu są kościoły i cerkiew
prawosławna. Unikalne jest Śródmieście, którego
struktura przestrzenna została wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Ponadto w mieście
znajdują się obiekty świadczące o wielokulturowości Hrubieszowa: świątynie katolickie, prawosławne,
kirkut, a także wiele zabytkowych dworów, domów
i kamienic, a także niewyremontowane i niewykorzystywane podziemia. Działania przewidziane
w Modelowej Rewitalizacji Miast pomogły w odnalezieniu i ożywieniu dziedzictwa kulturowego.
W projekcie pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych
oraz ożywienie społeczno–gospodarcze miasta”
zostały przewidziane następujące działania:
 powołanie Zespołu Koordynacyjnego ds. Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa,
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 przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
urzędu miasta zaangażowanych w realizację projektu,
 konsultacje społeczne,
 opracowanie i uchwalenie LPR-u,
 stworzenie internetowej platformy partycypacyjnej ułatwiającej konsultacje społeczne z mieszkańcami,
 rewitalizacja historycznej zabudowy miasta z odtworzeniem oraz zagospodarowaniem murowanych podziemi poprzedzona badaniami geotechnicznymi,
 przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjionalno-przestrzennej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania:
HRUBIESZOWSKIE „SUTKI” I ICH SĄSIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA,
 wypracowanie modelu rozwiązania problemu
hrubieszowskich „SUTEK” polegającego na rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego będących własnością prywatną,
 opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków: dawnego Syndykatu, Lokalu w Sutkach,
budynków biurowo-administracyjnych, dla których zostały przewidziane nowe funkcje służące
poprawie jakości życia i rozwoju mieszkańców,
 konferencje projektowe.

Zespół ds. rewitalizacji

Zarządzeniem nr 180/2016 Burmistrz Miasta Hrubieszowa powołał w dniu 4 stycznia 2016 r. Zespół
Koordynacyjny ds. Programu Rewitalizacji Miasta
Hrubieszowa, którego zadaniem było opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa, a w szczególności:
 przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz zidentyfikowanie potrzeb rewitalizacyjnych,
 delimitacja przestrzenna obszaru/obszarów przeznaczonych do rewitalizacji,
 wypracowanie celów procesu rewitalizacji w odniesieniu do uzgodnionych obszarów, wymagających wsparcia w ramach rewitalizacji,

 wypracowanie kierunków działań w poszczególnych sferach – społecznej, gospodarczej, przestrzennej,
 wypracowanie systemu wdrażania i monitoringu
Programu,
 analiza zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych,
 ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych,
 budowa lokalnych partnerstw w celu zapewnienia komplementarności pomiędzy poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi,
 wypracowanie listy projektów rewitalizacyjnych,
 określeniu harmonogramu realizacji Programu
oraz planu finansowego,
 wypracowanie uzupełniających rodzajów działań
rewitalizacyjnych,
 wypracowanie lokalnych systemów motywacyjnych dla partnerów Programu,
 organizacja konsultacji społecznych służących
opracowaniu Programu.
W ramach projektu odbyły się szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w Hrubieszowie w zakresie:
 diagnoza i obszar rewitalizacji,
 od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji,
 program rewitalizacji od A do Z,
 działania edukacyjno-partycypacyjne.
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Konsultacje społeczne
Nieodzownym elementem całego procesu rewitalizacji były konsultacje społeczne, których celem było
rozpoznanie potrzeb mieszkańców względem procesu rewitalizacji, skonsultowanie granic obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, skonsultowanie wyboru obiektów i obszarów, które zostaną
objęte działaniami w ramach procesu rewitalizacji.
Spotkania z różnymi grupami mieszkańców zapoczątkowały proces aktywizacji mieszkańców jako
interesariuszy rewitalizacji oraz pozwoliły zebrać
pomysły i propozycje na działania rewitalizacyjne.
W trakcie spotkań konsultacyjnych poinformowano
mieszkańców o realizacji projektu pn. „Rewitalizacja
Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”.
Cel konsultacji został osiągnięty, gdyż poznane zostały potrzeby mieszkańców oraz przeanalizowano propozycje mieszkańców dotyczące budynków,
w których planowane jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych. W spotkaniach uczestniczyli m.in.
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy społeczni oraz radni, którzy wspólnie
dyskutowali w powołanych komisjach o rozwoju społecznym i gospodarczym miasta. Rozmowy odbyły
się również z seniorami, grupami i stowarzyszeniami
działającymi na rzecz polityki senioralnej.
W ramach konsultacji społecznych odbyły się nie tylko spotkania, ale także spacer badawczy oraz warsztaty, podczas których urzędnicy miejscy i eksperci
mieli możliwość dyskusji ze wszystkimi osobami za10

