Co ma wyrażać logo?

Teatr i sala koncertowa
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Szkoła kształcenia zawodowego
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Mieszkać w starszym wieku

Pomoc dzienna / Usługi w zakresie towarzyszenia
w życiu codziennym osobom potrzebujacym
Mieszkać z opieką

Mobilność
Rathausplatz

Przystanek i jego nazwa

Opieka nad osobami starszymi

Postój taksówek

Ambulatoryjna opieka nad osobami starszymi

Parking

Transport chorych
Dowóz zamówionych posiłków

Zdrowie

Parking wielopoziomowy / Parking podziemny
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Stacja benzynowa
Toaleta publiczna

Lekarz

Dojazd / Dojście

zawód medyczny nielekarski

Ulica jednokierunkowa
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Droga dla pieszych

Defibrylator

Granica Nordstadt

Logo jako znak rozpoznawczy ukazuje szereg kolorowych, czworokątnych
powierzchni. Powierzchnie te
mają różną wielkość, są dłuższe
albo krótsze, szersze albo
węższe. Dlaczego? Powinny
one wyraźnie pokazać: tak samo różnorodni jak te
powierzchnie są ludzie, którzy tutaj znaleźli swój dom. Ale
pomimo tych wszystkich różnic powierzchnie te zmierzają
w tym samym kierunku, czyli w kierunku słowa „razem“.
Logo pod hasłem „Mieszkać razem w Solingen“ zostało
zaprojektowane przez Miasto Solingen i będzie je można
znaleźć wszędzie tam, gdzie popiera się współżycie na
zasadzie równouprawnienia.

Pytania i propozycje
Niniejsze informacje zostały zebrane przez pracowników
administarcji miasta Solingen. Prosimy o poinformowanie
nas, jakie informacje uważacie Państwo za dobre lub
czego Waszym zdaniem w nich brakuje. Z przyjemnością
przyjmujemy wszelkie propozycje!
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Bergische Volkshochschule

Oferta w zakresie doradztwa

Der bunte Stadtteil
mit Zukunft

w północnej częścimiasta Solingen

Bibiloteka

Czas wolny
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Wspólne życie

Informacja / Doradztwo

Pomiędzy ulicami Weyersberger Straße, Kronprinzenstraße, Korkenziehertrasse, Kasinostraße i Augustastraße leży część miasta Solingen zwana Nordstatdt
(północna część miasta). Jest barwną dzielnicą miasta
Solingen, w której mieszkają ludzie z różnym
pochodzeniem.
Niniejsza mapa pokazuje, jak przyjemnie można urządzić
się w tejże dzielnicy mieszkalnej miasta. Wszystko znajduje się na wyciągnięcie ręki. Przedszkola i szkoły,
instytucje dla seniorów, praktyki lekarskie i apteki, ośrodki
kulturalne, sklepy, kawiarnie i restauracje,
miejsca spotkań pod dachem i w plenerze. Poza tym
mapa pokazuje, w jakich miejscach tej części miasta
osoby starsze i niepełnosprawne mogą poruszać się
prawie bez przeszkód.
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Mieszkać razem w Nordstadt

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

W DRODZE PO DZIELNICACH SOLINGEN
Klingenstadt Solingen
Lenkungsgruppe
Inklusion und
Demografie

robią to bo mieszkają w Nordstadt i jest to dla nich bardzo

seniorów, różne formy spędzania wolnego czasu dla

ważne. Inni robią to ze względów zawodowych, na przykład

dzieci i młodzieży, kursy w zakresie doradztwa zawodowego,

pracownicy instytucji i stowarzyszeń socjalnych czy pracownicy

międzynarodowe spotkania różnych grup.

działu administracji miasta odpowiedzialni za jego rozwój.

Od wielu już lat pracują tutaj wspólnie różne instytucje

I każdy, kto w Nordsatdt znalazł swój dom, może przyczynić

charytatywne. A chodzi przede wszystkim o nawiązywanie

się do dalszego rozwoju tej części miasta. Ale najważniejsze

dialogu pomiędzy pokoleniami i różnymi kulturami. Wspólny

jest współistnienie z innymi. Dlatego: uczestniczcie Państwo

cel brzmi: wspólnie mieszkać, wspólnie żyć, czuć się dobrze

w życiu Nordstadt, poznawajcie się nawzajem, mieszkajcie w

mieszkając razem w Nordstadt.

„Waszej” Nordstadt wśród przyjaznego sąsiedztwa!

