
 

 

Opis partycypacji społecznej w procesie opracowania GPR 

Konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami, spacery studyjne, praca z młodzieżą, 

spotkania z organizacjami pozarządowymi, spotkania z przedstawicielami instytucji 

publicznych a przede wszystkim otwarte drzwi dla mieszkańców obszarów najmocniej 

zmarginalizowanych. To tylko niektóre działania partycypacyjne, które są realizowane 

w ramach procesu rewitalizacji w Gminie Starachowice. Działania edukacyjne na temat 

rewitalizacji oraz zintensyfikowana kampania w lokalnych mediach sprawia, że mieszkańcy 

zgłaszają coraz więcej pomysłów i coraz tłumniej pojawiają się na konsultacjach społecznych 

dzięki czemu wzrasta ich świadomość i współodpowiedzialność za miasto. 

 

1. Konsultacje społeczne 

a. Przed rozpoczęciem pierwszych działań partycypacyjnych, opracowana została 

„Metodologia i koncepcja przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach procesu 

rewitalizacji w Gminie Starachowice”. Dokument zawiera uwarunkowania formalno-

prawne konsultacji społecznych, ale przede wszystkim zasady ich prowadzenia, dostępne 

metody, działania promocyjno-informacyjne, dobre praktyki oraz wstępny 

harmonogram. Dokument pokazuje jak powinny przebiegać „modelowe” konsultacje, 

angażując jak największą liczbę mieszkańców. Dokument jest dostępny pod adresem: 

http://rewitalizacja.starachowice.eu/baza-wiedzy/badania#1-koncepcja-i-metodologia-

przeprowadzania-konsultacji-społecznych-w-gminie-starachowice 

 

b. Proces wzmacniania partycypacji społecznej rozpoczął się od częstych i regularnych 

spotkań z mieszkańcami osiedla Wzgórze, które jest objęte projektem „Starachowice OD 

nowa”. Mieszkańcy osiedla borykają się z problemami społecznymi i wykluczeniem oraz 

stygmatyzacją ze strony reszty mieszkańców miasta. Na osiedlu mieszkają w dużej mierze 

osoby bezrobotne, uzależnione od pomocy MOPS. Poprzez częste spotkania  

i zainteresowanie ze strony prezydenta miasta część mieszkańców zaktywizowała się  

i zaczęła podejmować działania na rzecz odnowy wizerunku osiedla (mieszkańcy dbają  

o czystość, karczują chaotycznie rosnące zarośla) a w sierpniu 2016 roku założyli 

stowarzyszenie „Razem dla Nas”. Obecnie mieszkańcy chętnie pojawiają się na 

http://rewitalizacja.starachowice.eu/baza-wiedzy/badania#1-koncepcja-i-metodologia-przeprowadzania-konsultacji-społecznych-w-gminie-starachowice
http://rewitalizacja.starachowice.eu/baza-wiedzy/badania#1-koncepcja-i-metodologia-przeprowadzania-konsultacji-społecznych-w-gminie-starachowice


 

 

konsultacjach społecznych i sami zgłaszają pomysły na wydobycie osiedla z zapaści  

i kryzysu społecznego. 

 

c. Pierwszymi konsultacjami społecznymi zorganizowanymi w ramach projektu 

„Starachowice OD nowa” dla mieszkańców obszarów rewitalizacji i całego miasta, były 

konsultacje dotyczące zagospodarowania Parku Miejskiego. Ich celem było zebranie 

uwag, opinii i propozycji na temat zagospodarowania przestrzennego oraz stworzenia 

oferty rekreacyjnej i przyjaznej przestrzeni społecznej w Parku w Starachowicach.  

Podczas konsultacji społecznych jednym z głównych postulatów była poprawa 

bezpieczeństwa. Park obecnie w oczach starachowiczan jest miejscem niebezpiecznym, 

do którego boją się wchodzić zarówno w dzień, jak i w nocy. Najczęstszymi 

sygnalizowanym problemami w parku były: obecność osób nadużywających alkohol, 

wandalizm, chuligaństwo oraz zły stan infrastruktury.  

Aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Starachowic z różnych grup 

społecznych zorganizowano różnorodne formy konsultacji społecznych. Były to: 

a) Spotkanie konsultacyjne w Parku Miejskim, w którym wzięło udział ok. 250 osób. 

b) 3 kawiarenki obywatelskie skierowane do młodzieży, seniorów oraz organizacji 

pozarządowych, w których wzięło udział ok. 40 os. 

c) Zbieranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej  

za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.  

Raporty ze wszystkich spotkań konsultacyjnych znajdują się pod adresem: 

http://rewitalizacja.starachowice.eu/konsultacje-spoleczne-1/zakonczone/park-miejski 

  

http://rewitalizacja.starachowice.eu/konsultacje-spoleczne-1/zakonczone/park-miejski


 

 

  

d. Kolejne konsultacje dotyczyły zagospodarowania północnej linii brzegowej Zalewu 

Pasternik, który jest sztucznym zbiornikiem wodnym. Ze względu na swoje położenie 

(bezpośrednio sąsiaduje z dworcem PKS i PKP) ma znaczący wpływ na cały obszar 

rewitalizacji. Teren wokół zbiornika jest obecnie zaniedbany i niezagospodarowany. 

Część Zbiornika (ok. 12ha) ze względu na szatę roślinną i żyjące tam ptactwo została 

oznaczona jako użytek ekologiczny.  