interesowanymi tworzeniem dokumentu Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Głównym celem tych spotkań było poznanie opinii
mieszkańców w zakresie:
 potrzeb mieszkańców i zaangażowanych grup
społecznych w zakresie procesu rewitalizacji,
 zachęcania do zgłaszania własnych propozycji
działań poprzez wypełnienie ankiet,
 ustosunkowania się do propozycji władz miasta
w zakresie wyznaczenia obiektów na potrzeby
działań rewitalizacyjnych.
Konsultacje społeczne dały szansę wypowiedzi wszystkim grupom mieszkańców Hrubieszowa na temat
najistotniejszych problemów rewitalizacyjnych. Każdy
mieszkaniec, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, parafia czy
instytucja mogły w sposób efektywny podzielić się swoimi potrzebami, uwagami i oczekiwaniami. Jak podkreślają władze miasta, przedsięwzięcia rewitalizacyjne
będą przeciwdziałać pogłębianiu kryzysu i przyczynią
się do jego zażegnania. Mogą to być działania społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie,
zintegrują mieszkańców i zaangażują ich we wspólne
działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze i poprawę przestrzeni wokół nas. Dodatkowo, celem poznania opinii
mieszkańców na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów miasta oraz
oczekiwanych działań mających na celu ożywienie
społeczno-gospodarcze, przygotowano ankietę, której
wyniki zostały wykorzystane przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji. Poznanie opinii mieszkańców w kwestii
potrzeb rewitalizacyjnych, wybranych obszarów naszego miasta pozwoliło na przygotowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji, spełniającego oczekiwania
wszystkich grup społecznych.

Czym jest Lokalny Program Rewitalizacji?

Obszar rewitalizacji miasta Hrubieszowa

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument planistyczny, który diagnozuje
sytuację w mieście oraz określa obszary wymagające przeprowadzenia zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych.
Dlatego najważniejszą częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji jest diagnoza, która wskaże szanse i zagrożenia
rozwoju obszaru miejskiego. Należy
zidentyfikować te obszary, które w rzeczywistości spełniają kryteria poddania
ich procesom rewitalizacyjnym tzw. obszary zdegradowane. Dokonując tego
wyboru należy wziąć pod uwagę poziom: bezrobocia, ubóstwa oraz trudne
warunki mieszkaniowe, przestępczość,
wykształcenie mieszkańców, ich przedsiębiorczość, degradację techniczną
infrastruktury i budynków, zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Za pomocą tych wskaźników zostały wyznaczone granice obszaru rewitalizacji, które obejmują całe Śródmieście Miasta
Hrubieszowa – obszar, który od strony
północnej, zachodniej i wschodniej
oparty jest na kanale rzeki Huczwy, natomiast od strony południowej przebiega wzdłuż ulic Działkowej i Piłsudskiego. Obszar rewitalizacji zajmuje 2,68%
powierzchni miasta (88,6 ha z 3 303,0
ha) i zamieszkały jest przez 21,55%
mieszkańców miasta (3 873 osoby z 17
974). LPR stanowi również formalną
podstawę do złożenia wniosku na pozyskiwanie m.in. środków europejskich na
działania związane z rewitalizacją. LPR
został uchwalony przez Radę Miasta
Hrubieszów w listopadzie 2017 roku.

