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1. CZAS REALIZACJI, ZAŁOŻONY CEL I ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

Konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice  

na lata 2016 – 2025 prowadzone były od 16 grudnia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2017 r. do 

godz. 15:00 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 8 grudnia 

2016 r. nr 540/2016. Celem debaty ogólnomiejskiej było zebranie uwag, opinii i propozycji 

mieszkańców dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Starachowice na lata 2016 – 2025. Debata została zorganizowana 12 stycznia 2017 r.  

w godzinach 17:00 - 19:00 w Starachowickim Centrum Kultury.  

2. INFORMOWANIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały udostępnione na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu, stronie 

www.rewitalziacja.starachowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

www.bip.um.starachowice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Ponadto informacje 

rozpowszechniane były za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych. 

Dodatkowo podczas spotkań bezpośrednich – wywiadów grupowych, warsztatów, debaty 

ogólnomiejskiej rozpowszechniane były informacje o możliwości składania propozycji i uwag 

za pośrednictwem ankiety i formularza konsultacyjnego.  

 

3. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – DEBATA 

OGÓLNOMIEJSKA, 12 STYCZNIA 2017 R. 

Debata odbyła się w godzinach 17:00 – 19:00. Prowadzona była przez troje moderatorów – 

Agatę Bulicz, Damiana Deca i Arkadiusza Drukiera. Uczestniczyło w niej 70 mieszkańców 

Starachowic. Specjalnymi gośćmi debaty byli: 

 Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice, 

 Aneta Nasternak-Kmieć – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Starachowice ds. 

Rewitalizacji, współautor projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Starachowice na lata 2016 – 2025, 
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 Marcin Bednarczyk – Architekt Miasta, współautor projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016 – 2025, 

 Andrzej Brzozowy – firma „Projekty Miejskie”, współautor projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016 – 2025, 

 Rajmund Ryś – firma „Projekty Miejskie”, współautor projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016 – 2025. 

W pierwszej części debaty uczestnicy wysłuchali wystąpień zaproszonych gości:  

 Prezydent Marek Materek podziękował mieszkańcom za dotychczasowy udział 

w pracach nad rewitalizacją Starachowic i poprosił o dalsze zaangażowanie. 

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Aneta Nasternak-Kmieć przedstawiła 

historię prac nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji, omawiając jej kolejne 

etapy. 

 Andrzej Brzozowy zaprezentował główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Starachowice na lata 2016 – 2025. 

Ponadto zebrani obejrzeli film Co to jest rewitalizacja? przygotowany w ramach projektu 

„Starachowice OD nowa”. 

W drugiej części debaty goście odpowiadali na pytania moderatorów i mieszkańców oraz 

ustosunkowywali się wygłaszanych przez nich komentarzy i uwag.  

4. NAJWAŻNIEJSZE Z PORUSZANYCH KWESTII PODCZAS DEBATY WRAZ ZE 

SKRÓTOWYMI ODPOWIEDZIAMI. 

 Dlaczego przyjęto formułę przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie 

z wymogami ustawy o rewitalizacji? – Odpowiedzi udzielił Rajmund Ryś, 

przedstawiając korzyści, jakie niesie przyjęcie programu rewitalizacji opracowanego 

według rygorów ustawy o rewitalizacji w zakresie instrumentarium, którym 

dysponuje gmina posiadająca taki program. 

 Jakie miejsca w Starachowicach są największym wyzwaniem z perspektywy osoby 

odpowiedzialnej za ład przestrzenny w mieście? – Odpowiedzi udzielił Marcin 

Bednarczyk, charakteryzując poszczególne części obszaru rewitalizacji. 

 W projekcie dokumentu brak wizji rozwoju miasta. – Do uwagi odniósł się Prezydent 
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Marek Materek, stwierdzając, że projekt dokumentu zawiera wizję obszaru 

rewitalizowanego po zakończeniu rewitalizacji, a ponadto z jego zapisów wynika wizja 

zrównoważonego rozwoju miasta w perspektywie 2025 r., miasta, w którym nie tylko 

dobrze się pracuje, ale i dobrze mieszka. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji 

Aneta Nasternak-Kmieć zauważyła, że właściwym miejscem na bardziej rozbudowana 

wizję miasta jest Strategia Rozwoju Miasta. Prezydent Marek Materek: Strategia 

Rozwoju Miasta będzie tworzona w tym roku. 

