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W spotkaniu warsztatowym z interesariuszami rewitalizacji wzięło udział 13 osób.
Celem spotkania było poznanie opinii uczestników spotkania na temat proponowanych granic
obszarów zdegradowanego i rewitalizacji oraz zapoznanie uczestników z podstawowymi
informacjami na temat rewitalizacji, diagnozy obszarów zdegradowanych oraz procesu
opracowania programu rewitalizacji.
Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji na temat rewitalizacji oraz procesu opracowywania
dokumentu lokalnego programu rewitalizacji. Prezentacja przybliżała także sposób wyznaczenia
obszaru rewitalizacji w Gminie Starcza oraz wstępną diagnozę obszaru rewitalizacji a także
proponowany obszar zdegradowany i rewitalizacji. Uczestnicy warsztatów w czasie prezentacji
dopytywali o proces wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz o zastosowaną metodykę,
prowadzący wyjaśnił uczestnikom zagadnienia związane z obszarem rewitalizacji oraz omówił
krok po kroku przeprowadzoną diagnozę.
Następnie rozpoczęła się druga część spotkania, która obejmowała część warsztatową.
Prowadzący spotkanie przedstawił uczestnikom spotkania proponowany obszar zdegradowany
i do rewitalizacji oraz poprosił o odpowiedź na pytania:

Czy w Państwa opinii zdefiniowany obszar rewitalizacji stanowi teren o najwyższym stopniu
zdegradowania?
Jakie są Państwa zdaniem główne problemy występujące na obszarze rewitalizacji?
Jakie są Państwa zdaniem źródła pojawienia się zjawisk kryzysowych na terenie rewitalizacji?

Uczestnicy wykorzystując materiały warsztatowe tj.. postity, flamastry, mapy proponowanego
obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz kartki A4 w kolorze zielonym (potencjał),
czerwonym (problem) mogli nanieść bezpośrednio na mapach swoje uwagi oraz odpowiedzi na
wyżej wymienione pytania.

Wyniki pracy w dwóch grupach warsztatowych:

RUDNIK MAŁY:
PROBLEM
- niewystarczające wyposażenie Sali i kuchni w budynku OSP
-brak infrastruktury gazowej (cała miejscowość)
- duże natężenie ruchu samochodowego
- zły stan techniczny dróg dojazdowych do gospodarstw domowych (ul. Łąkowa)
- brak parkingu przy cmentarzu parafialnym
- nieodpowiednie usytuowanie wiaty przystankowej na skrzyżowaniu przy OSP ul. Śląska 50
(brak widoczności, niebezpieczne dla pieszych i kierowców)
POSTULAT
-R2 – modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej i miejsca wypoczynku - dostosowanie
zdewastowanego miejsca spotkań dla społeczności lokalnych (dawna leśna klasa)
- wprowadzenie monitoringu przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym ul. Strażacka 52
- przedłużenie kanalizacji i oświetlenia (ul. Łąkowa)
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci
- odśnieżanie chodników

ŁYSIEC
PROBLEM
- zły stan pomieszczeń w sali OSP
- brak miejsca spotkań społeczności lokalnych
- brak oświetlenia boiska do piłki nożnej
- brak miejsca rekreacyjnego przy boisku
- dewastacja i zaśmiecanie miejsc rekreacyjnych
POSTULAT
- oświetlenie ul. Strażackiej, Widokowej oraz Osiedlowej
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci
- odśnieżanie chodników

STARCZA
PROBLEM
- brak miejsca spotkań dla mieszkańców (szczególnie młodzież, seniorzy)
- brak oświetlenia boiska i placu zabaw (za bankiem)
- dewastacja i zaśmiecanie miejsc rekreacyjnych
- brak drogi do lasu
POSTULAT
- budynek banku – możliwość wykorzystania na cele społeczne
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci
- odśnieżanie chodników
- zagospodarowanie działki w pobliżu boiska „Czarni Starcza”

WŁASNA
POSTULAT
- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic. Zdrowej, Stawowej i Nadrzecznej,

Na zakończenie spotkania uczestnicy dwóch grup warsztatowych przedstawili swoje
spostrzeżenia na temat funkcjonowania gminy oraz obszaru zdegradowanego. Podsumowano
spotkanie i wskazano kolejne działania w ramach opracowania programu rewitalizacji.