Obszar rewitalizacji
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Konsultacje społeczne w dobie cyfryzacji

Miasto wychodząc naprzeciw czasom informatyzacji
i elektronizacji widzi konieczność przeprowadzania
na różnych etapach projektów konsultacji społecznych, dzięki którym mieszkańcy czują się potrzebną
częścią miasta. W ramach MRM została stworzona
Platforma Partycypacji Społecznej.
Internetowa platforma partycypacyjna – to narzędzie, które ułatwia mieszkańcom komunikację
i umożliwia szybsze załatwienie spraw poprzez elektronizację niektórych procesów tj. przeprowadzanie
konsultacji społecznych z mieszkańcami, zgłaszanie
usterek w mieniu zarządzanym przez Gminę Miejską
Hrubieszów, a także w pełni usprawnia wybór projektów w ramach corocznego budżetu obywatelskiego.
Platforma uruchomiona została w czerwcu 2019 r.
Platforma partycypacyjna usprawnia wszelkie konsultacje społeczne, które są nieodzownym elementem rewitalizacji. Mieszkańcy w sposób prosty i szybki mogą uczestniczyć w długofalowym procesie jakim
jest rewitalizacja. Platforma ta po raz pierwszy została wykorzystana na potrzeby tegorocznego budżetu
obywatelskiego oraz do przeprowadzenia konsulta12

cji z mieszkańcami miasta w ramach przygotowania
zarysu projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od
partycypacji do realizacji”, który został złożony o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Działania planowane w ramach zarysu projektu dotyczą
również obszaru rewitalizacji.
Stworzenie internetowej platformy partycypacji
społecznej przyspieszy a w dobie cyfryzacji zachęci
mieszkańców do korzystania z tego narzędzia, dzięki
temu ich udział jest znacznie większy. W obecnych
czasach dbania o ochronę danych osobowych, coraz
mniej ludzi zainteresowanych jest udziałem w tradycyjnych konsultacjach, zależy im na sprawnym załatwieniu sprawy bez wychodzenia z domu. Narzędzie
stworzone dla mieszkańców w ramach projektu
(https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl) pomaga
włodarzom miasta w podejmowaniu działań potrzebnym społeczeństwu.

Śródmieście to obszar występowania specyficznej degradacji tkanki miejskiej. Od
dawna obserwuje się nasilanie procesu
niszczenia budynków i ciągów komunikacyjnych. Widoczny jest on w spękaniach budynków, ich osiadaniu oraz w zapadaniu się ulic
i chodników. Stwierdzono, że w znacznym
stopniu ma to związek z istnieniem wielopoziomowych, zdegradowanych podziemnych
konstrukcji.
Podziemia jako lokalny produkt turystyczny,
przyciągając turystów, pobudzi lokalną przedsiębiorczość i zaktywizuje mieszkańców.
Miasto w 2015 r. podpisało z AGH w Krakowie porozumienie o współpracy w zakresie
promocji i wykorzystania potencjału naukowego dla zabezpieczenia historycznej
zabudowy i podziemi. W ramach umowy
wykonano: badania geofizyczne, sondażowe wiercenia mało-średnicowe – wykonanie
do 20 sztuk otworów z powierzchni i do 40
sztuk otworów z pustek podziemnych. Następnie wykonano wziernikowanie sondami
optycznymi wraz z cyfrowym zapisem wyników wziernikowania wszystkich wykonanych
otworów i przebicie minimalnych połączeń
umożliwiających dostęp do wykrytych pustek oraz wykonano zabudowę reperów geodezyjnych w badanych pustkach podziemnych z określeniem ich współrzędnych.

