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nikły wpływ PWSZ na rozwój miasta 

gettoizacja seniorów 

niska lub żadna aktywność społeczna 

miasto nieprzyjazne ludziom na wózkach 

zwijanie się miasta 

Strategia obywatelska:
ustalenia z dyskusji 

wrzesień grudzień 2016r.

polaryzacja społeczna 

utrudnienia, hamulce, ograniczenia wewnętrzne 
i zewnętrze wpływające na rozwój miasta 

dominanty wyobrażeń tarnowian na temat miasta, 
główne idee łączące wyobrażenia mieszkańców o Tarnowie

główne funkcje realizowane przez miasto na rzecz
jego mieszkańców i mieszkańców wschodniej

części województwa małopolskiego

propozycje do realizacji przez władze 
i różnorodnych partnerów społecznych

brak kleju społecznego, polaryzacja międzypokoleniowa, społeczna i kulturowa   

poczucie braku identyfikacji mieszkańców z władzą, władza daleko 
od obywatela, urzędnicy od lat ci sami

nierozwiązywalny konflikt między władzą wykonawczą a Radą Miejską, 
upolitycznienie samorządu; wpływa to negatywnie na wizerunek obu stron  

silny deficyt dobrze płatnej, ciekawej zawodowo oferty dla absolwentów 
studiów wyższych zgodnej z aspiracjami, drogą kariery

petryfikacja struktur władzy 
i instytucji publicznych 

klincz samorządowy 

emigracja najbardziej wartościowych 
mieszkańców po 25 roku życia 

TARNÓW 2030

BARIERY ROZWOJU MIASTA 

BARIERY ROZWOJU MIASTA

TOŻSAMOŚĆ MIASTA

DOMINUJĄCE FUNKCJE MIASTA

POSTULATY DO STRATEGII
TARNÓW 2030

POSTULATY DO STRATEGII

TOŻSAMOŚĆ MIASTA

nie słyszy od starszych zrozumiałej dla siebie i odnoszącej się do jej 
współczesnego doświadczenia narracji w szkole i w przestrzeni publicznej

młode pokolenie nie ma spójnej świadomości 

współczesnej tożsamości miasta 

tożsamość typowo miejskiej społeczności wielopokoleniowo zakorzenionej w Tarnowie 
oraz post-chłoporobotniczej społeczności osób, których rodziny od lat 60-tych znajdywali 
miejsce pracy w przedsiębiorstwach państwowych, a która pozostała przy swoich 
odziedziczonych poglądach, nawykach, strategiach działania, modelach kulturowych

brak tożsamości  powiązanej ze współczesnością, pogłębiany 
anachronicznym hasłem promocyjnym: Tarnów - polski biegun ciepła 

spadkobiercami misji gen. Józefa Bema
sympatykami atamana Szymona Petlury
strażnikami pamięci Żydów tarnowskich
wspieraczami kultury Romów
mieszkańcami miasta w Galicji w b. Monarchii Austro-Węgierskiej
społecznością rodzin Zakładów Azotowych w Tarnowie/Mościcach
przyjaciółmi Węgier i Węgrów
wyparcie ze świadomości 2 połowy XX wieku w związku 
z polaryzacją polityczną w społeczeństwie 

dwie tożsamości historyczne i kulturowe 

od lat próbujemy definiować swoją 

tożsamość historyczną  

DOMINUJĄCE FUNKCJE MIASTA 

klienci galerii handlowych z promienia 50 km

studenci i wykładowcy PWSZ i innych uczelni przyjeżdżają do miasta 
i wyjeżdżają (brak tzw. środowiska akademickiego) 

węzeł komunikacyjny – łatwość przejazdu przez miasto, obwodnica, 
korki są rzadkością w porównaniu z innymi miastami  

wygodna sypialnia i miasto komfortu dla ludzi pracujących poza Tarnowem

ponadstandardowa, atrakcyjna oferta kulturalna dla wielu pokoleń 

dobra podstawowa infrastruktura handlowa, w tym zdrowej żywności 

Tarnów jest miejscem nauki dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych 
w promieniu do 50 km. 

w gimnazjach i szkołach podstawowych silnie zaznacza się obecność 
uczniów z ościennych gmin

PWSZ oraz inne szkoły wyższe stwarzają szanse zdobycia licencjatu 
w miejscu zamieszkania lub w nieodległej lokalizacji 

rozbudowana, atrakcyjna instytucjonalna oferta kulturalna; atrakcyjne stare miasto, 
dobrze zorganizowany system informacji turystycznej

senioralno-opiekuńcza i medyczno-zdrowotna. Znaczenie wszystkich funkcji się zmieni

miasto przelotowe 

miasto kompaktowe 

miasto edukacji 

miasto kultury i turystyki 

przyszłe funkcje dominujące

oczekiwanie na nowe przełożenie wajchy 

na zasadniczą zmianę w sposobie stymulowania rozwoju miasta, współgrające 
ze zmianami w skali kraju. Postulat nowej wizji „miasta obywateli”

diagnoza dla takiej strategii wymaga narzędzi "wyższej rozdzielczości, 
niż proste badania społeczne. Potrzebne są badania i analizy