 Projekt dokumentu w niewielkim stopniu uwzględnia potrzebę rewitalizacji 

Szlakowiska. Co stanęło na przeszkodzie projektowi kompleksowego 

zagospodarowaniu tego terenu? W odpowiedzi Architekt Miasta Marcin Bednarczyk 

przedstawił powody, dla których zdezaktualizowały się dawne koncepcje 

zagospodarowania Szlakowiska. Zwrócił też uwagę, że projekt GPR-u zawiera 

przedsięwzięcie polegające na opracowaniu nowej koncepcji przestrzenno-

funkcjonalnej tego terenu. 

 Jakie prace przewidziane są w budynku przy ulicy Robotniczej 14? Czy planowane jest 

przenoszenie mieszkańców do lokali zastępczych na okres prac remontowych? – 

Prezydent Marek Materek przedstawił planowane przedsięwzięcia, stwierdził też, że 

obecnie przygotowywane są opracowania techniczno-budowlane, określające 

szczegółowy zakres możliwych prac w poszczególnych budynkach 

 i lokalach, oraz zapewnił, że jeśli będzie to możliwe, remonty prowadzone będą bez 

przenoszenia mieszkańców do lokali zastępczych lub z przenoszeniem na możliwie 

krótki czas (miesiąc lub dwa). 

 Czy nie warto stworzyć miejsca dla młodzieży z osiedla Lubianka. – Prezydent Marek 

Materek: Projekt zagospodarowania Zalewu Lubianka przewiduje stworzenie terenu 

rekreacyjnego dla młodych mieszkańców zarówna osiedla Lubianka, jak i całego 

miasta. 

 Czy w procesie rewitalizacji zostaną zachowane miejsca i budynki będące 

historycznym dziedzictwem miasta? – Architekt Miasta Marcin Bednarczyk zapewnił, 

że tak, i wskazał przykładowe miejsca ważne dla historii Starachowic ujęte  

w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji.  
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 Dlaczego rewitalizacja Zalewu Pasternik nie obejmuje jego niecki? Czy siedzimy  

na bombie ekologicznej? – Prezydent Marek Materek: Dno Zbiornika Pasternik 

wymaga rekultywacji, a nie rewitalizacji, a ponadto nie jest własnością gminy. 

Zbiornik Pasternik nie zagraża mieszkańcom Starachowic. 

 Prośba o porozumienie ze starostwem powiatowym w celu wspólnej realizacji 

projektu „Star – polska ciężarówka”, upamiętniającego 70. rocznicę zbudowania 

pierwszej ciężarówki. – Prezydent Marek Materek: zrealizowano pierwszy krok – 

„Aleję starów”, w przyszłym roku spróbujemy włączyć firmy, które są kontynuatorami 

tradycji marki Star w mieście. 

 Lubianka jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży w zakresie rekreacji latem.  

Co miasto proponuje młodzieży zimą? – Prezydent Marek Materek: projektowane 

rozwiązania wokół Lubianki umożliwią całoroczne korzystanie z nowopowstałej 

infrastruktury. 

 Jak miasto planuje przeciwdziałać smogowi? – Prezydent Marek Materek: miasto 

planuje pozyskiwanie środków na pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele 

fotowoltaiczne, zamierza też zbudować gminny budynek wielorodzinny podłączony 

do miejskiej sieci ciepłowniczej i zlikwidować w ten sposób ok. 100 mieszkań 

opalanych piecami węglowymi, do miejskiej sieci ciepłowniczej zostaną też 

podłączone budynki na osiedlu kolonii robotniczej.  

 Czy plan zagospodarowania Lubianki obejmuje przeznaczenie części terenu na 

obsługę ruchu turystycznego? – Prezydent Marek Materek: jest zaplanowane miejsce 

na pole namiotowe i kemping oraz tereny na usługi gastronomiczne, hotelowe i inne 

formy obsługi ruchu turystycznego. 

Ponadto w debacie głos zabrali współinicjatorzy wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

wpisanych do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 

2016 – 2025 , przestawiając ich główne cele i założenia: Hanna Maciąg (Stowarzyszenie 

„Razem Dla Nas”), Renata Samela (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10), Aleksandra Gralec 

(Młodzieżowa Grupa Inicjatywna), Dariusz Grunt (Stowarzyszenie „Nasze Miasto”) i Andrzej 

Tarnowski (animator społeczny). 
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Pełny filmowy zapis debaty znajduje się na stronie: http://starachowice.eu/dla-

mieszkanca/102-rewitalizacja/820-filmy#7-transmisja-z-debaty-ogólnomiejskiej-projekt-gpr. 

 

 

http://starachowice.eu/dla-mieszkanca/102-rewitalizacja/820-filmy#7-transmisja-z-debaty-ogólnomiejskiej-projekt-gpr
http://starachowice.eu/dla-mieszkanca/102-rewitalizacja/820-filmy#7-transmisja-z-debaty-ogólnomiejskiej-projekt-gpr
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