Nowe – stare
hrubieszowskie podziemia
Kolejnym działaniem przeprowadzonym w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast było wykonanie inwentaryzacji,
ekspertyzy i badań geotechnicznych hrubieszowskich podziemi, a następnie opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania wraz z dokumentacją
techniczną.
13
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Hrubieszowskie Sutki – konkurs
Dla mieszkańców miasta i najbliższej okolicy, SUTKI są tak integralną częścią naszej miejscowej kultury, że nie wzbudzają żadnej refleksji. Natomiast
na twarzach przyjezdnych sama nazwa „rysuje”
często uśmiech lub małą konsternację. Hrubieszowskie „Sutki” to ostatnie w Polsce murowane kramy wzorowane na wschodnich bazarach,
z charakterystyczną, wąską uliczką wewnętrzną,
pochodzą z początku XIX wieku.
Duże znaczenie zarówno dla mieszkańców jak
i dla władz miasta ma obszar ścisłego centrum
miasta. W tym celu dzięki projektowi Modelowej Rewitalizacji Miast został przeprowadzony
w 2018 roku konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania HRUBIESZOWSKIE „SUTKI” I ICH SĄSIEDNIE OTOCZENIE
JAKO NOWA UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA.
Celem konkursu nie było opracowanie pełnej dokumentacji technicznej, ale określenie kierunku
zmian, przedstawienie nowej wizji dla fragmentu
Śródmieścia Hrubieszowa (ul. Rynek Sutki, ul. Rynek, pl. Wolności). Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zostało złożonych 14 prac konkursowych z czego zakwalifikowało się 13. Ostatecznie dzięki głosowaniu mieszkańców i pracy
Sądu Konkursowego wybrano i nagrodzono 3
najlepsze prace.
Zwycięski projekt przygotowała Izabela Sykta i firma „IdeeS Architektura i Krajobraz” z Krakowa. Za
swoją wizję „Sutek” projektanci otrzymali od miasta nagrodę – 25 tys. zł.
Miasto nagrodziło też prace, które zajęły II i III
miejsce. Druga nagroda trafiła do spółki z Katowic
(15 tys. zł), a trzecią (10 tys. zł) odebrał projektant
z Kalisza Pomorskiego.
15

Hrubieszów – dawniej, dziś i w przyszłości
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I miejsce – Izabela Sykta i firma „IdeeS Architektura i Krajobraz” z Krakowa
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II miejsce – MAPS Studio Sp. z o.o. z Katowic
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III miejsce – Sławomir Kopa z Kalisza Pomorskiego
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Przeprowadzony konkurs był początkiem zmiany jaka ma nastąpić w hrubieszowskich „Sutkach”.
O potrzebie rewitalizacji tej części miasta mówiło
się w Hrubieszowie od dawna. Kramy są dziś bardzo
zaniedbane. Problemem jest jednak stan prawny
nieruchomości. Miasto jest właścicielem jedynie kilku lokali, znaczna większość należy do prywatnych
przedsiębiorców. Zadaniem bardzo trudnym ale
potrzebnym dla miasta było uporządkowanie stanu
prawnego nieruchomości „Sutek” i wypracowania
modelu działań, który regulowałby zagadnienia formalno-prawne oraz możliwości uzyskania wsparcia
finansowego na przeprowadzenie rewitalizacji, która
będzie komplementarna z działaniami realizowanymi przez Gminę Miejską. Powstał tzw. „Narzędziownik”, który opisuje cały problem wraz ze wskazaniem
działań prawnych.
Gmina nie poprzestała na konkursie i analizie prawnej swoich działań dotyczących tego obszaru. Dla
terenu został również wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy, który szczegółowo opisuje i oszaco20

wuje koszty całej zaplanowanej inwestycji. PFU poprzedzony był dokładną inwentaryzacją i ekspertyzą,
niestety tylko części nieruchomości, gdyż nie wszyscy
właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na wykonanie takich działań. Poza problemem stanu prawnego
Miasto mierzy się z problemem braku jednomyślności
i zgody wśród właścicieli „Sutek”, co niestety znacznie
utrudnia jakiekolwiek działania na tym terenie.
Ostateczny kształt tego terenu będzie zależał od
możliwości finansowych miasta i ustaleń z właścicielami. W celu nawiązania porozumienia z przedsiębiorcami i „wyjściem do nich” Miasto w jednym z lokali znajdujących się w „Sutkach”, będącym własnością
samorządu, planuje wyremontować pomieszczenie,
w którym powstanie Punkt Informacji o Rewitalizacji
gdzie właściciele i przedsiębiorcy będą mogli uzyskać
szczegółowe informacje na temat rewitalizacji i działań z tym procesem związanych. W ramach projektu
została wykonana dokumentacja budowlana dla tego
lokalu. Przedmiotowy projekt częściowo sfinansuje
remont tego lokalu.

Od projektu do realizacji
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
umożliwił Miastu opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej:
1. W zakresie remontu i przebudowy nieruchomości położonej w obszarze Śródmieścia Hrubieszowa – ul. 3-go Maja 10.
2. W zakresie remontu i przebudowy nieruchomości położonej w obszarze Śródmieścia Hrubieszowa – ul. 3-go Maja 15a.
3. Murowanych podziemi w obszarze rewitalizacji.
4. W zakresie remontu lokalu przy ul. Rynek Sutki.