Pierwszy etap konsultacji społecznych polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu 

spotkań grup przedstawicielskich, które rozpoczęły się przy tarasie widokowym nad 

Zalewem Pasternik. Głównym celem organizacji tej formy konsultacji  było zebranie opinii 

uczestników odnośnie przedmiotu konsultacji społecznych i przeprowadzenie wokół nich 

debaty. W dwóch spotkaniach wzięło udział 20 osób – reprezentantów młodzieży 

szkolnej oraz organizacji pozarządowych. Drugą przeprowadzoną formą konsultacji był 

Spacer studyjny, który poprowadził Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek. 

Uczestnicy zostali zapoznani z przedmiotem konsultacji, zostały im wręczone materiały w 

postaci map obszaru, oraz formularzy konsultacyjnych. W spacerze wzięło udział 20 osób. 

Wszystkie raporty dostępne są na stronie: http://rewitalizacja.starachowice.eu/konsultacje-

spoleczne-1/zakonczone/zalew-pasternik 

http://rewitalizacja.starachowice.eu/konsultacje-spoleczne-1/zakonczone/zalew-pasternik
http://rewitalizacja.starachowice.eu/konsultacje-spoleczne-1/zakonczone/zalew-pasternik


 

 

 

 

e. W grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025.  

Głównym celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców, szczególnie mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, na temat zaprezentowanego dokumentu. Konsultacje miały 

również spełnić funkcję edukacyjno-informacyjną z uwagi na złożoną materię przedmiotu 

konsultacji, jaką jest treść całego projektu dokumentu. Istotne również było to, by  

w konsultacjach mieszkańcy uczestniczyli możliwe licznie i aktywnie, szczególnie 

młodzież. Dlatego proces zasięgania opinii na temat projektu dokumentu 

przeprowadzono w sposób, który uwzględniał te podstawowe elementy – informowanie, 

edukowanie o zasadach rewitalizacji oraz zasięganie opinii o treści projektu GPR  

w formach przyjaznych, przystępnych i dających możliwość zaangażowania się 

społeczności lokalnej. Proces konsultacji przeprowadzono zgodnie z planem i przebiegał  

w następujących formach: 



 

 

a) Przeprowadzono trzy zogniskowane wywiady grupowe (FGI – Focus Group Interview) 

z kluczowymi interesariuszami procesu rewitalizacji w Gminie Starachowice:  

z przedstawicielami Rady Miejskiej, z przedstawicielami instytucji publicznych oraz 

z liderami społecznymi, w tym z przedstawicielami organizacji pozarządowych.  

b) Warsztat konsultacyjny z młodzieżą. 

c) Debata ogólnomiejska dla mieszkańców z udziałem Prezydenta Miasta oraz autorami 

dokumentu. 

d) Zbieranie uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, za pomocą 

przygotowanego formularza konsultacyjnego i ankiety.  

Wszystkie raporty z konsultacji dostępne są na stronie: 

http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/1208-podsumowanie-konsultacji-spolecznych-gpr 

Filmik podsumowujący konsultacje społeczna można obejrzeć na: 

https://www.youtube.com/watch?v=hSxstrR52gs&t=3s 

 

 

http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/1208-podsumowanie-konsultacji-spolecznych-gpr
https://www.youtube.com/watch?v=hSxstrR52gs&t=3s


 

 

 

2. Proces włączania społeczności lokalnej przy  

opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji 

a. Spacery studyjne po obszarach rewitalizacji 

W październiku i listopadzie 2016 r. przeprowadzone zostały spacery studyjne po 

zamieszkałych strefach na obszarze rewitalizacji: osiedlach Wierzbnik, Stadion, Majówka 

oraz Wzgórze. Celem spotkań było zapoznanie z obszarem rewitalizacji oraz wskazanie 

miejsc najpilniej potrzebujących interwencji. Dyskutowaliśmy o problemach społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych oraz o ich oddziaływaniu na jakość życia mieszkańców. 

We wszystkich spacerach udział wzięło ok. 80 osób. 

Informację ze spacerów jako dobrą praktykę podało m.in. lokalne radio RMF MAXXX, do 

odsłuchania: 

https://www.youtube.com/watch?v=dP2Zug1gHMY 

https://www.youtube.com/watch?v=dP2Zug1gHMY


 

 

 

 

b. Przeprowadzenie diagnozy wśród mieszkańców dotyczącej jakości życia w mieście. 

Na spacerach badawczych mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia anonimowych ankiet 

dotyczących jakości życia na obszarach rewitalizacji. Przed zatwierdzeniem 

strategicznego dokumentu dla procesu rewitalizacji w Starachowicach chcieliśmy poznać 

jak najwięcej pomysłów, opinii oraz uwag mieszkańców, którzy zamieszkują obszary 

rewitalizacji. Ankiety były niezwykle ważnym źródłem wiedzy, które zostały wykorzystane 

w Gminnym Programie Rewitalizacji. Ankiety były również przeprowadzone w szkołach  

i urzędzie miejskim oraz dostępne w wersji elektronicznej. 



 

 

c. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

W październiku i listopadzie 2016 r. mieszkańcy, instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe i przedsiębiorcy zostali zaproszeni do składania swoich pomysłów na 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne do Gminnego Programu Rewitalizacji. Mieszkańcy mogli 

zgłaszać przedsięwzięcia w 5 obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 

technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 30 

pomysłów, z czego większość zostało zaakceptowanych i włączonych do Gminnego 

Programu Rewitalizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Szkolenia dla organizacji pozarządowych  

z zakresu konsultacji społecznych i rewitalizacji. 

Kolejnym działaniem skierowanym do społeczności lokalnej była Starachowicka Akademia 

Konsultacji Społecznych, która odbyła się we wrześniu i październiku 2016 r. Wzięli w niej 

udział przedstawiciele 12 organizacji pozarządowych ze Starachowic lub działających  

na terenie miasta.  



 

 

 

 

  


