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                                       RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

                        na terenie Gminy Suchy Las 

 

Konsultacje z mieszkańcami na terenie Gminy Suchy Las  realizowane w terminie od 

14.02.2017 r. do 17.03.2017 r. miały charakter proaktywny. W ramach pracy nad Gminnym 

Programem Rewitalizacji wykorzystywanych jest wiele narzędzi partycypacyjnych oraz metod 

gromadzenia i analizy danych od mieszkańców i grup docelowych projektów 

rewitalizacyjnych. 

Konsultacje społeczne realizowane były   zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) 

oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

W celu zaproszenia mieszkańców na spotkania powieszone zostały plakaty 

informacyjne oraz zamieszczone komunikaty na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców; w sumie 

udział wzięło ponad 60  mieszkańców. Celem warsztatów było zapoznanie mieszkańców z 

etapowością i procesowością prowadzonych prac nad gminnym Programem Rewitalizacji.  

Wszystkie spotkania poprowadzone zostały wg opracowanego  schematu, który obejmowała 

następujące zagadnienia: 

• Pojęcie rewitalizacji zgodnie z zapisami prawnymi 

• Społeczny sens rewitalizacji 

• Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

• Aktualny stan prac zespołu ds. rewitalizacji nad opracowywaniem GPR 

• propozycje mieszkańców w zakresie  obszaru  rewitalizacji 

Konsultacje społeczne prowadzone są zgodnie z  metodą badania w działaniu (action 

research) ukierunkowaną na poprawę jakości działania w obrębie badanej społeczności. 

Stosowane są i w sposób procesowy będą dalej  metody badawcze uznające kompetencje 

członków danej społeczności do zrozumienia swojej społeczności. Podstawowym założeniem 

procesu diagnostycznego jest aktywny udział mieszkańców (empowerment). Partycypacyjne 

metody konsultacji wykorzystywane są  w celu aktywizacji i zaangażowania interesariuszy 

rewitalizacji na każdym z dwóch kluczowych etapów diagnostycznym i strategicznym: 

 

Partycypacyjnymi metodami konsultacji wykorzystanymi obecnie podczas pracy nad 

Programem są: 

 spotkania z mieszkańcami,  

 spotkania z przedstawicielami sektora gospodarczego, 

 spotkania z radnymi po sesjach, 

 ankiety papierowe, 

 wywiady podczas spotkań,  
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 korespondencja tradycyjna i e-mailowa dotycząca propozycji pomysłów projektów i 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych;  

Należy nadmienić, że konsultacje społeczne są w procesie i odbywają się w sposób ciągły. 

W dalszym procesie pogłębionej diagnozy wykorzystane zostaną wywiady pogłębione 

oraz zintegrowane wywiady grupowe focusy. 

 

Partycypacyjne metody konsultacji wykorzystywane są  w celu aktywizacji i 

zaangażowania interesariuszy rewitalizacji na każdym z poniższych etapów tworzenia 

Programu:  

1) etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza); 

2) etap formułowania wskaźników realizacji Programu; 

W dniu 06.02.2017r.w Obwieszczeniu Wójta Gminy Suchy Las wskazano termin konsultacji 

społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las, tj. 14.02.2017 r. do 17.03.2017 r. 

 CHLUDOWO 14.02.2017 r. godz. 17.00 – 19.00, siedziba Koła Gospodyń 

Wiejskich, ul. Szkolna 2. 

 BIEDRUSKO 24.02.2017 r. godz. 17.00 – 19.00 Dom Osiedlowy ul. 

Zjednoczenia 4. 

 SUCHY LAS 03.03.2017 r. godz. 17.00 – 19.00 gimnazjum, siedziba Klubu 

Seniora , ul. Poziomkowa 11. 

 GOLĘCZEWO 10.03.2017 r. godz. 17.00 – 19.00 świetlica wiejska, ul. 

Dworcowa 61 A. 

 ZŁOTNIKI OSIEDLE 17.03.2017 r. godz. 17.00 – 19.00 świetlica, ul. Żukowa 

14. 

Etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza) zwieńczony 

zostanie przyjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy.  Każda z grup interesariuszy 

rewitalizacji ma możliwość wyrażenia swoich opinii na każdym z etapów pracy nad Gminnym 

Programem Rewitalizacji. 

