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O procesie
partycypacyjnego powstawania dokumentu
Treści
prezentowane
w
niniejszym
dokumencie zostały stworzone podczas
serii spotkań warsztatowych, które odbyły
się od października 2013 r. do listopada
2014 r. Warsztaty te zostały zorganizowane
w ramach projektu „Od diagnozy do
strategii – model planowania rozwoju
usług publicznych” realizowanego przez
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy, przy współfinansowaniu
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt
ten zakładał partycypacyjne przygotowanie
założeń
strategicznych
do
rozwoju
wybranych usług publicznych w każdej z 18
dzielnic Warszawy oraz w 7 gminach
ościennych. W Pruszkowie, po wstępnej
diagnozie, podjęto decyzję o pracy nad
strategią rozwoju usług kulturalnych.
Poniżej opisane zostały wyniki procesu
partycypacyjnego, na który składały się 4
spotkania warsztatowe otwarte dla
mieszkańców gminy oraz jeden warsztat
interpretacyjny z udziałem ekspertów
zewnętrznych. Celem spotkań było
umożliwienie uczestnikom procesu –
urzędnikom,
pracownikom
instytucji
kultury,
ekspertom,
twórcom,
przedstawicielom
organizacji
pozarządowych,
mieszkańcom
niezrzeszonym – warunków do efektywnej
pracy na wspólnym rozumieniem stanu
obecnego, potrzeb mieszkańców gminy i
możliwości ich zaspokojenia w sposób
odpowiadający
specyfice
miejsca.
Wynikiem tej pracy są prezentowane zapisy
dotyczące wizji funkcjonowania usług
kulturalnych w Pruszkowie do roku 2020,
podstawowych zasad działania, celów
strategicznych i szeroki katalog inspiracji do
działań.
Warsztaty strategiczne odbyły się 20 i 27
października 2014 r. W spotkaniach
uczestniczyło, odpowiednio: 18 i 3 osoby, w
tym urzędnicy gminni, pracownicy instytucji
kultury i przedstawiciele organizacji

pozarządowych.
Pierwszy
warsztat
konsultacyjny, odbył się 8 listopada, drugi
warsztat konsultacyjny odbył się 20
listopada 2014 r. W obu warsztatach
uczestniczyli mieszkańcy gminy, urzędnicy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
twórcy kultury.
Dane dotyczące gminy, oferty kulturalnej
oraz zasobów infrastrukturalnych pochodzą
z kilku źródeł, głównie są to informacje
zebrane podczas spotkań warsztatowych
od uczestników, a także dane ze stron
internetowych Urzędu Gminy
oraz
lokalnych instytucji kultury, wywiadów z
ekspertami, opracowań historycznych i
tematycznych.
W
opracowaniu
uwzględniono
też
wyniki
badania
„Przystanek Pruszków” przeprowadzonego
przez PBS DGA sp. z o.o. na zlecenie Gminy
Pruszków w 2007 r. Na potrzeby niniejszego
opracowania, dokonano syntezy informacji
pochodzących z etapu diagnostycznego.
Autorki niniejszego opracowania wybrały te
informacje, które odnoszą się do
funkcjonowania usług kulturalnych i miały
znaczenie w pracy nad elementami
strategii. Dla płynności wywodu, informacje
z różnych źródeł zostały zebrane tak, by się
uzupełniały. Szczegółowe dane dostępne są
w odpowiednich dokumentach źródłowych.
Elementy
dotyczące
planowania
strategicznego (wizja, cele strategiczne,
propozycje działań) zostały sformułowane
przez uczestników spotkań warsztatowych.
Na spotkaniach omawiany był ogólny
sposób działania, stanowiący scenariusz
osiągania celów w zakresie kultury, do
których dąży gmina Pruszków i sposób
wykorzystania otoczenia do osiągania tych
celów. Dzięki temu, ten dokument może
być wyznacznikiem decyzji merytorycznych,
organizacyjnych, finansowych i pozwala
wyróżniać działania gminy na tle otoczenia.
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Pejzaż gminy – lokalny kontekst
Miasto i gmina Pruszków położone jest w
województwie mazowieckim, leży nad
rzeką Utratą, w południowo-zachodniej
części
aglomeracji
warszawskiej.
Wykopaliska archeologiczne wskazują, że
już w I w. p.n.e. znajdował się tu duży
ośrodek hutnictwa żelaza. Pierwsze
wzmianki o osadzie pochodzą z XV wieku, a
prawa miejskie uzyskał Pruszków w 1916 r.
Ważnym motorem wzrostu Pruszkowa była
budowa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w
XIX wieku, oraz parcelacja dóbr ziemskich,
sprzyjająca
osadnictwu. W
okresie
międzywojennym dodatkowym bodźcem
do rozwoju była budowa Elektrycznej Kolei
Dojazdowej. W okresie II Wojny Światowej
na
terenie
nieczynnych
Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w
Pruszkowie, hitlerowcy zorganizowali obóz
przejściowy dla polskiej ludności cywilnej
Durchgangslager 121 (od 2010 r. działa w
tym miejscu Muzeum Dulag 121).
Od końca XIX wieku Pruszków stał się
ważnym
ośrodkiem
przemysłowym
Mazowsza. Na jego terenie znajdowały się
liczne zakłady przemysłowe, m.in. fabryka
ołówków "Majewski St. i S-ka", fabryka
wyrobów fajansowych Jakuba Teichfelda,
cegielnia "Żbików" braci Hoser, fabryka
ultramaryny "Sommer i Nower", Warsztaty
Naprawy
Wagonów
Towarowych,
elektrociepłownia, wytwórnia obrabiarek,
fabryka telewizorów Daewoo Electronics
Manufacturing Poland Sp. z o.o. i in.

odzwierciedlenie w sloganie promocyjnym:
"Miasto udanych inwestycji!". Na terenie
gminy znajdują się m.in. zakłady
farmaceutyczne (Herbapol) i kosmetyczne
(L'Oréal), a także centra logistyczne (np.
Millennium Logistic Park) i kolejowy
terminal kontenerowy. W mieście jest
ponad 30 banków, natomiast na terenie
powiatu działalność prowadzi Strabag,
IKEA, Man, Daf, 3M, Iveco i wiele innych.