Rollhaus

Dalsze informacje dotyczące projektu „Socjalne oblicze Nordstadt“ znajdziecie Państwo pod adresem:
www.nordstadt.solingen.de

W Nordstadt dużo się zmieniło

W Nordstadt mieszka wiele dzieci i młodzież. W hali skateingowej Rollhaus służącej też jako miejsce spotkań dzieci
i młodzież znajdą wspaniałe możliwości spędzania wolnego
czasu. I to nie tylko związane ze sportem czy skateingiem.

W ostatnich latach dużo zmieniło się w tej części miasta.

Barwna dzielnica z przyszłością

Tutaj można przyjemnie mieszkać

Wraz z brakującymi od długiego czasu ratuszem i placem

Dzielnica miasta Solingen Nordstadt jest barwną dzielnicą

W Nordstadt można przyjemnie mieszkać. W bliskiej okolcy,

międzyczasie przy wielu okazjach można było przekonać

mieszkalną. Mieszka tutaj około 4.500 osób z różnym
pochodzeniem, które reprezentują aż 74 narodowości! Ta
różnorodność to spore wyzwanie, ale przede wszystkim daje
ona niewiarygodne możliwości.
Szukajcie Państwo kontaktów z sąsiadami w domu
wielopokoleniowym, w jednej z kawiarni w dzielnicy czy też w
barakowozie-kiosku Tukan na Korkenziehrterasse. Usiądźcie
sobie Państwo wygodnie na jednej z ławek na placu zabaw
albo spotkajcie się przy ćwiczeniach sportowych. I posłuchajcie
Państwo opowieści sąsiadki czy sąsiada o ich dawnej
ojczyźnie. W ten sposób możecie Państwo podczas jednego
popołudnia prawdopodobnie przeżyć więcej niż podczas
niejednego urlopu. Zbliżajcie się Państwo do siebie , poznawajcie się i rozumiejcie lepiej. Wartościowe i tętniące życiem
dzielnice powstają dzięki aktywnym ludziom!
Dzielnica Nordstadt jest też barwna z wyglądu: znajdują się
tutaj stare wille, typowe domy wielorodzinne, siedziby firm i
sklepy, ruchliwe główne ulice miasta i zaciszne, spokojne
dzielnice mieszkalne. Można tu odnaleźć aktywne życie miejskie
i tereny zielone, które zapraszają do wypoczynku i zabawy.

którą da się przemierzyć pieszo, można znaleźć (prawie)
wszystko, co jest potrzebne do życia: piekarnię i fryzjera tuż
za rogiem, sklepy z asortymentem zaspokajającym potrzeby
życia codziennego, place zabaw i przedszkola, szkoły, ważne
ośrodki spotkań jak dom wielopokoleniowy, piękny plac miejski
(Mercimek-Platz), wydarzenia kulturalne w teatrze i sali
koncertowej, biuro obsługi obywateli (Bügrerbüro), bibliotekę

ratuszowym Nordstadt otrzymała swoje nowe centrum. A w
się o tym, że tutaj można się dobrze zabawić. Na przykład
festyn w Nordstadt (Nordstadtfest) ma już swoją tradycję, a
współorganizują go stowarzyszenia, instytucje, szkoły,
przedszkola i wielu aktywnych mieszkańców tej części miasta.
Biuro dzielnicowe (Stadtteilbüro)
W roku 2008 na ulicy Kuller Straße otwarto biuro dzielnicowe
(Stadtteilbüro). Dzisiaj jest ono ważnym punktem pierwszego

Od czasu rozbudowy Rollhaus w 2012 roku mieszczą się tam

kontaktu dla obywateli. Można w nim też znaleźć manager

również kawiarnia dla młodzieży, pomieszczenia pobytu oraz

dzielnicy pełniącą funkcję osoby kontaktowej i lokalnej

spotkań różnych grup, kuchnia, w której regularnie odbywają

Socjalne oblicze Nordstadt

przedstawicielki interesów obywatelskich. Manager dzielnicy

się kursy gotowania jak i biuro, gdzie odbywa się różnorodne

chętnie przyjmuje wszelkie pomysły i propozycje co do zmian w

doradztwo.