Kluczowym czynnikiem decydującym o skuteczności wybranych metod jest otwartość 

Urzędu na współpracę z interesariuszami procesu rewitalizacji, czyli zasada partycypacji. 

Kolejnym etapem jest sposób realizacji partycypacji w procesie tworzenia Programu o 

kryterium użyteczności. Kryterium użyteczności winno dostarczyć zestawu założeń 

wyjściowych, natomiast partycypacyjny model pracy określa sposób realizacji pracy nad 

Programem na poziomie operacyjnym. Ze względu na charakter pracy nad Gminnym 

Programem Rewitalizacji rozpoczęto pracę nad opracowaniem Programu od analizy 

wniosków i rekomendacji o charakterze on-going z dokumentów strategicznych gminy.  

Ważnymi elementami źródłowymi dającymi podstawę  opracowań  Programu jest  

analiza wyników badań prowadzonych na potrzeby opracowania dokumentów 
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strategicznych na poziome gminy Strategia Rozwoju Gminy Suchy Las oraz Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Innowacyjnością w działaniu Urzędu Suchy Las  jest zastosowanie triangulacji różnych 

narzędzi partycypacji społecznej oraz nowatorskie podejście do zasady partycypacji. 

Triangulacja danych zastosowana w pracy nad Programem polega na pozyskaniu i 

wykorzystaniu danych z różnych źródeł w celu jakim jest opracowanie Programu. Dzięki temu 

w sposób świadomy zminimalizowano ryzyko wpływu określonego kontekstu związanego z 

występowaniem użytych przez siebie danych.  

Ponadto wykorzystanie danych z różnych źródeł, daje możliwość większej 

obiektywizacji procesu badawczego, a także ustalenia relacji pomiędzy analizowanymi 

zjawiskami i ich uwarunkowaniami. W tak rozumianej pracy nad Programem obowiązuje 

generalna zasada dialogu: jednym z naczelnych jej zadań jest doprowadzenie do tego, aby 

każda grupa, wyróżniona ze względu na swe roszczenia (wymagania), troski (oczekiwania), 

dążenia lub zasoby, mogą  wyrazić oraz skonfrontować z tym, jak swoje problemy 

postrzegają inne grupy. Realizacji takiego podejścia służy zastosowanie odpowiedniego 

zestawu narzędzi, zawierającego metody i techniki pozwalające na konfrontację różnych 

opinii/stanowisk oraz na wypracowywanie konsensusu wokół konkluzji i kształtu Programu  

przed ostatecznym sformułowaniem dokumentu GPR.  

Tabela. Partycypacyjne metody konsultacji wraz z najważniejszymi wnioskami 

Etap pracy nad 

Programem 

Opis działań partycypacyjnych realizowanych na poszczególnych 

etapach pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji na terenie 

Gminy Suchy Las. 

I. ETAP 

DIAGNOSTYCZNY tj. 

(definiowania 

potrzeb i 

problemów (tzw. 

partycypacyjna 

diagnoza) 

 

W dniu 06.02.2017r.w Obwieszczeniu Wójta Gminy wskazano termin 

konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchy 

Las. Konsultacje prowadzone były w dniach od14.02.2017 r. do 

17.03.2017 r. w formie: 

W pierwszym etapie prac, w celu identyfikacji potrzeb i problemów 

społeczno-gospodarczych na terenie Gminy Suchy Las trwają  spotkania 

konsultacyjne z przedstawicielami instytucji publicznych i społecznych 

w celu stworzenia spójnej wizji przyszłych pogłębionych badań 

diagnostycznych.  

Badania z wykorzystaniem ankiet przeprowadzono w okresie 

03.01.2017 – 26.01.2017 na terenie Gminy Suchy Las. Łącznie 

przeprowadzono 800 ankiet z mieszkańcami Gminy Suchy Las.   