Dzięki temu, w mieście utrzymuje się niski
poziom bezrobocia (ok 5-6%), a mieszkańcy
gminy cieszą się stosunkowo wysokimi
dochodami - ranking ACXIOM "Porównanie
dochodów mieszkańców polskich gmin za
2011 rok" sklasyfikował Pruszków na 10.
miejscu (na 2 479 gmin).

Gmina Pruszków ma charakter ośrodka
mieszkaniowego
i
przemysłowohandlowego z niewielkim udziałem
użytków rolnych. W dzielnicy Tworki
znajduje się Mazowieckie Specjalistyczne
Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza specjalizujące się w
medycynie psychiatrycznej.
We współczesnej polityce miasta ważną
kwestią jest rozwój gospodarczy i
tworzenie przyjaznych warunków dla
inwestycji,
co
znajduje
swe
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Atutem Pruszkowa są dogodne połączenia
komunikacyjne, na terenie miasta znajduje
się węzeł autostrady A2 „Pruszków”,
krzyżują się drogi wojewódzkie, przez
miasto przebiega linia kolejowa Warszawa
– Katowice. Połączenie z centrum
Warszawy zapewniają linie Szybkiej Kolei
Miejskiej i Warszawskiej Kolei Dojazdowej
(czas przejazdu ok 20-30 min) oraz nocna
linia autobusowa (ok. 50 min). W obrębie
miasta funkcjonują cztery miejskie linie
autobusowe. W 2013 r. przy ul. Armii
Krajowej oddano do użytku sanitarne
lądowisko Pruszków-SPZOZ. Ok. 8 km na
południowy wschód od miasta działa
śmigłowcowe lądowisko Gerda Sokołów.

Pruszkowa po wojnie dawnych osiedlach
wiejskich zachowały się gospodarstwa
rolne i ogrodnicze. Na przedmieściach
znajdują się wypełnione wodą glinianki
stanowiące pozostałości po cegielniach.
Istotną cechą tkanki miejskiej w Pruszkowie
jest fragmentacja miasta spowodowana
przebiegiem
ruchliwych
arterii
komunikacyjnych (drogi przelotowe, tory
kolejowe). Stosunkowo niska gęstość
zabudowy na przedmieściach sprawia, że
odległość do centrum dla wielu osób jest
znacząca, a przemieszczanie się bez
samochodu – utrudnione.
Osoby
uczestniczące
w
warsztacie
zauważają pozytywne zmiany zachodzące w
przestrzeni publicznej miasta – dostępność
i estetyczny wygląd parków, imprezy
plenerowe (kino letnie, koncerty, Dni
Pruszkowa), mówią: "Mamy gdzie pójść".
Te zielone przestrzenie potencjalnie można
wykorzystywać w jeszcze większym
stopniu.

Pruszków liczy ok 60 tys. mieszkańców i jest
jedną z najgęściej zaludnionych gmin
województwa mazowieckiego. Populacja
Pruszkowa charakteryzuje się lekko
dodatnim saldem migracyjnym.
Przestrzennie, w mieście można wyróżnić
centrum łączące dawną małomiasteczkową
2-3-kondygnacyjną zabudowę z wieloma
sklepami i warsztatami rzemieślniczymi,
nowe bloki mieszkalne i skromne domy
robotnicze z przełomu XIX i XX w.
Przedmieścia
są
mieszanką
jednorodzinnych
domów
otoczonych
ogrodami oraz powojennych bloków
mieszkalnych.
Charakterystycznym
punktem
pejzażu
miejskiego
jest
neogotycki
kościół
w
Żbikowie
wybudowany z 1914 r. W przyłączonych do
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Pejzaż kulturalny
Dominującym
motywem
w
życiu
kulturalnym Pruszkowa jest bliskość i
dogodne połączenia komunikacyjne z
Warszawą. Wielu mieszkańców (szczególnie
młodzież i dorośli pracujący w Warszawie)
korzystają chętniej z oferty kulturalnej
stolicy.
Pruszków posiada cztery samorządowe
instytucje kultury:
Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza
jest jedną z największych bibliotek na
Mazowszu, jej księgozbiór liczy ponad 150
tys. tomów, obejmuje wypożyczalnię dla
dorosłych i młodzieży oraz czytelnię
naukową, a także 8 autonomicznych filii.
Prowadzi działalność edytorską.
Muzeum
Starożytnego
Hutnictwa
Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie
powstało w połowie 1975 r. po odkryciu
starożytnego ośrodka metalurgii żelaza, z I
w. p.n.e. Muzeum prowadzi archeologiczne
badania wykopaliskowe i gromadzi
pozyskane zabytki, prowadzi działalność
edukacyjną, popularyzatorską, a także
koncertową.
Miejski
Ośrodek
Kultury
im.
A.
Kamińskiego w Pruszkowie prowadzi m.in.:
galerię sztuki, pracownię malarstwa i
rysunku,
teatr
amatorski,
zespoły
instrumentalno – wokalne, kabaret oraz
Pruszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
organizuje wydarzenia rekreacyjno –
kulturalne.
Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego
"Pruszkowiacy” ma w swym repertuarze
pieśni i tańce z różnych regionów Polski.
Zespół bierze udział (i zdobywa nagrody) na
festiwalach krajowych i zagranicznych,
jeździ w trasy koncertowe.
Ważny obiektem o znaczeniu kulturalnym
jest Muzeum Dulag 121 dokumentujące
historię
nazistowskiego
obozu
przejściowego, który znajdował się na
terenie Pruszkowa. Działające od 2010 r.
Muzeum prowadzi działania animacyjne dla
młodzieży i lekcje muzealne.
Na terenie gminy działają też organizacje