W ciągu ostatnich lat dużo zmieniło się w Nordstadt. W tych

tej części miasta, pomaga na przykład w znalezieniu

zmianach pomocny jest program kraju związkowego Nadrenia

odpowiednich pomieszczeń na planowane spotkania czy

SoKa (dom handlowy w Solingen)

– Północna Westfalia o nazwie „Socjalne oblicze Nordstadt”

pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy różnymi

(„Soziale Stadt Nordstadt”), dzięki któremu możliwe jest

grupami, które spotykają się w tej części miasta.

zrealizowanie wielu społecznych i budowlanych ulepszeń w

Dom wielopokoleniowy (Mehrgenerationenhaus)

też zakład krawiecki oferujący przeróbki, kącik do zabawy i

Ważnym miejscem spotkań w Nodrstadt jest dom

przewijania dla najmłodszych, a miejscowa kawiarnia jest od

wielopokoleniowy (Mehrgenerationenhaus). Oferta tego miejs

dawna ulubionym miejscem spotkań.

miejską oraz Voklshochschule. To wszytsko i jeszcze dużo
więcej położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie.

Nordstadt.
Bardzo ważne jest to, że wiele osób angażuje się w sprawy
Nordstadt i współkształtuje tę część miasta. Niektórzy z nich

ca jest bardzo bogata: kursy dokształcające dla dorosłych i

Używane rzeczy w dobrym stanie za korzystną cenę oferuje
dom handlowy SoKa. Meble, garderobę, zabawki i wiele innych
rzeczy, a wszystko prawie jak nowe. Na miejscu znajduje się

Chodniki i ścieżki
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych i starszych
(szerzej niż 150 cm / twarda i gładka nawierzchnia)
częściowo przystosowane dla osób
niepełnosprawnych i starszych
(szerkość 120 do 150 cm / nie gładka lub nie
twarda nawierzchnia)
nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych i
starszych
(wężej niż 120 cm /nie gładka lub nie twarda
nawierzchnia)
brak chodnika
tunel
Wzniesienie między 6 – 10 %
silne osoby poruszające się samodzielnie

Parkingi dla niepełnosprawnych
(dla samochódow osobowych)
2
2
2

Szerokie na co najmniej 350 cm i
o długości 500 cm
Szerokie między 230 cm a 350 cm
Szerokość poniżej 230 cm

Miejsca dostępu i wejścia
(tylko w budynkach publicznych, cmentarzach)
szersze niż 150 cm

schody

węższe niż 90 cm

węższe niż 150 cm

Barierki przystosowane dla osób
niepełnosprawnych i starszych

Inne instytucje
Winda
WC

Wąskie miejsce o szerokości 90 cm – 150 cm*

Rampa

Wąskie miejsce; węższe niż 90 cm*

Miejsca siedzące

*Przedstawione zostały tylko największe zwężenia,
na miejscu mogą znajdować się jeszcze inne.

Przejścia uliczne w ruchu drogowym
Przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną /
Planowane przejścia dla pieszych z sygnalizacją światlną
Przejścia dla pieszych ze światłami (z sygnałem
dzwiękowym, z płytą wibracyjną oraz ze strzałką)
Wysepka uliczna / Planowana wysepka uliczna
(przedstawiona tylko w przypadku braku sygnalizacji świetlnej)
Przejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych i starszych/
z sygnalizacją świetlną (obniżenie krawężnika < 3 cm)
Przejście częściowo przystosowane dla osób
niepełnosprawnych i starszych/ z sygnalizacją świetlną
(obniżenie krawężnika > 3 cm)
Wszystkie inne przejścia nie są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych i starszych.

2 = Medycyna ogólna (interna)

(z liczbą miejsc)

Wzniesienie między 10 – 20 % lub silne
miejscowe wzniesienia/ silna osoba do pomocy
lub konieczny napęd elektryczny

Barierki nieodpowiednie dla osób
poruszających się na wózku
Barierki nieprzystosowane dla osób
niepełnosprawnych i starszych

Lekarze

Zdrowie /
Dostęp do instytucji
Dostęp do praktyk lekarskich jest przedstawiony tylko do miejsca wejścia w obrębie
ulicy.
Drzwi do budynku przystosowane dla osób
niepełnosprawnych i starszych
(drzwi szersze niż 150 cm)

Drzwi do budynku dostępne w
ograniczonym stopniu

(szerokość drzwi między 90 cm a 150 cm)

Drzwi do budynku nieprzystosowane dla
osób niepełnosprawnych i starszych
(drzwi węższe niż 90 cm lub stopnie)

1
2
3
4
5
6
7

Dentysta / Ortopedia szczękowa
Medycyna ogólna
Laryngologia
Ginekologia
Medycyna wewnętrzna
Ortopedia
Psychiatria dziecięca i młodzieżowa