Konsultacje społeczne przeprowadzone we wskazanych 

miejscowościach tj. Chludowie, Biedrusku  Suchym Lesie , Golęczewie 

oraz Złotnikach – Osiedle w okresie nacechowane były bardzo dużą 

aktywnością mieszkańców, którzy  chętnie wchodzili w dyskusje, dzielili 

się swoimi spostrzeżeniami jak i pomysłami. Każdy warsztat został 
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przeprowadzony zgodnie ze wcześniej przyjętym schematem 

metodologicznym  i obejmował taki sam układ we wszystkich 5 

spotkaniach. Układ konsultacji społecznych  jego forma jak i techniki 

miały  na celu pozyskanie informacji do skonstruowania pogłębionej 

diagnozy społecznej w poszczególnych podobszarach rewitalizacyjnych. 

 W procesie konsultacji społecznych pozyskane zostały wartościowe 

informacje dzięki wykorzystaniu  techniki warsztatowej  obejmującej 

pracę uczestników/mieszkańców w trzech obszarach: 

1.Potencjały/zasoby  obszaru rewitalizacji 

2.problemy / deficyty obszaru rewitalizacji 

3.pomysły i projekty na realizacje w obszarze rewitalizacji 

Podczas spotkań warsztatowych z mieszkańcami  wykorzystane zostały  

następujące metody pracy jak: mini wykłady na temat procesu 

rewitalizacji, ćwiczenia, dyskusje, prace w grupach zadaniowych, burze 

mózgów, mapy myślowe.  

Podczas  spotkań z mieszkańcami zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji na terenie gminy Suchy Las połączone z 

przeprowadzaniem  diagnozy pogłębionej w związku z opracowaniem 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las, zgodnie z 

najnowszymi wymogami formalnymi. 

Badanie potrzeb mieszkańców wykazało, że respondenci wskazują 

przede wszystkim na trzy bariery rozwojowe:  

1) związane z rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej; 

2) związane z rynkiem pracy; 

3) związane z poziomem rozwoju gospodarczego; 

Badani dobrze oceniali współpracę z przedstawicielami władz lokalnych, 

wskazując na  

korzystanie z możliwości dofinansowania U. E.  Postulowali 

jednocześnie o działania  

kompleksowe i strategiczne, a nie doraźne. Badani wskazywali na małe 

możliwości  finansowe Urzędu Gminy w kontekście rozwoju 

infrastruktury technicznej i społecznej. Szczególną trudnością jest 

wskazywany zły stan dróg, zbyt mała ilość infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej, zły stan obiektów użyteczności publicznej brak 

modernizacji  budynków użyteczności publicznej.  Problemem są 

również   zaniedbane  przestrzenie publiczne i prywatne, nawet te 

położone w centrach miejscowości, zdegradowane zabytki straszące 

zarośniętym i zaśmieconym terenem wokół, które stają się miejscem 

spożywania alkoholu, brudne i zniszczone elewacje budynków, 
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generalnie stan budynków publicznych i wielorodzinnych jest  zły, 

pustostany, brak ładu przestrzennego, miejsc wypoczynku, skwerów – a 

przede wszystkim brak świadomości, że należy to zmienić. Badani 

wskazywali na konieczność zmiany wizerunku obszaru, który posiada 

ważne walory społeczne i turystyczne. Mieszkańcy wskazywali 

zabytkowe obiekty, które wymagają renowacji i które stanowią dla 

mieszkańców szczególne dziedzictwo społeczne. 

Badani wskazywali na ograniczone korzystanie z oferty kulturalnej, 

edukacyjnej i artystycznej,  szczególnie w gminach wiejskich, pomimo, 

że gmina  posiada duży potencjał zarówno dla rozwoju kultury jak i 

turystyki.   

Bardzo dobrym pomysłem działań promocyjnych są przedsięwzięcia 

społeczne, które mają na celu integrację społeczności lokalnej i tym 

samym rozbudzenie w mieszkańcach Gminy ochoty do działań 

społecznych i  promocyjnych. Wskazywano na swojego rodzaju anomię 

społeczną, brak więzi społecznych i zniechęcenie wśród mieszkańców 

różnych grup wiekowych.  

Aby skutecznie dotrzeć z przekazem do tej ale też innych grup 

wiekowych postulowano wykorzystanie mediów społecznościowych. 

  

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

BIEDRUSKO 

W spotkaniu wzięło udział   11 osób, w tym uczestnicy Zespołu ds. Rewitalizacji. 