pozarządowe o profilu kulturalnym:
Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno –
Naukowe,
Pruszkowskie
Towarzystwo
Muzyczne,
Stowarzyszenie
„Pruszkowianka" (orkiestra dęta).
Na terenie gminy odbywają się cykliczne
wydarzenia kulturalne i rozrywkowe:
pikniki, koncerty muzyki poważnej i
rockowej, konkursy literackie, kino letnie.
Znaczące
osiągnięcia
kulturalne
w
Pruszkowie są od 2004 r. honorowane
Statuetką URBS NOVA która jest nagrodą
prezydenta
Pruszkowa
przyznawaną
corocznie
w
kilku
kategoriach
tematycznych. Do grona jej laureatów
należą: Galeria Sztuki Tess, Książnica
Pruszkowska, Oficyna Wydawnicza Rewasz
– Piotr Antoniak i Wspólnicy sp.j., dr inż.
arch. Andrzej Otto (muzyk), Henryk
Krzyczkowski
(historyk
Pruszkowa),
Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno –
Naukowe, Kayo Nishimizu (wykonanie cyklu
koncertów
fortepianowych
Fryderyka
Chopina), Stefan Woyda - dyrektor
Muzeum
Starożytnego
Hutnictwa
Mazowieckiego w Pruszkowie.
W ocenie uczestników warsztatów, oferta
kulturalna Pruszkowa jest bogata, brak jej
jednak spójności. Ponadto podział i
wewnętrzne zróżnicowanie gminy (dojazdy)
powodują, że nie jest ona jednakowo
dostępna dla wszystkich i brakuje jej
lokalnie, na osiedlach, najbliżej miejsca
zamieszkania.
Z
drugiej
strony,
ograniczeniem
jest
mała
baza
infrastrukturalna, imprezy
nie zawsze
dopasowane do gustów odbiorców i nie
zawsze
reklamowane.
Oferta
jest
szczególnie bogata dla dzieci do wieku
gimnazjalnego i dla seniorów, istnieje
jednak tzw. "czarna dziura" czyli brak
oferty dla osób 40+. Mówiąc o kulturze
uczestnicy zwrócili uwagę, że dominuje
bierne uczestnictwo w kulturze, "inne
sposoby" spędzania wolnego czasu są
popularniejsze.
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Pejzaż gminy – atuty i wyzwania
Pruszków przedstawia się obecnie jako
dynamicznie i szybko rozwijające się
miasto,
nowoczesne, pełne działań,
nieznoszące zastoju i pełne optymizmu, co
znajduje swoje odzwierciedlenie między
innymi w nowym znaku graficznym miasta.
Wizerunkowo, Pruszków ma się kojarzyć z
dobrym początkiem, startem pozytywnej
historii,
aktywnością
mieszkańców.
Oficjalna strona miasta jako cechy
Pruszkowa
wskazuje
życzliwość
społeczności lokalnej oraz wsparcie
samorządu terytorialnego przy realizacji
przedsięwzięć gospodarczych.
Działania Pruszkowa na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości
znajdują
swoje
odzwierciedlenie w wynikach rankingów,
np. w 2014 r. Pruszków zajął 3. miejsce w
rankingu FORBES/2014 "Miasta atrakcyjne
dla biznesu" w kategorii „Atrakcyjność
średnich miast dla biznesu”.
Ta
koncentracja
na
aspektach
gospodarczych rozwoju ma jednak swoje
konsekwencje dla innych dziedzin życia.
Respondenci biorący udział w badaniu w
2007 r. wskazywali braki w ofercie
rozrywkowej i kulturalnej jako jedną z
głównych słabości Pruszkowa.
Część uczestników warsztatów zwróciła
uwagę, że w Pruszkowie jest rozwinięta
infrastruktura, jednak kultura pozostaje
niedostępna dla osób, którym trudniej się
przemieszczać (seniorzy, matki z dziećmi).
Zauważono też brak odpowiedniej, dużej
sali widowiskowo-imprezowej. Wiele
koncertów i większych imprez kulturalnych
jest organizowanych w kościołach (użyczają
pomieszczenia) lub hotelach.
Słabością życia kulturalnego Pruszkowa jest
stosunkowo bierna postawa mieszkańców,
często ograniczających się do roli widzów
lub odbiorców, a mało angażujących się we
współtworzenie oferty kulturalnej.

Uczestnicy warsztatu podkreślili, że
widoczne są starania o zabytki (nieliczne),
rewitalizacja dzielnic robotniczych
i
dbałość o architekturę. Niewykorzystane
pozostają przestrzenie postindustrialne, są
na nie pomysły, jednak te miejsca są mało
widoczne na mapie wydarzeń kulturalnych.

Atuty Pruszkowa
 położenie blisko szlaków
komunikacyjnych (drogowych i
kolejowych) wschód-zachód oraz
północ-południe,
 wysoki poziom aktywności
gospodarczej i rozbudowana
infrastruktura sprzyjająca
inwestycjom
 niski poziom bezrobocia
 dobry klimat społeczny
(stabilność lokalnej sceny
politycznej i rozwój instytucji
społeczeństwa obywatelskiego)
 zieleń miejska, zadbane i lubiane
parki
 miasto postrzegane przez
mieszkańców jako czyste,
bezpieczne, przyjazne i zamożne
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Rola planowanego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego
w Pruszkowie
28 października 2014 r. Prezydent
Pruszkowa podpisał umowę na budowę
Centrum Dziedzictwa Kulturowego w
Pruszkowie.