Zawody medyczne nielekarskie
2 =Logopedia
1
2
3
4
5

Fizjoterapia
Logopedia
Ergoterapia
Osoby leczące metodami
niekonwencjonalnymi
Centrum terapeutyczne

... najlepiej
bez przeszkód
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Znaleźć najlepszą drogę

Nordstadt moją dzielnicą

Również na tej stronie mapy widoczna jest północna część miasta

W barwnej i różnorodnej części Nordstadt jest wiele możliwości

Solingen (niem. „Nordstadt”). Chodzi tutaj o to, by na pierwszy

poznania się i nawiązania rozmowy. Na przykład w trakcie robienia

rzut oka rozpoznać, w jakim stanie są drogi:

codziennych zakupów, w kawiarni SoKa, w domu wielopokole-

Czy znajdują się na nich jakieś przeszkody? Czy są na nich jakieś

niowym, w hali skateingowej „Rollhaus“ czy też w plenerze.

wzniesienia lub obniżenia? Czy należy liczyć się ze stopniami,
schodami lub zwężeniami na tych drogach? Czy byłoby lepiej
wybrać inną trasę?
Są to ważne informacje dla tych, którzy muszą przyjrzeć się
dokładniej planowanej trasie ponieważ wszelkie przeszkody są
dla nich trudne do pokonania: dla tych, którzy pchają wózek
dziecięcy, którzy jeżdżą wózkiem inwalidzkim, którzy nie poruszają
się zbyt pewnie albo na przyklad nie widzą tak dobrze jak inni.

Mieszkać razem

Mapa ta ma pomóc w łatwym poruszaniu się po tej części
miasta; w łatwiejszym dotarciu do wszystkich miejsc i w
korzystaniu ze wszystkiego, co jest tutaj oferowane. Ale chodzi tu

Na przykład na pięknym placu „Mercimek“ przed domem wielopokoleniowym. Czy też na placach zabaw na ulicach Haumannstraße,
Cäcilienstraße i Burgstraße. Place te zostały przebudowane i
oferują dzieciom wiele interesujących możliwości zabawy, a
rodzicom i dziadkom miejsca do siedzenia.
Całkiem na nowo zagospodarowano zielony teren „Vorspel“.
W tym miejscu duże łąki zapraszają teraz do zabawy i piknikowania. Atrakcją jest tam między innymi ogromna zjeżdżalnia
znajdująca się na stoku.
Również plac zabaw przy byłym Północnym Dworcu Kolejowym
(Nordbahnhof) ma coś do zaoferowania dla każdej generacji.

też o coś więcej niż jedynie pokonanie barier budowlanych: każdy

Obok urządzeń do zabawy dla najmlodszych jest tam też plac

powinien móc uczestniczyć w aktywnościach oferowanych przez

ze sztuczną murawą i kosz do koszykówki dla młodzieży oraz

miasto i nikt nie powinien być wykluczony z możliwości

różnoraki sprzęt fitness dla dorosłych i seniorów. Miejscem

uczestnictwa.

spotkań i kioskiem jest barakowóz „Tukan“. Tutaj można też

Cel, który zadeklarowaliśmy brzmi: „Mieszkać razem”.
Chcemy tak kształtować nasze miasto, żeby wszyscy
mogli w nim mieszkać na zasadzie równouprawnienia i mogli
uczestniczyć w jego życiu – niezależnie od tego, czy są kobietą

Korkenziehertrasse
Kinderspielplatz

czy mężczyzną, czy są młodzi czy starzy, niezależnie od tego,

Ballspiele

jakim mówią językiem, jakie mają wykształcenie, jaki zawód czy

Seniorentreffpunkt
Fitnesspunkte

religię i czy są niepełnosprawni czy nie. Ponieważ: każdy człowiek
jest taki, jaki jest. I tak jest dobrze.
„Mieszkać razem“ znaczy, że ludzie próbują zrozumieć się

ehe

ma

nawzajem, rozmawiają ze sobą, lepiej się poznają. I znaczy to też,
że biorą udział w życiu innych, czuwają nad innymi i się wspierają.
Ponieważ o wiele łatwiej pokonuje się niektóre przeszkody, gdy
można przy tym liczyć na czyjąś pomocną dłoń.
W tym procesie ważne jest to, żeby przede wszystkim zburzyć
bariery powstałe w naszych głowach. Dobre sąsiedztwo jest
najlepszą do tego podstawą. I jest ono też najlepszą podstawą do
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wypożyczyć zabawki dla dzieci.
A kto chcialby jeszcze leipiej poznać Nordstadt, powinien
przyłączyć się do spacerów po dzielnicach miasta (Stadtteil-Spaziergänge), które proponujemy regularnie.

tego, żeby w danym miejscu móc czuć się dobrze i znaleźć w nim

Informacja: Karen Odenius, biuro Nordstadt,

swój dom.