POMYSŁ

5. W zakresie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nieruchomości położonych
przy ul. Rynek Sutki, ul. Rynek, pl. Wolności.
W zrewitalizowanych budynkach powstaną: Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa, Centrum Aktywności
Lokalnej, Punkt Informacji o Rewitalizacji, Podziemne
trasy turystyczne.
Opracowane dokumentacje umożliwią w przyszłości
pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji.

KONSULTACJE

REALIZACJA

21

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa – HCD
W ramach MRM w 2017 roku została wykonana
dokumentacja budowlano-wykonawcza na remont
i adaptację budynku przy ul. 3-go Maja 10, obecnie
siedziba Fundacji Przyjaźni Polsko-Francuskiej Stefana i Krystyny Du Chateau (dawny Syndykat). Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Obiekt ten
jest unikatowy na terenie Lubelszczyzny pod względem stylu architektonicznego i stanowi wartościowy
dla miasta zabytek. W HCD mieścić się będą m.in.
Centrum Wolontariatu, Miejsce Spotkań Młodych,
Centrum Partnerstwa Publiczno-Społecznego, Miejska Biblioteka Publiczna, która prowadzi Cyfrowe
Archiwum Tradycji Lokalnej, w ramach pomieszczeń
22

biblioteki będzie wyodrębniona przestrzeń edukacyjno-rozwojowa dla dzieci i młodzieży. Nowe funkcje obiektu umożliwią realizację wielu projektów
„miękkich”, które przewiduje LPR. W 2019 r. projekt
uzyskał dofinansowanie, które obejmuje działania
infrastrukturalne oraz działania „miękkie” w ramach
cross-finansingu, skierowane do seniorów, członków
organizacji pozarządowych, mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym itp.
HCD będzie integrowało lokalną społeczność oraz
przyczyniało się do kształtowania postaw obywatelskich wynikających z bogatego dziedzictwa kulturowego miasta, co będzie miało istotny wpływ na

ukazanie pozytywnych aspektów rewitalizacji Śródmieścia.
Na podstawie przygotowanej w ramach projektu dokumentacji złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3

Rewitalizacja obszarów miejskich. Całkowita wartość
projektu po podpisaniu umów na roboty budowlane
i nadzór wynosi ponad 15 mln 700 tys. zł. Dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa
wynosi 10 391 591,71 zł. Obecnie trwają roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 roku.
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Centrum Aktywności Lokalnej – CAL
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W ramach Modelowej Rewitalizacji Miast została wykonana w 2018 r. dokumentacja budowlano-wykonawcza dla budynku zlokalizowanego przy ul. 3-go
Maja 15A. W zespole budynków mieścić się będzie:
CAL – Centrum Aktywności Lokalnej, w którym zostanie utworzona m.in. filia CIS, KIS, biuro porad obywatelskich, świetlica socjoterapeutyczna, klub młodzieżowy i seniora oraz mieszkania chronione.
Budynki użyteczności publicznej zostaną zmodernizowane i rozbudowane. Zostanie zmieniona funkcja
budynków z administracyjnej na społeczno-socjalną.
W budynku powstaną mieszkania chronione dla osób
ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność. Zostaną wyposażone pomieszczenia na

funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie
prowadzone będą działania aktywizujące społecznie
i zawodowo. W ramach CAL będzie funkcjonował między innymi Klub Integracji Społecznej i Młodzieżowa
Świetlica Środowiskowa. Planuje się udostępnienie
wyposażonego pomieszczenia dla lokalnych przedsiębiorców (głównie start-upy) jako „Mini Inkubatora
Przedsiębiorczości”, gdzie przedsiębiorcy będą mogli
uzyskać wsparcie doradcze z zakresu prowadzenia
działalności. Zagospodarowana zostanie przestrzeń
wokół budynku (remont drogi dojazdowej, parkingi, ogrodzenie). W CAL prowadzone będą działanie
„miękkie” przewidziane w LPR.