Ten nowy obiekt kultury ma powstać przy
stadionie KS Znicz i ma łączyć funkcje
sportowo-rekreacyjne
z
kulturalnymi.
Położenie obiektu jest dość centralne, wg
lokalnych ekspertów będzie możliwe
dojście do niego w ciągu ok. 20 minut z
każdego punktu miasta. Budynek będzie
mieścił zaplecze sportowe, część hotelowogastronomiczną,
duży ogólnodostępny
parking podziemny P+R. W celu ułatwienia
dojazdu,
przy
Centrum
zostanie
przeprowadzona
przebudowa
węzła
komunikacyjnego.
Infrastruktura
kulturalna
będzie
obejmowała: salę widowiskowo-teatralnokinową na 400 miejsc, salę konferencyjną
na 200 miejsc, salę baletową dla zespołu
Pruszkowiacy przeniesione pracownie
Miejskiego Ośrodka Kultury dedykowane
różnym zajęciom, przestrzeń ekspozycyjną
w foyer, galerię. Wg projektu elewacja
budynku nawiązuje do pobliskiego
Muzeum Hutnictwa (stalowe, rdzewiejące
pręty).

zarządzania infrastrukturą kulturalną w
gminie, poprzez łączenie centralizacji z
decentralizacją - mieszkańcy chcą dostępu
do kultury w różnych miejscach, jak
najbliższych ich codziennym trasom (np.
filie
bibliotek,
kluby
osiedlowe).
Przywołano tu przykłady dobrych praktyk z
krajów skandynawskich, w których dostęp
do kultury jest zapewniony w bliskim
otoczeniu miejsca zamieszkania.
Ważną funkcją centralnego domu kultury
musi być promieniowanie na zewnątrz,
wyjście poza mury - np. poprzez
współpracę z organizacjami pozarządowymi
i innymi instytucjami kulturalnymi. Wymaga
to jednak pracy w trybie projektowym i
długofalowego planowania działań, a nie
organizacji
pojedynczych
wydarzeń,
festynów.

Centrum Dziedzictwa ma się stać flagowym
obiektem dla miasta, "perłą w koronie",
"Pałacem Kultury w Pruszkowie”.
Z założenia mają się tam odbywać duże,
prestiżowe wydarzenia, ale także imprezy
promujące lokalnych twórców i małe
inicjatywy kulturalne (np. gale wręczania
nagród).
Uczestnicy warsztatów zwrócili jednak
uwagę na konieczność rozważnego
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Wizja
rozwoju usług kulturalnych
w gminie Pruszków do 2020 roku
W 2020 r. usługi kulturalne w gminie Pruszków skutecznie aktywizują,
tworzą i integrują społeczności lokalne oraz budują więź
mieszkańców z miastem wykorzystując profesjonalną kadrę, ludzi z
pasją i charyzmą do tworzenia dostępnej i zróżnicowanej oferty oraz
edukacji kulturalnej.
Główną rolą usług kulturalnych w gminie
Pruszków ma być budowanie tożsamości
lokalnej,
poprzez
identyfikację
mieszkańców z miastem oraz poprzez
tworzenie
więzi
międzyludzkich
w
społecznościach lokalnych. Aktywizacja w
kontekście kultury to zachęcanie do udziału
w życiu kulturalnym także, a może przede
wszystkim, w roli (współ)twórcy. Aby
jednak było to możliwe, konieczne jest
przygotowanie mieszkańców zarówno do
odbioru, jak i tworzenia kultury, poprzez
rozwinięty program edukacji kulturalnej.
Dotychczasowe doświadczenia twórców i
aktywistów wskazują, że kluczem do

sukcesu są ludzie – pracownicy instytucji
kultury
oraz
działacze
organizacji
pozarządowych i nieformalnych grup –
którzy powinni być profesjonalistami, ale
także mieć pasję, charyzmę i entuzjazm, co
pozwoli im efektywnie pracować z
mieszkańcami.
Aby usługi kulturalne w gminie Pruszków
były doceniane przez mieszkańców, muszą
być dostępne (w sensie fizycznym,
ekonomicznym
i
treściowym)
oraz
zróżnicowane – tak, by osoby o różnych
gustach i potrzebach mogły znaleźć coś dla
siebie.

Realizacja zaproponowanej wizji wymaga przyjęcia zespołu wartości, czyli nadrzędnych zasad,
które będą głównym wyznacznikiem kierunku działań realizowanych w ramach usług
kulturalnych w gminie Pruszków. Przedstawione poniżej zasady określają, jakie warunki
muszą spełniać działania, aby mogły być uznane za wkład w realizację przyjętej wizji.
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Wartości
Zróżnicowanie

Identyfikacja z miastem

Zróżnicowanie w kontekście usług
kulturalnych oznacza, że wiele różnych
podmiotów oferuje usługi kulturalne.
Dzięki temu oferta jest zróżnicowana, a
różne
grupy
odbiorców
(różne
demograficznie, ale też pod względem
gustów lub potrzeb kulturalnych) mogą
znaleźć coś ciekawego dla siebie i
wiedzą, że warto zostać w Pruszkowie,
zamiast jechać do Warszawy.

Ta wartość odnosi się do kluczowego
pytania strategicznego dotyczącego
odrębności Pruszkowa od Warszawy.
Wartością będzie budowanie własnej
tożsamości, opartej na atutach gminy,
bez konkurowania z ofertą Warszawy.
Główną grupą, którą warto pozyskać i
lokalnie aktywizować jest grupa 15-50
lat (osoby aktywne zawodowo, często
pracujące w Warszawie). Ważnym
narzędziem będzie wypracowanie w
sposób warsztatowy (partycypacyjny)
programu instytucji kultury i potem
realizacja pomysłów, aby zwiększyć
poczucie "własności" programu i
identyfikacji z miejscem. Warunkiem
sukcesu jest jednak gotowość realizacji
tych pomysłów, żeby nie zmarnować
zaangażowania społeczności.