Podczas Konsultacji wybrzmiały podstawowe problemy  a także mieszkańcy zwrócili uwagę  

na istniejące zasoby  w swojej społeczności lokalnej: 

MOCNE STRONY 

Zasoby społeczne:  

•Klub HDK PCK Błękitna Kropelka 

•Stowarzyszenie Zamek 

•Fundacja Zamek Biedrusko 

•Stowarzyszenie Biedrusko 

•Koło łowieckie Drop – posiadający swoje 

pomieszczenia w Domu Osiedlowym; 

•Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" 

Biedrusko 

•Koło Wędkarzy ‘Delfin” 

•Klub Seniora „Dębowy Liść”, który 

prowadzi i inicjuje zajęcia dla seniorów, 

SŁABE STRONY 

• zbyt mało miejsca w Domu Osiedlowym 

na prowadzenie zajęć / aktywność 

społeczną 

•brak tym samym możliwości 

organizowania warsztatów, kursów, szkoleń 

indywidualnych i grupowych, które służyły 

by zdaniem mieszkańców przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu 

•brak możliwości organizacji zajęć dla dzieci 

i młodzieży, które zamieszkują w Biedrusku 

•brak  możliwości organizacji warsztatów 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które 
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organizuje czas wolny poprzez organizacje 

różnych wyjazdów dla seniorów, 

organizacje spotkań z ciekawymi ludźmi.  

•aktywna społeczność lokalna 

•udział w licznych projektach inicjowanych 

przez Stowarzyszenie np. Wielkopolska 

Wiara, FIO,MASZ GŁOS MASZ WYBÓR 

Zasoby instytucjonalne: 

• zabytkowy budynek kasyna 

•Dom Osiedlowy 

umożliwiły by rozwój zainteresowań 

sportowych i  intelektualno – kulturowych, 

•brak miejsca na otwartej przestrzeni dla 

spotkań społeczności lokalnej 

 brak ścieżki rowerowej łączącej Łysy 

Młyn z Biedruskiem 

 

 

 

SZANSE 

•możliwość rozbudowy  Domu Osiedlowego 

•napływ mieszkańców spowodowany 

budowaniem  mieszkań- bloków przez 

developerów-nowi mieszkańcy, nowa 

energia, nowe pomysły, wzrost ilości ludzi 

młodych, ożywienie społeczne 

•możliwość wykorzystania terenów wokół 

planowanego do budowy przedszkola 

•możliwość  korzystania ze środków 

zewnętrznych na rewitalizację  poprzez np. 

LGD  i inne fundusze . 

ZAGROŻENIA 

•brak działek gminnych w Biedrusku, na 

których można realizować różne pomysły, 

np. tereny sportowe (siłownie zewnętrzne 

itp.) 

•napływ młodych ludzi , rodzin z małymi 

dziećmi- brak miejsc w przedszkolu i szkole 

przy wzrastającej ilości dzieci i młodzieży 

 

Źródło: opracowanie własne  

Po spotkaniu z mieszkańcami Biedruska Zarząd Osiedla Biedruska przekazał pisemnie uwagi, 

które zostały uwzględnione w analizie SWOT. 

Podczas konsultacji zostały potwierdzone  także kwestie ujęte w Raporcie diagnostycznym 

dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy Suchy Las w ramach 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SUCHY LAS.  

MOCNE STRONY 

•aktywność społeczna części mieszkańców 

przejawiająca się w liczbie organizacji 

pozarządowych 

SŁABE STRONY 

•niewystarczające zaplecze lokalowe na 

podejmowanie działań społecznych, 

edukacyjnych i artystycznych,  

•brak zorganizowanej przestrzeni 

zewnętrznej, zagospodarowanych terenów 

rekreacyjnych dla spotkań społeczności 

lokalnej,  

•odległość od centrum gminy utrudniająca 

korzystanie w pełni z jej zasobów 

SZANSE 

•właściwie zagospodarowane zasoby 

ZAGROŻENIA 

•brak zorganizowanej przestrzeni do 
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społeczności lokalnej zmniejszą poczucie 

marginalizacji 

podejmowania działań społecznych, 

kulturalnych i sportowych przy 

zwiększającej się liczbie mieszkańców 

będzie hamowało aktywność społeczną 

mieszkańców i zwiększało ryzyko wzrostu 

negatywnych zjawisk społecznych 

Źródło: raport diagnostyczny dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy 

Suchy Las 

 

CHLUDOWO 

W spotkaniu wzięło udział   17 osób, w tym uczestnicy Zespołu ds. Rewitalizacji. 