25

Punkt Informacji o Rewitalizacji – Sutki
Punkt Informacji o Rewitalizacji ma powstać w lokalu
znajdującym się w zwartej zabudowie i stanowiącym
część pawilonu handlowego powstałego w XIX w. Po
przebudowie lokal zyska dawny charakter poprzez
przywrócenie walorów estetycznych jakie pierwotnie
posiadał cały kompleks. W żaden sposób nie będzie
on kontrastował z otaczającą zabudową, a wręcz
przeciwnie – będzie czerpał z niej to co pierwotnie
było najlepsze. Zostanie odtworzony harmonijny
układ arkad zwieńczonych archiwoltami wspartymi
na impostach. Dodatkowo elewacja zyska charakte26

rystyczne dla hrubieszowskiej architektury „boniowanie”.
Projekt jest próbą przywrócenia walorów historycznych zabudowy dawnych kramów miejskich.
Dzięki częściowemu dofinansowaniu z projektu MRM
powstanie Punkt Informacji o Rewitalizacji, w którym
mieścić się będzie również Punkt Informacji Turystycznej Miasta Hrubieszowa.
Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania
to czerwiec 2020 r.

27

Hrubieszowskie podziemia
W 2019 roku Miasto podpisało umowę na opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją techniczną,
która w przyszłości będzie wykorzystana do złożenia
wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
Projekt przewiduje utworzenie w istniejących, histo28

rycznych podziemiach tras turystycznych oraz sal
ekspozycyjnych. Do podziemi wchodzić się będzie
z nowo zaprojektowanej kubatury zlokalizowanej na
rogu ulic pl. Wolności, Staszica, 3-go Maja.
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Konferencja rozpoczynająca projekt i II konferencja

Pierwsza konferencja odbyła się 9 listopada 2016 r.
w Hrubieszowskim Domu Kultury. Tematem konferencji była prezentacja założeń projektu, które przybliżyli nam zaproszeni prelegenci:
 dr Katarzyna Sobiech-Grabka – ekspert Instytutu
Rozwoju Miast,
 Wojciech Czernysz – koordynator działań rewitalizacyjnych,
 Marian Walaszek – ekspert Fundacji Nauki i Tradycji Górniczych z Krakowa,
 prof. dr hab. Krzysztof Tajduś – ekspert Fundacji
Nauki i Tradycji Górniczych z Krakowa – zaprezentował wyniki badań poszukiwawczych i inwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Śródmieścia
Hrubieszowa,
 Marek Poznański – Prezes Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów.
Druga konferencja odbyła się w dniach 18-19 grudnia
2017 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury. Podczas
konferencji zaprezentowano założenia projektowe
i programowe Lokalnego Programu Rewitalizacji, które omówili pracownicy Urzędu Miasta:
 Wojciech Czernysz – specjalista ds. rewitalizacji,
 Paweł Wojciechowski Sekretarz Miasta,
oraz eksperci zewnętrzni:
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 Katarzyna Spadło – Specjalistka ds. problematyki
rewitalizacji miast i polityki miejskiej w Zakładzie
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Instytut Rozwoju
Miast, zaprezentowała temat „Komplementarność w programach i opracowanie projektów do
programu”,
 dr Aleksandra Jadach-Sepioło – Kierownik Zakładu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Instytucie
Rozwoju Miast – przedstawiła temat „Warunki
powodzenia rewitalizacji w sferze gospodarczej”,
 Hanna Gill-Piątek – Działaczka społeczna i polityczna, graficzka. Felietonistka Krytyki Politycznej.
Przedstawiła temat „Społeczne aspekty rewitalizacji w mieście i ich waga dla powodzenia działań
rewitalizacyjnych. Wykorzystanie projektów z zakresu ekonomii społecznej w rewitalizacji”, poprzedzony filmem Izy Rutkowskiej pt. „Podwórko
im. Wszystkich Mieszkańców”,
 Grzegorz Lechman – Ekspert ds. problematyki
rewitalizacji w zespole ekspertów – „Od pomysłu
do zakończenia Projektu rewitalizacyjnego. Istota
poszukiwania, wdrażania, uzupełniania i użytkowania projektów rewitalizacyjnych”,
 Tomasz Drozdowski – Kierownik zespołu ekspertów, ekspert ds. metodyki badań z zakresu analizy ilościowej, Prezes European Foresight Institute: „Ekonomiczno-gospodarcze aspekty rewitalizacji
w Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa i ich
wpływ na powodzenie działań rewitalizacyjnych.
Wprowadzenie do problematyki warsztatów”.