Dostępność
Dostępność oferty kulturalnej jest
rozumiana na kilku poziomach:
 Informacyjna (jedno kalendarium dla
całej oferty);
 Fizyczna (możliwość przemieszczania
się do miejsc, w których realizowany
jest program kulturalny – jest to
szczególnie istotne dla mieszkańców
osiedli oddalonych od centrum);
 Bliskość lokalnych (osiedlowych)
miejsc kultury;
 Dostępność infrastruktury (np. sal)
dla
osób
i
organizacji
przygotowujących
wydarzenia
kulturalne;
 Adekwatność do potrzeb różnych
grup mieszkańców (np. wiekowych).

Spójność
Ważną wartością jest koordynacja oferty
kulturalnej, uspójnienie sposobów
informowania, zbudowanie oferty w
oparciu o jedną wizję, przy zachowaniu
odrębności i specyfiki poszczególnych
aktorów życia kulturalnego. Celem
realizacji tej wartości jest wychowanie
przyszłych odbiorców przez kulturę.

Aktywizacja
Aktywizacja jest rozumiana dwojako – w
sensie komunikacji i w sensie działań.
Pożądaną
formą
aktywizacji
mieszkańców byłoby zaangażowanie ich
w dialog - docieranie z informacją do
odbiorców, a także pozyskiwanie
informacji od nich. W sensie aktywizacji
do
działania,
pożądane
jest
wzmacnianie
oddolnej,
lokalnej
aktywności
kulturalnej,
otwarcie
instytucji
kultury
na
twórczość
mieszkańców.
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Misja głównych podmiotów realizujących strategię
Na terenie gminy Pruszków działa szereg instytucji i organizacji , które kształtują pejzaż
kulturalny gminy. Ich role w realizacji założonej wizji usług kulturalnych są jednak odmienne.

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy

Rolą organizacji pozarządowych jest
wyszukiwanie osób zainteresowanych
podjęciem
działań
kulturalnych,
entuzjastów,
angażowanie
ich
i
reprezentowanie wobec instytucji (np.
urzędu gminy) dzięki podmiotowości
prawnej.
Drugim ważnym zadaniem jest udział w
projektowaniu działań kulturalnych,
realizacja projektów oraz ocena działań
kulturalnych.

Urząd Gminy jest odpowiedzialny za
kreowanie polityki kulturalnej gminy we
współpracy z
mieszkańcami i
organizacjami
pozarządowymi.
Współpraca może być realizowana w
procesie konsultacji społecznych lub
poprzez
powołanie komisji dialogu
społecznego ds. kultury
(której
zadaniem byłoby np. opiniowanie
tematów konkursów dotacyjnych).
Urząd
Gminy
powinien
również
doprowadzić do wprowadzenia w
Pruszkowie mechanizmu inicjatywy
lokalnej oraz budżetu partycypacyjnego.
Do jego zadań należy też zwiększenie
puli
pieniędzy
budżetowych
przeznaczanych
na
kulturę
(w
szczególności na projekty kulturalne
realizowane
przez
organizacje
pozarządowe) oraz przesunięcie części
oświatowych środków budżetowych na
edukację kulturalną.

Istniejące instytucje kultury
Instytucje: Muzeum Dulag, Muzeum
Hutnictwa, Książnica, Młodzieżowy
Ośrodek Kultury.
Główną rolą istniejących (dużych)
instytucji kultury jest wypełnianie swych
zadań statutowych, w tym prowadzenie
edukacji kulturalnej. Każdy z tych
ośrodków ma swoją specyfikę i grupy
docelowe odbiorców, jednak ich
działania mogą się wzajemnie wspierać i
uzupełniać, np. dzięki kształtowaniu
gustów publiczności, poszukiwaniu
nowych grup odbiorców, zachęcaniu
bywalców do współpracy. Rola instytucji
kultury
wychodzi
jednak
poza
działalność statutową, stanowią one
ważne miejsca spotkań i mogą odgrywać
znaczącą rolę w animacji społeczności
lokalnych.

Nowe Centrum Dziedzictwa
Kulturowego
Centrum ma pełnić rolę gospodarza
dużych wydarzeń kulturalnych w
Pruszkowie oraz „spinać” projekty
realizowane na terenie Pruszkowa przez
mniejszych aktorów sceny kulturalnej.
Dzięki prestiżowi tego ośrodka, będzie
możliwe promowanie mieszkańców
biorących udział w życiu kulturalnym
miasta. Dzięki organizacji dużych imprez
kulturalnych, Centrum będzie również
odgrywać ważną rolę w budowaniu
wizerunku miasta.
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O tworzeniu celów strategicznych
Liczba i brzmienie zapisanych poniżej celów
strategicznych
jest
wypadkową
indywidualnych pomysłów uczestników,
które następnie były omawiane przez grupę
i zapisywane w ostatecznym brzmieniu na
zasadzie konsensusu (drugi warsztat
partycypacyjny). Istotne przy tym było, aby
cele były sformułowane na odpowiednim
poziomie ogólności i miały charakter
strategiczny więc zadbano by cele zbyt
operacyjne lub propozycje konkretnych
działań zostały zapisane w innym miejscu.
Stopień spójności zapisanych celów
strategicznych z brzmieniem wizji, danymi
diagnostycznymi i kluczowymi wartościami
jest pochodną przyjętej metodologii
partycypacyjnej w formule spotkań
otwartych. Ze względu na to, że wszystkie
spotkania były otwarte i każdy chętny mógł
dołączyć do procesu w dowolnym
momencie, na każdym kolejnym spotkaniu
pojawiali się nowi uczestnicy. Dzięki temu,
każda kolejna grupa zyskiwała dostęp do
nowych opinii, doświadczeń i pomysłów,
ale z drugiej strony wymagało to
wprowadzenia nowych uczestników w
ustalenia z poprzednich spotkań, a często
ich dokładnego przedyskutowania i
wprowadzenia zmian. W efekcie, nie
zawsze udawało się zachować pełną
spójność
wewnętrzną
pomiędzy
elementami strategii.
Poniżej zapisane cele zostały przedstawione
zgodnie z kolejnością priorytetów ustaloną
przez
uczestników
spotkań
warsztatowych.
Za najważniejszy cel strategiczny dla gminy
Pruszków zostało uznane wsparcie
edukacji kulturalnej opartej na sieci
instytucji i osób aktywnych. Edukacja
kulturalna
była
postrzegana
przez
uczestników
spotkania
jako
ważne
narzędzie budowania przyszłego rynku
usług kulturalnych poprzez wykształcenie