Podczas Konsultacji wybrzmiały podstawowe problemy  a także mieszkańcy zwrócili uwagę  

na istniejące zasoby  w swojej społeczności lokalnej: 

MOCNE STRONY 

Zasoby społeczne:  

•Stowarzyszenia Orkiestra Dęta wsi 

Chludowo – ponad 100 członków, które 

prowadzi naukę gry na instrumentach  dla 

dzieci rozwijając ich zainteresowania i 

zamiłowania, 

•Ochotnicza Straż Pożarna, która skupia  

103 osoby, które z pasą i zaangażowaniem 

zajmują się problematyka instytucji, 

inicjując zajęcia z młodzieżą, festyny 

społeczne, szkolenia dla strażaków, zajęcia 

dla dzieci, 

•Zespół Mazelonka przy KGW – 20 osób, 

które zachęcają do aktywności kulturalnej 

społeczność Chludowian, który inspiruje i  

integruje społeczność  lokalną. 

•Stowarzyszenie ZP i T Chludowianie 

skupiające ok. 100 osób oraz Chór Contus 

Familiaris, który kultywuje historię tańca i 

śpiewu ludowego, prowadzi szkolenia, 

zajęcia dla dzieci i młodzieży, reprezentuje i 

jest „wizytówką” Gminy Suchy Las, 

•Koło Gospodyń Wiejskich, które inicjuje i 

prowadzi część organizacyjną różnych 

imprez społecznych, 

•Klub Seniora „Dębowy Liść”, który 

SŁABE STRONY 

• brak lokalu, na przedsięwzięcia, które 

proponowali uczestnicy spotkania tj. - 

rewitalizacja Starego   Baru w Chludowie, 

•brak tym samym możliwości 

organizowania warsztatów, kursów, szkoleń 

indywidualnych i grupowych, które służyły 

by zdaniem mieszkańców przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu, 

•brak możliwości organizacji zajęć dla dzieci 

i młodzieży, które zamieszkują w 

Chludowie, 

•brak  możliwości organizacji warsztatów 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które 

umożliwiły by rozwój zainteresowań 

sportowych i  intelektualno – kulturowych, 

•brak  „targowiska artystycznego”  w 

przestrzeni Chludowa (wykorzystanie 

`Chludowian` i Orkiestry Dętej, w sposób 

bardziej efektywny, 

•brak auli na potrzeby uroczystości szkoły, 

•braki w oświetleniu Rynku w Chludowie, 

•problemy komunikacyjne tj. brak 

połączenia komunikacyjnego z miastem 

Oborniki oraz Suchym Lasem, 

•zbyt małe pomieszczenia dla Klubu 

Seniora, 
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prowadzi i inicjuje zajęcia dla seniorów, 

organizuje czas wolny poprzez organizacje 

różnych wyjazdów dla seniorów, 

organizacje spotkań z ciekawymi ludźmi. 

Zasoby instytucjonalne: 

• zabytkowy budynek „ Stary Bar”, 

•zabytkowy kościół, 

•trzy place zabaw, 

•szkoła podstawowa i gimnazjum, 

•przedszkole, 

•ośrodek zdrowia, 

•zabytkowy budynek – siedziba biblioteki, 

•zespół klasztorny z zabytkowym parkiem 

•w części wsi brak kanalizacji, 

 

SZANSE 

•pozyskiwanie  przez mieszkańców środków 

zewnętrznych np. w ramach LGD na 

działania związane z rewitalizacją społeczną 

•rewitalizacja STAREGO BARU 

ZAGROŻENIA 

•odpływ ludzi młodych z miejscowości 

 Źródło ;opracowanie własne  

 

Podczas konsultacji zostały potwierdzone  także kwestie ujęte w Raporcie diagnostycznym 

dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy Suchy Las w ramach 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SUCHY LAS. 