Działania uzupełniające projekt – Pamięć Twojego Podwórka
„Pamięć Twojego Podwórka” – działanie realizowane
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie
oraz Hrubieszowski Dom Kultury. W jego ramach
mieszkańcy spotykali się z bibliotekarzami prowadzącymi lokalne archiwum oraz zapoznali się z materiałami dotyczącymi historii miasta. Spotkania, rozmowy i wspomnienia były głównym narzędziem aktywizującym do dalszej współpracy z biblioteką oraz
integracji z innymi mieszkańcami miasta, będącymi
od dawna uczestnikami działań bibliotecznego archiwum – Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, dostępnego na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wystawa oraz produkty promocyjne, przygotowane
w oparciu o zgromadzony materiał o historii Hrubieszowa, umożliwiły utożsamienie się mieszkańców
obszaru rewitalizacyjnego z miejscem, w którym żyją.
„Poczekalnia międzypokoleniowa – smaki mojego

dzieciństwa” to działania nastawione na aktywizację
hrubieszowskich seniorów i ich integrację z seniorami z Lubelszczyzny. W ramach zadania seniorzy
uczestniczyli w: II Festiwalu Aktywności Seniorów
– Lublin 2018, VIII Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych – Werbkowice 2018, warsztatach tematycznych, imprezach i wyjazdach integracyjnych. Wymiana doświadczeń, poznanie działań
seniorów z innych miast regionu: Zamościa, Lublina, Opola Lubelskiego i integracja inspirowały do
przeniesienia dobrych praktyk na własne podwórko.
Celem projektu MRM jest aby zaimplementowane
procedury pokazały innym miastom jak wykorzystać
istniejący potencjał dziedzictwa historyczno-kulturowego.
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Działania uzupełniające projekt
– „Poczekalnia międzypokoleniowa – smaki mojego dzieciństwa”
W ramach realizacji przedmiotowego projektu stworzona została przestrzeń do pobudzania aktywności
30 osób z grupy 60+, które są członkami Klubu Złotego Wieku, działającego przy Hrubieszowskim Domu
Kultury.
Uczestnicy korzystając z oferty zawartej w projekcie
podnieśli poczucie własnej wartości, twórczo spędzali wolny czas, otworzyli się na różne aktywności
i znajomości. Poprzez uczestnictwo w zajęciach nabyli nowe umiejętności i doświadczenia. By było to
możliwe niezbędny był zakup sprzętu i materiałów
do prowadzenia zajęć i warsztatów. Zakupiony został
przenośny sprzęt nagłaśniający do prowadzenia zajęć nie tylko w sali ale również w plenerze oraz głośnik wycieczkowy. Dla członków zespołu wokalnego
zostały uszyte stroje i zakupione akcesoria w postaci
teczek i pulpitów, gdyż prezentacja i udział w przeglądach wymaga estetycznego wyglądu, który jest
punktowany przez jury. Do prowadzenia zajęć edukacyjnych poprawiających pamięć, intelekt oraz sprawność fizyczną zakupiony został geragogiczny materiał
edukacyjny metody „L3M Radość uczenia się wg M.
Montessori” oraz program komputerowy „Akademia
Umysłu Senior Edu”. Aby przeprowadzić warsztaty
artystyczne, niezbędny był zakup filcu, wełny i innych
akcesoriów dekoracyjnych. Wymiar integracyjny projektu, to wspólne przebywanie, spotkania i wizyty studyjne. W tym celu zakupione zostały naczynia (m.in.
szklanki, talerze, sztućce), które wykorzystywane są
podczas warsztatów z uczestnikami projektu. Do obsługi projektu zostały zakupione materiały biurowe
wykorzystane podczas spotkań i warsztatów oraz flipchart i aparat fotograficzny z zestawem obiektywów
do dokumentowania działań projektowych.
W ramach projektu seniorzy uczestniczyli w II Festiwalu Aktywności Seniorów – Lublin 2018, gdzie na
zaproszenie lubelskich seniorów mogli wziąć udział
w zjeździe „Akademia Aktywnego Seniora”.
32

