
Magdalena Rykowska - mgr geografii w zakresie kształtowanie środowiska 

przyrodniczego (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych  Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu) i inż. ogrodnictwa w zakresie kształtowanie 

terenów zieleni (Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu). 

Ukończyła studia podyplomowe Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna  

na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Rewitalizacja 

architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich na Wydziale Architektury 

Politechniki Gdańskiej). 
 

Od 2007 roku zawodowo związana z włocławskim samorządem. Do 2011 roku zatrudniona  

na stanowisku ds. rewitalizacji dokonywała wieloaspektowych analiz pod kątem identyfikacji zjawisk 

kryzysowych we Włocławku i ich przyczyn w sferze przestrzennej, ekonomicznej, socjalnej i kulturowej 

oraz uczestniczyła w realizacji i monitoringu programu rewitalizacji. 
 

W latach 2011-2018 w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek była 

odpowiedzialna za przygotowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek”  

(na lata 2012-2015 i 2016-2019), kontrolę i sprawozdawczość w tym zakresie, za prowadzenie Gminnej 

Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek (jej aktualizację i weryfikację w porozumieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków), za przygotowanie aktów prawnych i prowadzenie procedury udzielania  

i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. 
 

Od 2019 roku w Wydziale Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek jest odpowiedzialna  

za monitorowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028”, współpracę  

i obsługę prac Komitetu Rewitalizacji we Włocławku oraz organizację II Ogólnopolskiego Forum 

Komitetów Rewitalizacji we Włocławku (19.10.2019r.), bierze czynny udział w zarządzaniu i koordynacji 

działań rewitalizacyjnych na poziomie lokalnym.  
 

Ponadto uczestniczyła w procesie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze 

rewitalizacji Miasta Włocławek (w tym konsultacje społeczne z mieszkańcami) oraz w przygotowaniu 

dokumentów wspierających działania rewitalizacyjne, jak „NARZĘDZIOWNIK czyli ścieżki realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028” we współpracy z Instytutem 

Rozwoju Miast i Regionów, w związku z realizacją projektu „Śródmieście na drodze do zmian – 

opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2014-2020 w konkursie dotacji pn.: „Modelowa Rewitalizacja Miast”, dotyczącym wsparcia jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie opracowywana programów rewitalizacji i modelowych działań 

rewitalizacyjnych. 

 

 


