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W spotkaniu warsztatowym z interesariuszami rewitalizacji wzięło udział 13 osób.
Celem spotkania było zebranie informacji na temat funkcjonowania obszaru zdegradowanego
i do rewitalizacji, które posłużą w opracowaniu mapy problemów i mapy potencjałów na
obszarach rewitalizowanych.
Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji na temat rewitalizacji oraz procesu opracowywania
dokumentu lokalnego programu rewitalizacji. Prezentacja przedstawiała proponowany obszar
zdegradowany i rewitalizacji oraz wskazywała metodykę wyznaczenia tych obszarów. W czasie
trwania prezentacji ze strony uczestników padły pytania na temat różnicy pomiędzy Lokalnym a
Gminnym Programem Rewitalizacji oraz procedurą i skutkami opracowania obu dokumentów
dla gmin i mieszkańców obszarów rewitalizacji. Prowadzący spotkanie wyjaśnili różnicę
pomiędzy LPR a GPR oraz wskazali drogę opracowania obu dokumentów a także skutki
opracowania tych dokumentów dla jednostek gminnych i mieszkańców. Jeden z mieszkańców
wskazał, iż obszar Gminy Starcza jest niewielki i ciężko mówić tu o wskazanej w rewitalizacji
szczególnej koncentracji problemów, gdyż każde sołectwo silnie na siebie oddziałuje i wywiera
wzajemny wpływ, stąd też problemy te są do siebie bardzo zbliżone.
Następnie rozpoczęła się druga część spotkania, która obejmowała część warsztatową.
Prowadzący spotkanie przedstawił uczestnikom spotkania proponowany obszar zdegradowany

i do rewitalizacji a także główne problemy, które dotyczą tych obszarów i wynikają z diagnozy
ilościowej. Następnie uczestnicy spotkania mieli wspólnie zastanowić się nad odpowiedzią na
następujące pytania:


Jakie są Państwa zdaniem główne problemy występujące na obszarze do rewitalizacji? Co
najbardziej utrudnia życie na obszarze do rewitalizacji? Czego najbardziej brakuje
mieszkańcom do godnego życia? Jakie są Państwa zdaniem źródła pojawienia się zjawisk
kryzysowych na terenie rewitalizacji?



Jakie są Państwa zdaniem lokalne potencjały miejsc wyznaczonych do rewitalizacji? Co jest
silną stroną obszaru do rewitalizacji? Co jest pozytywnym elementem obszaru? Co jest
najlepsze, najbardziej wartościowe, najważniejsze?



W jaki sposób przeciwdziałać negatywnym zjawiskom? W jaki sposób wykorzystać
istniejące potencjały by polepszyć warunki życia w gminie?



Jakie najważniejsze efekty powinna przynieść rewitalizacja? (społeczne, gospodarcze,
przestrzenne), Co chcemy osiągnąć w ramach rewitalizacji? Jakie działania należy
wskazać, które powinny zostać zrealizowane na obszarze do rewitalizacji? Jakie podjąć
działania porządkowe?

Jakie działania podjąć w kierunku polepszenia sytuacji

społecznej/gospodarczej? Jak możesz pomóc w poprawie warunków życia na terenie
rewitalizowanym? W jakie działania mógłbyś się włączyć indywidualnie? Z rodziną? Ze
znajomymi lub innymi mieszkańcami?

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 grupy warsztatowej:

PROBLEM
- brak wodnego ośrodka rekreacyjnego
- brak dostatecznej komunikacji samochodowej
- brak gminnego ośrodka kultury
- nadmierna ilość przekaźników telef.
- brak parkingu przy cmentarzu

- niebezpieczne skrzyżowania
- duże natężenie ruchu drogowego
- słaba opieka specjalistyczna w zakresie służby zdrowia – brak specjalistów, niska dostępność –
godziny otwarcia niedostosowane do potrzeb
- teren wzdłuż rzeki zdegradowany przez aktywność bobrów
- brak inwestycji w fotowoltaikę w gminie
- zbyt krótkie godziny otwarcia przedszkola
- brak bezpieczeństwa energetycznego wyłączenia prądu z powodu awarii sieci
- brak odśnieżania chodników
- brak ośrodka rekreacyjnego - wspólnego dla gminy (zbiorniki wodne + boisko – połączone z
istniejącymi ścieżkami)
- ośrodek kultury – jeden dla gminy (zajęcia dodatkowe dla dzieci / dorosłych)
- brak gazociągu (Rudnik Mały – całość sołectwa, Starcza – częściowo, Łysiec – częściowo,
Własna)
- występowanie dzikich wysypisk śmieci w lasach
- słaba komunikacja pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami
- duże rozproszenie boisk/ placów zabaw/ siłownie – powoduje to utrudnienie w utrzymaniu
tych miejsc
- brak kanalizacji – Rudnik Mały i Łysiec – częściowo
- brak połączenia ścieżek rowerowych – szczególnie w Łyścu
- utrudnienia w komunikacji publicznej
- brak wsparcia ze strony władz gminnych i powiatowych dla mieszkańców zamieszkałych przy
budowanej autostradzie

POSTULAT
- zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska poprzez wprowadzenie ekologicznych urządzeń
grzewczych (możliwość pozyskania dotacji na ten cel)
- wprowadzenie widowni przy boisku w Łyścu
- wprowadzenie monitoringu przy boisku w Rudniku Małym oraz Łyścu

POTENCJAŁ
- mieszkańcy gminy

- czysta rzeka
- walory środowiskowe – zbiorniki wodne we Własnej (teren nadający się pod rekreację i
wypoczynek, w tym miejscu jest już altana oraz potencjalne miejsce na parking, miejsce to jest
dobrze skomunikowane oraz znajduje się blisko świetlicy we Własnej)
- Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
- wysoki poziom nauczania w gminie
- ścieżki rowerowe
- aktywne grupy społeczne Koło Gospodyń, Wędkarze, Piłkarze, Strażacy, Ekologiczna Starcza
- ponad 50-letnia bogata historia i tradycja sportowa
- rozwinięta infrastruktura drogowa

Prowadzący spotkanie na zakończenie omówił szczegółowo kartę propozycji projektów
rewitalizacyjnych oraz wskazał, w jaki sposób należy ją wypełniać i gdzie będzie można złożyć
swój pomysł na działanie rewitalizacyjne. Uczestnicy spotkania mieli możliwość by wypełnić
wspólnie jedną przykładową kartę projektu podczas warsztatów. Każdy uczestnik otrzymał
wydrukowaną kartę propozycji projektowej. Na zakończenie podsumowano spotkanie i
wskazano kolejne działania w ramach opracowania programu rewitalizacji.