koncentracja na przyszłości i konkretnych potrzebach mieszkańców, 
także w ujęciu osiedlowym:

rewitalizacja infrastrukturalna i społeczna osiedli mieszkaniowych 
a nie tylko centrum miasta: np. Westerplatte, Legionów

edukacja: zapewnienie bardzo wysokiego poziomu jakości 
i nowoczesności edukacji jako kluczowy czynnik rozwoju miasta 

kultura: zawiązanie partnerstwa publiczno-społecznego 
w dziedzinie kultury - zdecydowane uspołecznienie decyzji w sprawach oferty kulturalnej 
dla mieszkańców, zapewnienie co do zasady nieodpłatnego korzystania 
z infrastruktury publicznej przez inicjatywy oddolne   

zieleń i ekologia: zwiększenie obszaru i rewitalizacja obszarów zieleni miejskiej, 
parków i skwerów, ograniczenie do minumum wycinki drzew - także na osiedlach 
zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe 

zdrowie-opieka społeczna: zapewnienie kompleksowej oferty usług i działań 
profilaktycznych, prozdrowotnych i medycznych dla rożnych grup wiekowych, 
finansowanych z budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem grupy 60+.  

osiedla: zapewnienie nowej infrastruktury w sąsiedztwie 
osiedli mieszkaniowych - osiedlowe centra aktywności, boiska, parki, 
centra obsługi mieszkańca (filie UMT)   

park technologiczny: zapewnienie minimum infrastrukturalnego dla rozwoju 
innowacyjnych inicjatyw miejskich w formule parku technologicznego, z naciskiem 
na kluczowe czynniki rozwojowe Tarnowa (zdrowie, edukacja, ochrona środowiska)

zarządzanie: skrócenie dystansu miedzy decyzją władzy a mieszkańcami 
m.in. poprzez sfinansowanie pracy streetworkerów - opiekunów obszarów 
tematycznych i opiekunów osiedli, wywodzących się bezpośrednio z danych 
środowisk, a nie z grona urzędników 

transport: optymalizacja ruchu samochodów w mieście skorelowana 
z zapewnieniem wysokiej jakości transportu publicznego   

estetyka: zapewnienie ładu i estetyki krajobrazu - m.in. systemowe 
uporządkowanie reklam w mieście

sport zamiast hojnego dofinansowania sportu profesjonalnego - skupienie się na wsparciu 
sportu szkolnego i różnorodnej aktywności oddolnej, bazującej na infrastrukturze miejskiej

postulat nowej hierarchii celów 

rozwojowych Tarnowa 

oparcie strategii na endogennym 

(wewnętrznym) potencjale Tarnowa

realizacja programu rewitalizacji 

prosenioralnej Tarnowa 

realistycznie zdiagnozowanym

przykłady potencjału endogennego: innowacje w zakresie rozwiązań 
ochrony środowiska, edukacyjny przemysł kreatywny 

konieczne dostosowane do potrzeb wsparcie dla lokalnych, młodych przedsiębiorców 
jako silny mechanizm pro-rozwojowy, włączenie tej grupy do procesów 
podejmowania decyzji w mieście 

strategia w zdecydowanej większości bazująca na środkach budżetu miasta, 
regionu i rządu, w nieznacznym stopniu na środkach unijnych    

oczekiwana strategia nie "dla seniorów", tylko strategia działań wspólnie z seniorami. 
Nastawiona nie na celebrację "świąt  seniora", lecz na wspieranie stałych działań

zapewnienie pakietu usług dla seniorów – narzędzi komunikacji społecznej, zwinnego 
transportu publicznego; przestrzeni aktywności na osiedlach mieszkaniowych; 
usługi teleopieki, zwiększenie puli usług opiekuńczych i coachingowych, także całodobowej 
domowej 7/24, centra inicjatyw senioralnych, mentoring zawodowy dla osób 60+

wdrożenie nowego modelu finansowego korzystania udziału osób starszych w usługach 
publicznych oferowanych przez podmioty miejskie - niskie opłaty, dofinansowanie 
działań jako elementów profilaktyki zdrowotnej 

przyjęcie i realizacja programu dostosowania infrastruktury komunalnej do potrzeb rosnącej 
grupy seniorów, np. autobusów niskopodłogowych, całodobowy punkt wsparcia/konsultacji

uzgodnionego z reprezentacją seniorów, ta grupa wiekowa będzie miała 
coraz większy wpływ na życie miasta (jako jedyna będzie liczebnie rosła) 

strategia rozwoju szkoły jest tylko deklaratywnie skorelowana ze strategią rozwoju 
Tarnowa 

w roku 2030 Tarnów liczył będzie ok. 95tys. mieszkańców  (choć już dziś za śmieci 
w Tarnowie płaci 93 tys. mieszkańców), pokolenie 65+ jedyną grupą rosnącą  

traktowanie seniorów jako odbiorców działalności filantropii publicznej, 
a nie pełnowartościowych partnerów do współpracy  

życzeniowa mentalność dużych grup mieszkańców - w tym ludzi młodych,  
niski poziom kapitału społecznego, serwilizm i uzależnienie partnerów 
społecznych od władzy 

wbrew pozorom Tarnów jest miastem barier dla osób poruszających się na wózkach 