MOCNE STRONY 

•duża aktywność społeczna mieszkańców 

miejscowości zwłaszcza w sferze 

artystycznej 

SŁABE STRONY 

•brak zaplecza lokalowego umożliwiającego 

realizację przedsięwzięć o charakterze 

społecznym takich jak:warsztatów, kursów, 

szkoleń indywidualnych i grupowych oraz 

większej przestrzeni w celu organizowania 

uroczystości o szerszym zasięgu, w tym o 

charakterze artystycznym. 

SZANSE 

•zapewnienie społeczności lokalnej lepiej 

zorganizowanej przestrzeni do realizacji 

działań społecznych pozwoli na jej rozwój, 

przy jednoczesnym minimalizowaniu 

negatywnych zjawisk społecznych 

ZAGROŻENIA 

•spadek aktywności społecznej i 

artystycznej społeczności lokalnej 

Źródło: raport diagnostyczny dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy 

Suchy Las 
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GOLĘCZEWO 

W spotkaniu wzięło udział   19 osób, w tym uczestnicy Zespołu ds. Rewitalizacji. 

Podczas Konsultacji wybrzmiały podstawowe problemy a także mieszkańcy określili swoje 

zasoby i potencjały: 

MOCNE STRONY 

Zasoby społeczne:  

•Stowarzyszenie Golęczewianie, 

stowarzyszenie zajmuje się kultywowaniem 

historii dziedzictwa swojego regionu; 

•Ochotnicza Straż Pożarna; 

•Stowarzyszenie „Edukacja dla Golęczewa”, 

członkowie stowarzyszenia  zachęcają do 

aktywności kulturalnej, inspiruje i  integruje 

społeczność  lokalną; 

•Koło Gospodyń Wiejskich, które inicjuje i 

prowadzi część organizacyjną różnych 

imprez społecznych, 

•aktywna społeczność lokalna 

•wysoki poziom poczucia tożsamości z 

miejscowością przez mieszkańców 

Zasoby instytucjonalne: 

• zabytkowy budynek „Dworzec”- do 

remontu i wykorzystania przez członków 

społeczności, 

•Stara Remiza – do remontu i 

wykorzystania dla członków społeczności, 

•plac zabaw, 

•szkoła podstawowa 

•przedszkole, 

•stara szkoła – zabytkowa, 

•staw, przy którym spotykają się 

mieszkańcy, 

•świetlica  

SŁABE STRONY 

•brak   organizacji warsztatów edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży, które umożliwiły by 

rozwój zainteresowań sportowych i  

intelektualno – kulturowych, 

•brak ścieżki rowerowej, 

 

SZANSE 

•pozyskanie środków finansowych na 

rewitalizację „DWORCA” zwiększenie 

atrakcyjności miejscowości i aktywności 

mieszkańców 

ZAGROŻENIA 

•odpływ ludzi młodych z miejscowości 

•niszczejące budynki  będące własnością 

prywatną stanowią zagrożenie związane z 

bezpieczeństwem . 
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Konsultacje społeczne potwierdziły także informacje zawarte w diagnozie – raporcie 

diagnostycznym w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji gminy Suchy 

Las: 

MOCNE STRONY 

•podejmowanie działalności przez członków 

społeczności lokalnej mającej na celu 

kultywowanie historii dziedzictwa 

regionalnego oraz oraz inspirowanie i 

integrowanie społeczności lokalnej, 

zabytkowy zasób lokalowy 

SŁABE STRONY 

•niewielkie zaplecze umożliwiające 

dzieciom i młodzieży rozwój zainteresowań 

kulturalnych, intelektualnych i sportowych, 

brak infrastruktury w postaci ścieżek 

rowerowych 

SZANSE 

•odpowiednie zagospodarowanie 

zabytkowego zasobu lokalowego 

społeczności lokalnej posłuży jej 

wzmocnieniu, 

ZAGROŻENIA 

•brak zagospodarowania istniejącego 

zabytkowego zasobu lokalowego 

doprowadzi do jego całkowitego 

zniszczenia, 

Źródło: raport diagnostyczny dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy 

Suchy Las 

 

SUCHY LAS 

W spotkaniu wzięło udział   12 osób, w tym uczestnicy Zespołu ds. Rewitalizacji. 