świadomych i kompetentnych odbiorców.
Zwrócono przy tym uwagę na istotna rolę
charyzmatycznych liderów i nauczycieli.
Drugi w kolejności cel, wsparcie inicjatywy
mieszkańców we współtworzeniu oferty
kulturalnej jest pochodną myślenia o roli
mieszkańców w życiu kulturalnym gminy i
przesunięcie akcentu z mieszkańców jako
biernych odbiorców usług, w kierunku ich
znaczącego udziału w ich tworzeniu.
Cel trzeci został sformułowany jako
stworzenie lokalnych centrów aktywności.
Pod tym sformułowaniem kryje się między
innymi rozpoznanie (utrzymanie lub
stworzenie) zasobów do lokalnych działań
kulturalnych. Mowa tu była głównie o
infrastrukturze dostępnej dla mieszkańców
w
bezpośredniej
bliskości
miejsca
zamieszkania – np. w nieużywanych
pomieszczeniach
komercyjnych,
w
wynajętych mieszkaniach lub potencjalnie
w budynkach komunalnych. Miejsca te
mogłyby być wykorzystywane przez lokalne
grupki mieszkańców lub indywidualne
osoby do realizacji własnych projektów
twórczych.
Cel czwarty był jasnym odniesieniem do
istniejących, lecz słabo wykorzystanych
atutów Pruszkowa, czyli mieszkających tu
ludzi kultury. Brzmiał on: Aktywizacja i
pozyskanie ludzi z potencjałem do
współtworzenia działań kulturalnych.
Konkretnie, chodziło przede wszystkim o
identyfikację osób, które mogłyby i
chciałyby zaangażować się w działania
kulturalne, choć być może jeszcze nie są
aktywne. Konieczne by było stworzenie
bazy, która umożliwiłaby zainteresowanym
mieszkańcom lub twórcom wzajemne
kontaktowanie się.
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Kierunki i cele strategiczne
Realizacja zaproponowanej wizji wymaga wyznaczenia celów strategicznych, które umożliwią
zaplanowanie działań, stworzenie harmonogramu i budżetu. Poniżej zapisane cele ułożone są
w kolejności priorytetów, ustalonych przez uczestników spotkań warsztatowych.

Cel 1. Wsparcie edukacji
kulturalnej opartej na sieci
instytucji i osób aktywnych.

Cel 3. Stworzenie lokalnych
centrów aktywności.

Cel 2. Wsparcie inicjatywy
mieszkańców we współtworzeniu
oferty kulturalnej.

Cel 4. Aktywizacja i pozyskanie
ludzi z potencjałem do
współtworzenia działań
kulturalnych.

Cel 5. Uspójnienie i koordynacja
działań kulturalnych.
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Program operacyjny
propozycje działań
Poniżej zebrano pomysły na działania, które mogą prowadzić do realizacji dwóch celów
strategicznych uznanych przez uczestników warsztatów za priorytetowe. Z założenia, pomysły
te nie były poddawane weryfikacji pod kątem wykonalności/budżetu – mają jedynie stanowić
źródło inspiracji i punkt wyjścia do dalszych rozważań.

Cel 1. Wsparcie edukacji
kulturalnej opartej na sieci
instytucji i osób aktywnych.

Cel 2. Wsparcie inicjatywy
mieszkańców we współtworzeniu
oferty kulturalnej.

Cel operacyjny:
Stworzenie
programu
edukacji
kulturalnej.
Propozycje działań:
 Cykliczne spotkania liderów kultury z
osobami aktywnymi w dziedzinie
kultury
 Przeznaczenie
specjalnej
puli
pieniędzy na konkursy dla NGO w
obszarze
edukacji
kulturalnej
(zrównoważenie nakładów na kulturę
i sport)
 Inwentaryzacja działań i zasobów w
obszarze kultury (także działań
oddolnych)
 Giełda programów edukacyjnych w
obszarze
kultury
(zebranie
i
prezentacja dobrych praktyk, które
mogłyby stanowić inspirację do
działań
w
zakresie
edukacji
kulturalnej w Pruszkowie)
 Znalezienie
innych
możliwości
finansowania
kultury
(fundusze
UE/donatorzy/mecenasi)
 Przegląd
osiągnięć
kulturalno
artystycznych mieszkańców (w tym
dzieci i młodzieży) – Pruszkowski
Festiwal Talentów
 Wykorzystanie zasobów (ludzkich i
innych) w realizacji szkolnego
przedmiotu Wiedza o Kulturze –
prowadzenie zajęć przez specjalistów
 Stworzenie sieci koordynatorów
edukacji kulturalnej w poszczególnych
placówkach (w tym szkołach i
przedszkolach)