Zorganizowane zostało spotkanie integracyjne dla
seniorów z Lublina, obejmujące wymianę doświadczeń, warsztaty z komunikacji, prezentację działań
oraz zajęcia w plenerze – zwiedzanie miasta Hrubieszów i wizyta w Wiosce Gotów w Masłomęczu.
Projekt obejmował spotkanie integracyjne z aktywnością polegającą na wymianie doświadczeń z seniorami z Terebinia działającymi w Klubie Seniora
z Werbkowic.
W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne: „Wełną malowane”, „Filcowanie
bombek świątecznych”, „Ozdoby choinkowe”. Seniorzy poznawali metodę filcowania oraz układania wełny w obrazy. Odbyło się osiem spotkań. Warsztaty
zakończone były wystawą prac.

Na spotkaniach Klubu Złotego Wieku zorganizowano:
 jeden warsztat „Rozmowy przy wspólnym stole”
dotyczący wartości rozmowy, różnicy pomiędzy
dialogiem i dyskusją. Warsztat uświadomił uczestnikom jak ważny jest szacunek do rozmówcy,
 trzy warsztaty wokalne: emisja głosu, dykcja – zakończone udziałem w VIII Międzypowiatowym
Festiwalu Zespołów Śpiewaczych – Werbkowice
2018. Grupa seniorów zaprezentowała się w nowych strojach co zaowocowało wyróżnieniem,
 dwa warsztaty tematyczne „Podróż” i „Muzyka”
z wykorzystaniem materiałów M. Montessori.
Działania projektowe zakończone zostały wyjazdem
na wizytę studyjną do Opola Lubelskiego na zaproszenie seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(UTW). Wizyta była połączeniem poznania dziedzictwa kulturowego ziemi opolskiej z wiedzą na temat
aktywności seniorów. Seniorzy dowiedzieli się na jakich zasadach działa UTW, jakie są kierunki kształcenia, ile osób studiuje, co daje radość i motywację do

działania studentom. Hrubieszowscy seniorzy spotkali się z grupą teatralną „Pokolenie”, aby zainspirować się amatorskim teatrem, uczestniczyli w próbie generalnej przedstawienia „Betlejem Polskie”
wg Lucjana Rydla, w której aktorami są również seniorzy.
Działania w ramach projektu bardzo pozytywnie wpłynęły na aktywność seniorów. Przez różnorodność form
i tematów grupa powiększa się o nowych członków.
Wzmacniając poczucie własnej wartości i obserwując
różne grupy i ich działania, seniorzy przekonali się,
że warto realizować swoje marzenia.
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Podsumowanie
Hrubieszów to nie tylko „Sutki”, podziemia i Syndykat
ale wiele różnych zabytków na miarę światową. Łącznie w Hrubieszowie znajduje się 70 zabytków z czego 41 leży na obszarze rewitalizacji, głównie przy ul.
3-go Maja, Staszica, Kościelnej, Targowej, pl. Wolności. Duża liczba budynków zabytkowych stanowi największy potencjał obszaru rewitalizacji Śródmieścia
Hrubieszowa.
Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa
szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” zapoczątkował realizację wielu nowych przedsięwzięć zaplanowanych w LPR, w trakcie realizacji jest projekt pn.
,,Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na
ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”, w ramach Działania 13.3. Rewitalizacja
obszarów miejskich, RPO WL na lata 2014-2020,
oraz projekt pn. ,,Poprawa efektywności budynków
użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego
i Gminy Miejskiej Hrubieszów”, w ramach Działa-
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nia 5.2. Efektywność energetyczna RPO WL na lata
2014-2020.
W lipcu 2019 roku Miasto Hrubieszów złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Rozwój Lokalny
Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, w ramach programu Rozwój Lokalny ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2014-2021. Projekt ten będzie miał bezpośrednie
przełożenie na zmniejszenie oddziaływania negatywnych wskaźników zdiagnozowanych na etapie
tworzenia LPR.
Przed miastem kolejny etap opracowania i uchwalenia GPR-u (Gminnego Programu Rewitalizacji) oraz
realizacja nowych pomysłów w partycypacji z mieszkańcami Hrubieszowa.
„Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości – ani przyszłości.”
Robert A. Heinlein
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