Podczas Konsultacji wybrzmiały podstawowe problemy , oraz określono zasoby i potencjały 

społeczności : 

MOCNE STRONY 

Zasoby społeczne:  

•aktywność społeczna tj. złożona petycja do 

Urzędu Gminy Suchy Las, przedstawiająca  

propozycje mieszkańców na temat 

zagospodarowania terenów zielonych. 

• propozycja grupy mieszkańców dotycząca 

zbudowania (zbiornika retencyjnego). 

•zaprojektowanie terenu zielonego, 

posadzenie drzew i krzewów 

• Klub Seniora „Dębowy Liść”, który 

prowadzi i inicjuje zajęcia dla seniorów, 

SŁABE STRONY 

•brak wizji związanej z  

zagospodarowaniem terenu  

•niewystarczająca infrastruktura do 

spędzania czasu wolnego na wolnej 

przestrzeni –  sport 

•brak przestrzeni dla ludzi młodych, 

młodzieży 
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organizuje czas wolny poprzez organizacje 

różnych wyjazdów dla seniorów, 

organizacje spotkań z ciekawymi ludźmi. 

Zasoby instytucjonalne: 

•zaplecze instytucjonalne umożliwia 

standardowe funkcjonowanie społeczności 

lokalnej 

SZANSE 

•wzrost ilości mieszkańców w szczególności 

ludzi młodych 

•pozyskanie środków zewnętrznych na 

działania np. senioralne w ramach SENIOR + 

ZAGROŻENIA 

•wzrost negatywnych zjawisk  społecznych  

•wzrost odpływu osób młodych 

•traktowanie Suchego Lasu jak sypialni 

miasta Poznania-niskie poczucie z 

miejscem, niska aktywność mieszkańców 

Źródło :  opracowanie własne  

Konsultacje potwierdziły także informacje zawarte w diagnozie – raporcie diagnostycznym 

opracowanym przez gminę Suchy Las w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji: 

MOCNE STRONY 

dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalno-
oświatowa i użyteczności publicznej  
 

SŁABE STRONY 

brak przestrzeni lokalowej, instytucjonalnej 
odpowiadającej na potrzeby młodych ludzi, 
niewielkie zaangażowanie mieszkańców w 
życie społeczne 

SZANSE 

zaplecze instytucjonalne umożliwia 
zaaktywizowanie społeczności lokalnej, co 
zapewni jej integrację i rozwój  
  

 

ZAGROŻENIA  

niewykorzystanie istniejącego zasobu 

spowoduje pogłębianie się negatywnych 

zjawisk społecznych 

Źródło: raport diagnostyczny dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy 

Suchy Las 

 

 

ZŁOTNIKI 

W spotkaniu wzięło udział 8 osób, uczestnicy Zespołu ds. Rewitalizacji. Oraz pan Michał 

Przybylski – Radny/ mieszkaniec . Z uwagi na fakt, ze na konsultacje nie przyszli mieszkańcy 

rozmowa została przeprowadzona   z osobą uczestniczącą w konsultacjach. 

Spotkanie dotyczyło zasobów społecznych jak i instytucjonalnych  społeczności Złotnik . 

Bardzo szeroko omawiano kwestie związane z zachęceniem mieszkańców do dalszego etapu 

konsultacji. Pomimo szerokiej dystrybucji informacji przez Urząd Gminy- plakaty w 

miejscowości rozmieszczone w kilku miejscach, informacji na stronie Urzędu niestety nikt nie 

przyszedł. Ustalono , że  informacje o kolejnych  konsultacjach zostaną poszerzone o 

informacje bezpośrednie do szkół, parafię.  

Spotkanie odbyło się w godzinach od 17.00 d0 19.00. 
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Podczas Konsultacji wybrzmiały podstawowe problemy  a także obszary związane z zasobami 

i potencjałami społeczności lokalnej. 

MOCNE STRONY 

Zasoby społeczne:  

•Złotniki Osiedle – jest położone po obu 

stronach drogi krajowej nr 11 z Poznania do 

Obornik.  

• korzystanie mieszkańców z miejscowej 

świetlicy oraz filii bibliotece gminnej. 

• Udział mieszkańców w cyklicznie 

organizowanych świętach 

okolicznościowych. 