Telefon: 0212 2313440

Adresy i osoby kontaktowe:
• Dom wielopokoleniowy (Mehrgenerationenhaus)
Adres: Mercimek-Platz 1, 42651 Solingen
Telefon: 0212 202763 albo 0212 287225
Osoba kontaktowa: Konstantin Eleftheriadis
• Zarząd dzielnicy w biurze dzielnicy Nordstadt
Adres: Kullerstraße 4 – 6, 42651 Solingen
Telefon: 0212 231344 - 0
Osoba kontaktowa: Manager dzielnicy Annika Bellmann
e-mail: a.bellmann@awo-aqua.de
Strona internetowa: www.nordstadt.solingen.de
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 16:00
• Hala skateingowa „Rollhaus“
Adres: Konrad-Adenauer Str. 8 –10, 42651 Solingen
Telefon: 0212 2216149
Osoba kontaktowa: Tanja Kasten
e-mail: info@rollhaus.de
Strona internetowa: www.rollhaus.de
• Dom towarowy w Solingen SoKa - Dobre z drugiej ręki
Adres: Schlagbaumer Straße 12, 42653 Solingen
Telefon: 0212 319408
Właściciel: Gabe gGmbH, Ober der Mühle 30, 42699 Solingen
e-mail: info@gabe-ggmbh.de
Strona internetowa: www. gabe-ggmbh.de
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 18:00
w soboty od godz. 9:30 do 16:00
• Teatr i sala koncertowa – kasa teatralna
Adres: Konrad-Adenauer-Straße 71, 42651 Solingen
Telefon: 0212 204820
Osoby kontaktowe: Marion Kretzschmar, Marijana Spelter
e-mail: theaterkasse@solingen.de
Strona internetowa: www.theater-solingen.de
Godziny otwarcia (w czasie ferii ewentualnie skrócone):
od poniedziałku do piątku od godz. 9:30 do 12:30
od poniedziałku do czwartku od godz. 15:30 do 18:30
oraz godzinę przed rozpoczęciem każdej imprezy

• Administrajca /Ratusz Solingen
Adres: Rathausplatz 1, 42651 Solingen
Telefon: 0212 290 - 0
e-mail: post@solingen.de
Strona internetowa: www.solingen.de
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 13:00
dodatkowo w czwartek od godz. 14:00 do 18:00
Zaraz obok:
• Bergische Volkshochschule – oddział Solingen
Adres: Mummstraße 10, 42651 Solingen
Telefon: 0202 563 - 2607
e-mail: info@bergische-vhs.de
Strona internetowa: www.bergische-vhs.de
• Biuro dla obywateli Clemensgalerien
Adres: Mummstraße 10, 42651 Solingen
Telefon: 0212 290 – 0
e-mail: buergerbuero@solingen.de
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00
w soboty od godz. 9:00 do 12:00
• Centrum dla klientów Przedsiębiorstw miejskich Solingen
– Przedsiębiorstwo komunikacyjne
Adres: Kölner Straße 131, 42651 Solingen
Telefon: 0212 295 - 2222
e-mail: info@sobus.net
Strona internetowa: www.sobus.net
• Biblioteka miejska Solingen (z kawiarnią internetową)
Adres: Mummstraße 10, 42651 Solingen
Telefon: 0212 290 - 3210
e-mail: stadtbibliothek@solingen.de
Homepage: www.stadtbibliothek.solingen.de
Strona internetowa: www.stadtbibliothek.solingen.de
Godziny otwarcia:
w poniedziałki zamknięte
od wtorku do piątku od godz. 10:00 do 20:00
w soboty od godz. 10:00 do 16:00
Pytania i propozycje
Przyjmujemy chętnie Państwa pomysły i propozycje:
Heike Auer, Koordynacja demograficzna,Telefon: 0212 290- 4277
Andrea Noe-Kückelhaus, Koordynacja osób niepełnosprawnych,
Telefon: 0212 290 -5281 e-mail: gemeinsam@solingen.de