 Kulturalny Hyde Park – przestrzeń
swobodnej wypowiedzi artystycznej
 Małe granty (NGO i grupy
nieformalne)
 System tablic na których można
prezentować dzieła; tematyczna
Galeria w przestrzeni publicznej
 Murale - pod torami Żbików –
Pruszków; betonowy płot elektrowni;
ściany garaży; bloki PSM
 Happeningi – sprawdzenie, czy ta
forma aktywności spodoba się
mieszkańcom
 Pula biletów dla osób gorzej
sytuowanych
 Wolne
pomieszczenia,
które
mieszkańcy mogliby wykorzystywać
do realizacji własnych działań
kulturalnych (przykład w Brwinowie)
 Otwarte spotkania w sprawie kultury
 „Oficer
Łącznikowy” –
osoba
pomagająca
w
realizacji
przedsięwzięć oddolnych w kwestiach
proceduralnych i organizacyjnych
 Konkurs na Hejnał Pruszkowa
 Nagroda za wydarzenie kulturalne
 Malowanie portretu miasta
 Dostęp do pełnej informacji o ofercie
kulturalnej
 Promocja/Informacja
 Baza danych ludzi z Pruszkowa
 Stworzenie lokalnej grupy liderów
 Pruszkowskie lodołamacze (lista
mentorów)
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Program operacyjny
propozycje działań
Poniżej zebrano pomysły działań mogących prowadzić do realizacji pozostałych celów, o
ustalonym niższym priorytecie. Z założenia, pomysły te nie były poddawane weryfikacji pod
kątem wykonalności/budżetu – mają jedynie stanowić źródło inspiracji i punkt wyjścia do
dalszych rozważań.

Cel 3. Stworzenie lokalnych
centrów aktywności.
Cel operacyjny:
Rozpoznanie
(utrzymanie
lub
stworzenie) zasobów do lokalnych
działań kulturalnych.
Dodatkowe działania:
Wykorzystanie szkół i przedszkoli.

Cel 4. Aktywizacja i pozyskanie
ludzi z potencjałem do
współtworzenia działań
kulturalnych.
Cel operacyjny:
Identyfikacja osób z potencjałem z
Pruszkowa i okolicy, stworzenie bazy.
Dodatkowe działania:
 Stworzenie lokalnej grupy liderów.
 Takie osoby mogłyby być
zaproponowane przez lokalne
instytucje, np. biblioteki i inne.

Cel 5. Uspójnienie i koordynacja
działań kulturalnych.
Cel operacyjny:
Stworzenie
kalendarza
kulturalnych.

działań

Dodatkowe działania:
 Kalendarz internetowy i powieszony
w przestrzeniu publicznej – wszystkie
planowane wydarzenia.
 Systematyczne
spotkania
reprezentantów
instytucji,
żeby
uzgodnić koncepcje tematów i daty
wydarzeń kulturalnych.
 Stworzenie lokalnej grupy liderów
 Centralny punkt zgłaszania wszystkich
planowanych imprez – UM lub
lokalne media.
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Harmonogram
Zrealizowany proces nie pozwolił na
opracowanie
szczegółowego
harmonogramu realizacji strategii ze
względu na ograniczone ramy czasowe.
Przyjęta formuła pracy partycypacyjnej,
zakładająca
udział
wszystkich
zainteresowanych osób i instytucji na
zasadzie dobrowolności, pozwalała na
pracę
koncepcyjną
w
atmosferze
otwartości,
ograniczając
przy
tym
możliwość
podejmowania
wiążących
decyzji na poziomie operacyjnym.
W spotkaniach nie uczestniczyły wszystkie

osoby odpowiedzialne za podejmowanie
decyzji finansowych. W dalszych krokach, z
wypracowanym
materiałem
powinny
pracować osoby, które mając wiedzę o
sytuacji finansowej gminy, byłyby w stanie
ocenić, na ile proponowane zmiany w
funkcjonowaniu sektora kultury będą
możliwe do realizowania w ramach
znanych prognoz budżetowych.
W celu realizacji wyżej opisanych założeń
strategicznych, konieczne jest podjęcie
następujących działań w określonej
kolejności:

Działania, w kolejności wykonania

Sugerowane podmioty
odpowiedzialne

1.Akceptacja wypracowanych założeń strategicznych
(wizji, kierunków i celów strategicznych, kluczowych
wartości) przez podmioty odpowiedzialne za realizację
strategii w latach 2014-2020.
2. Określenie ram finansowych i organizacyjnych
umożliwiających realizację strategii. W tym rozważenie
modelu dalszej pracy nad realizacją strategii (model
partycypacyjny czy ekspercki).
3. Praca nad uzupełnieniem pomysłów na działania
realizujące poszczególne cele strategiczne. Wybór
działań najlepiej realizujących poszczególne cele
strategiczne.
Zaplanowanie działań pozwalających na monitorowanie
i ewaluację realizowania strategii.
4. Opracowanie planów realizacji poszczególnych
działań (grupy docelowe, podmioty odpowiedzialne za
wykonanie, potrzebne zasoby, źródła finansowania,
lokalizacje).
6. Precyzyjne zaplanowanie działań w czasie.

Biuro Promocji i Kultury Miasta

Odpowiednie wydziały Urzędu
Gminy,
ewentualnie
odpowiednie instytucje kultury
W modelu partycypacyjnym –
wszyscy interesariusze
W modelu eksperckim –
zaproszeni eksperci
W modelu instytucjonalnym –
urzędnicy
Biuro Promocji i Kultury
Miasta, podmioty realizujące
usług kulturalne w gminie

7. Opracowanie szczegółowego budżetu.

Biuro Promocji i Kultury
Miasta, podmioty realizujące
usług kulturalne w gminie
Biuro Promocji i Kultury
Miasta, Skarbnik, podmioty
realizujące usług kulturalne w
gminie