 

 

Zasoby instytucjonalne: 

•obok zabudowy mieszkalnej, jest to 

miejsce dużej aktywności podmiotów 

gospodarczych.  

•funkcjonuje filia biblioteki gminnej i 

pracownia ceramiczna. 

•funkcjonuje świetlica  

 

SŁABE STRONY 

•niska aktywność społeczna mieszkańców, 

•brak wsparcia osób niepełnosprawnych, 

•występujące przejawy chuligaństwa i 

wandalizmu, przemoc, 

•niska świadomość ekologiczna, 

•brak boisk i placów zabaw, 

•brak ścieżek rowerowych, 

• słaba integracja społeczna społeczności 

lokalnej, przykładem jest brak 

zainteresowania konsultacjami społecznym 

w sprawie rewitalizacji społecznej, 

•brak terenów zielonych i spacerowych, 

•niewystarczająca liczba placówek 

handlowych, niewystarczająca, 

infrastruktura. 

•zanieczyszczenie środowiska, 

•zły stan techniczny dróg i chodników, zły 

stan zabytków - Dworzec 

• brak miejsca , w którym mogliby się 

spotykać młodzi ludzie. 

•niski kapitał społeczny – sieć społecznych 

relacji zaufania, lojalności i solidarności 

społecznej. 

SZANSE 

• dworzec – do remontu, propozycja 

przygotowania tam miejsca dla młodzieży 

(miejsce spotkań). 

ZAGROŻENIA 

•traktowanie Złotnik jako sypialni dla 

Miasta Poznania – niska aktywność 

społeczna, brak zainteresowania miejscem. 

Źródło; opracowanie własne  

Gmina Suchy Las w raporcie diagnostycznym ujęła kwestie, które także zostały potwierdzone podczas  

spotkania ; 

MOCNE STRONY 

•zasób lokalowy w postaci Dworca 

SŁABE STRONY 

•słaba integracja społeczna, 
•niska aktywność społeczna 
•brak wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin,  
•brak zorganizowanej przestrzeni dla 

aktywności młodych ludzi  

SZANSE ZAGROŻENIA 
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•stworzenie odpowiedniej infrastruktury 

społecznej umożliwi zaktywizowanie 

społeczności lokalnej i wzrost kapitału 

społecznego 

•dalsza dezintegracja społeczności lokalnej 

Źródło: raport diagnostyczny dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy 

Suchy Las 

 

 

Na zakończenie  każdego spotkania osoby  prowadzące konsultacje społeczne 

zaproponowały, by na koleje spotkanie przemyśleć i przygotować konkretne pomysły 

dotyczące zmiany w społecznej w kontekście rewitalizacji, które winny zostać zawarte w 

tworzonym Gminnym Programie Rewitalizacyjnym na lata 2017 – 2025.  

Kolejne spotkania oscylować będą w obszarze tworzenia propozycji konkretnych 

projektów rewitalizacyjnych do umieszczenia w tworzonym dokumencie, albowiem 

wyłącznie wpisanie przedsięwzięć do przedmiotowego dokumentu umożliwia aplikowanie o 

środki zewnętrzne przeznaczone na działania rewitalizacyjne zarówno przez gminę jak i np. 

prywatnych inwestorów czy właścicieli budynków. 

Jak wynika z powyższych zapisów na każdym etapie tworzenia GPR wykorzystywane 

zostaną  różnorodne partycypacyjne metody konsultacji z potencjalnymi grupami 

docelowymi projektów rewitalizacyjnych, ale i z  przedstawicielami społeczności lokalnych, w 

szczególności zaś mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Współpracę partycypacyjną z 

interesariuszami przewidujemy również na etapie wdrożenia Programu. Planowany jest 

również   partycypacyjny udział mieszkańców w ewaluacji wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

Konsultacje są prowadzone przez  operatora zewnętrznego firmę Pracowania Badań 

Społecznych Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju z siedzibą w Psarach Małych. 

Materiały fotograficzne z przeprowadzonych konsultacji jak i materiał w formie 

prezentacji ppt dostępny jest na stronie www.rewitalizacja.suchylas.pl w zakładce 

aktualności i galeria. 

 

http://www.rewitalizacja.suchylas.pl/