8. Uchwała Rady Gminy przyjmująca strategię

Rada Gminy

9. Realizacja strategii

Zgodnie z założeniami strategii

10. Monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w
ramach strategii

Zgodnie z założeniami strategii
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Rekomendacje
Opisane
poniżej
rekomendacje
są
autorskim
komentarzem
osoby
odpowiedzialnej za koordynację prac
partycypacyjnych
nad
założeniami
strategicznymi w gminie Pruszków. Dotyczą
one przebiegu procesu i organizacji pracy w
gminie, zawierają komentarze do wyników
pracy i rekomendacje dalszych działań
specyficznych dla gminie.
Bazując na doświadczeniach z pracy w tym
procesie, wiedzy na temat lokalnego
kontekstu oraz doświadczeniu w pracy nad
dokumentami
strategicznymi,
sygnalizujemy potencjał i obszary ryzyka, na
które warto zwrócić uwagę w przypadku
kontynuacji prac nad tą strategią i jej
realizacją.
Najszerzej
dyskutowanym
pytaniem
podczas spotkań warsztatowych była
kwestia roli kapitału społecznego i
ludzkiego w rozwoju usług kulturalnych w
gminie
Pruszków.
W
dyskusjach
wielokrotnie
wspominano
potencjał
związany z mieszkającymi w gminie ludźmi
kultury,
charyzmę
liderów
życia
kulturalnego, istotne znaczenie sieciowej
współpracy
pomiędzy
placówkami
prowadzącymi edukację kulturalną, czy też
rolę placówek kultury w budowaniu więzi
międzyludzkich
i
integrowaniu
społeczności. Z drugiej strony, padały też
krytyczne uwagi pod adresem mało
aktywnych i mało zainteresowanych
mieszkańców gminy.
Frekwencja mieszkańców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych czy niezależnych
podmiotów kultury na spotkaniach
warsztatowych była zróżnicowana, przy
czym należy podkreślić, że znalazła się
grupa osób bardzo zaangażowanych w
proces i uczestniczących w kilku
spotkaniach pod rząd. W związku z tym
proponujemy rozważenie, czy dalsze prace
nad dokumentem strategicznym dla kultury
w gminie Pruszków powinny być nadal
prowadzone w modelu partycypacyjnym.
Jeśli kontynuowane będą prace w modelu
partycypacyjnym, rekomendujemy:
• Dalsze wysiłki na rzecz jak najszerszego

zaangażowania
potencjalnie
zainteresowanych osób i instytucji w
proces
tworzenia
dokumentu
strategicznego. Ponawianie zaproszenia
do procesu przedstawicieli organizacji
pozarządowych, firm mających swe
siedziby lub zakłady na terenie gminy
(potencjalni
mecenasi
kultury!),
podmiotów komercyjnych świadczących
usługi kulturalne w gminie.
• Pogłębioną analizę potencjalnych zysków
i strat (finansowych i pozafinansowych)
związanych z wyborem określonego
modelu
funkcjonowania
usług
kulturalnych w gminie (model sieciowy a
budowa centralnego domu kultury).
Kontynuowanie konsultacji z udziałem
zewnętrznych ekspertów.
• Dalszą pracę nad celami strategicznymi i
operacyjnymi, szczególnie tymi, które
odnoszą się do modelu funkcjonowania
usług kulturalnych (baza lokalowa,
identyfikacja ludzi z potencjałem,
budowanie
współpracy
pomiędzy
osobami aktywnymi w obszarze kultury).
Co zaskakujące, uczestnicy warsztatów
stosunkowo niewiele odnosili się do
atutów gminy związanych z jej ogólnym
rozwojem i usytuowaniem. Warto
poświęcić chwilę na przyjrzenie się czy i na
ile dogodne połączenia komunikacyjne
Pruszkowa mogłyby wpłynąć na rozwój
usług kulturalnych w gminie – poza
oczywistym efektem odpływu mieszkańców
do Warszawy. Prężnie rozwijający się sektor
inwestycyjny być może mógłby stanowić
zalążek mecenatu kultury na terenie gminy.
Proces,
którego
wyniki
zostały
zaprezentowany w tym dokumencie miał
charakter pilotażowy i stanowił pierwszą
próbę
pracy
nad
dokumentem
strategicznym w gminie. Zaangażowanie
pracowników Urzędu Gminy w pracę na
spotkaniach warsztatowych wskazuje, że
taki sposób pracy może rozwinąć się i na
stałe wpisać się w procedury instytucji
kultury i innych jednostek samorządu
lokalnego w Pruszkowie.
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Podsumowanie

Nasza wizja

Nasze wartości

Cele strategiczne
Cel 1. Wsparcie edukacji
kulturalnej opartej na sieci
instytucji i osób aktywnych.

W 2020 r. usługi
kulturalne w gminie
Pruszków skutecznie
aktywizują, tworzą i
integrują społeczności
lokalne oraz budują
więź mieszkańców z
miastem
wykorzystując
profesjonalną kadrę,
ludzi z pasją i
charyzmą do
tworzenia dostępnej i
zróżnicowanej oferty
oraz edukacji
kulturalnej.

Cel 2. Wsparcie inicjatywy
mieszkańców we
współtworzeniu oferty
kulturalnej.
ZRÓŻNICOWANIE
DOSTĘPNOŚĆ
SPÓJNOŚĆ

Cel 3. Stworzenie lokalnych
centrów aktywności.

IDENTYFIKACJA Z
MIASTEM
AKTYWIZACJA

Cel 4. Aktywizacja i pozyskanie
ludzi z potencjałem do
współtworzenia działań
kulturalnych.

Cel 5. Uspójnienie i
koordynacja działań
kulturalnych.
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Wykaz źródeł:
Respublic - Dokument diagnostyczny wraz z założeniami do budowy strategii rozwoju usług
kulturalnych w gminie Pruszków sporządzony w ramach projektu „Od diagnozy do strategii
– model planowania rozwoju usług publicznych” 2014
M.St. Warszawa - opracowanie „Ocena wybranych usług publicznych w gminie Pruszków”
2014 – na podstawie wyników badania kwestionariuszowego na reprezentatywnej próbie
mieszkańców dzielnicy

PBS DGA Spółka z o.o. Raport z badania "Przystanek Pruszków" 2007

http://pruszkow.squiz.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pruszk%C3%B3w

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszym dokumencie pochodzą ze strony
http://pruszkow.squiz.pl/ i stanowią jedynie subiektywnie dobrane ilustracje idei
opisywanych w tekście.

Wykonano na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Zespół:
Joanna Stefańska
Anna Cybulko
Anna Wieczorek
Warszawa, listopad 2014
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