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Wprowadzenie 

Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów 
rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym 
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedmiotem niniejszego raportu jest 
podsumowanie przebiegu i wyników konsultacji społecznych.  

Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji Miasta Przeworska na 
temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-
2022.  

Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). 

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 
społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą;  
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;  
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;  
6) organy władzy publicznej;  
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzone zostały w terminie 
od 14 czerwca 2018 r. do 14 lipca 2018 r. Projekt Programu dostępny był na stronie 
http://www.przeworsk.um.gov.pl/, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
http://www.przeworsk.bip.info.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Przeworska. 

Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach: 



 

 zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć w postaci: 

o papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-
200 Przeworsk, z dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022); 

o papierowej (dostarczenie bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się na 
parterze w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska w godzinach pracy urzędu); 

o elektronicznej (załączony w obwieszczeniu formularz można było wysłać na adres 
info@przeworsk.um.gov.pl); 

o elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza – link do formularza został 
zamieszczony na stronie http://www.przeworsk.um.gov.pl/ oraz na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.przeworsk.bip.info.pl/). 

 Wywiad kwestionariuszowy metodą CAWI (wywiad przy pomocy strony WWW); 

 wywiad – metoda TDI (telefoniczny wywiad pogłębiony). 

Przebieg konsultacji 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022 został 
opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1777). Konsultacje społeczne pozwoliły zweryfikować, na ile propozycja zawarta w 
dokumencie odpowiada na potrzeby interesariuszy. 

Uwagi złożone elektronicznie, w formie papierowej oraz na 

konsultacjach społecznych 

Uwagi za pomocą formularza uwag 

Interesariusze Rewitalizacji mieli możliwość pobrania kwestionariusza rewitalizacji od 
14 czerwca 2018 r. do 14 lipca 2018 r. Wzór formularza konsultacyjnego został przedstawiony 
poniżej: 

Tabela 1  Wzór formularza konsultacyjnego 

Imię i nazwisko  

Nazwa organizacji  

Adres do korespondencji  

E-mail  

Telefon komórkowy  

Zgłaszane uwagi do dokumentu 

Lp. 
Część dokumentu, do której 

odnosi się uwaga (numer strony 
dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi 
(propozycja zmian) 

Uzasadnienie uwagi 



 

    
Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi złożone ustnie 

Zgłoszone zostały następujące uwagi: 

Tabela 2 Spis zmian wprowadzonych do Gminnego Programu Rewitalizacji w wyniku konsultacji społecznych 

L.p. 

Część dokumentu, 

do której odnosi się 

uwaga (numer 

strony dokumentu, 

część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 
Odpowiedź na 

uwagę 

1. 

Ocena zgodności 

wyznaczenia 

podobszarów 

rewitalizacji z 

wymogami 

Instytucji 

Zarządzającej RPO 

WP 2014-2020 

Należy dodać zapis, że na terenie 

5 potrzebna jest interwencja w 

zakresie adaptacji istniejących 

budynków.  

Na terenie obszaru rewitalizacji 

wykazano brak nowych budynków 

wielorodzinnych, w tym mieszkań 

komunalnych i socjalnych. W tym 

celu możliwa jest adaptacja 

budynków znajdujących się na 

podobszarze 5 (tereny 

pokolejowe).  

Uwzględniono 

uwagę. 

2. 

Lista planowanych 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Do projektu głównego nr 1 do 

opisu Pastewnika należy dodać 

zapis „wraz z otoczeniem”. 

Roboty konserwatorskie i 

budowlane na zajeździe 

„Pastewnik” będą wykonywane 

także w najbliższym otoczeniu 

zajazdu.  

Uwzględniono 

uwagę. 

3. 

Lista planowanych 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Należy poprawić błąd w zapisie 

jednej z lokalizacji projektu 

„Dzisiaj się uczysz, jutro 

pracujesz”, zgodnie z lokalizacją 

wskazaną na mapie 

Opis fiszki projektowej oraz opis 

budynku, w którym będzie 

realizowane działanie jest 

poprawny, błąd znajduje się 

natomiast w zapisie nazwy ulicy. 

 

Uwzględniono 

uwagę. 

4. 

Lista planowanych 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Należy zmienić nazwę fiszki 

uzupełniającej nr 2. 

Nazwa fiszki musi być zgodna z 

dokumentacją projektową 

realizatora.  

Uwzględniono 

uwagę. 

5. 

Lista planowanych 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Należy rozszerzyć opis 

oddziaływania na zdiagnozowane 

problemy w projekcie głównym 

nr 5. 

Obecny opis nie wyczerpuje 

korzyści, jakie niesie za sobą 

realizacja projektu. Należy go 

nieco rozszerzyć.   

Uwzględniono 

uwagę. 

6. 

Powiązanie 

pomiędzy 

przedsięwzięciami 

planowanymi do 

realizacji 

Należy rozpisać tabelę powiązań 

między projektami EFRR i EFS.  

Tabela komplementarności 

projektów zawiera zbyt mało 

szczegółów, należy ją rozpisać, by 

wykazać powiązanie między 

projektami. 

Uwzględniono 

uwagę. 



 

Źródło: opracowanie własne. 

Wywiad kwestionariuszowy metodą CAWI  

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został poddany pod ocenę mieszkańców poprzez 
możliwość wypełnienia ankiety umieszczonej na stronie http://www.przeworsk.um.gov.pl/ oraz 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.przeworsk.bip.info.pl/.  

Ankieta konsultacyjna 

w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 

Przeworsk na lata 2016-2022 

1. Jak ocenia Pan/ Pani projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 
Przeworsk na lata 2016-2022? 

a) Zdecydowanie dobrze (proszę przejść do pytania 3) 
b) Raczej dobrze (proszę przejść do pytania 3) 
c) Ani dobrze, ani źle (proszę przejść do pytania 3) 
d) Raczej źle 
e) Zdecydowanie źle 

2. Jakie Pana/ Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany w projekcie Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022?  

 

 

3. Czy zaproponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne odpowiadają na 
zdiagnozowane problemy mieszkańców obszarów rewitalizacji?  

a) Tak 
b) Nie, dlaczego? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Trudno powiedzieć 

4. Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji: 

7. Monitoring 
Należy poprawić wskaźniki 

rezultatu wdrożenia GPR. 

Należy jeszcze raz przeanalizować 

wartości wpisane do tabeli ze 

wskaźnikami oraz dodać zapis o 

braku możliwości monitorowania 

części wskaźników.  

Uwzględniono 

uwagę. 

8. 

Załącznik 1 – 

podstawowe 

kierunki zmian 

funkcjonalno-

przestrzennych 

obszaru rewitalizacji  

Należy zmienić nazwę projektów 

uzupełniających nr 2 i 3 na 

załączniku graficznym. 

W związku ze zmianą nazw 

projektów uzupełniających nr 2 i 

3, należy zmienić zapis 

umieszczony na mapie 

podstawowych kierunków zmian 

funkcjonalno-przestrzennych 

obszaru rewitalizacji. 

Uwzględniono 

uwagę. 



 

 

 

5. Imię i Nazwisko osoby wypełniającej: 

 

 

Żaden interesariusz rewitalizacji nie wypełnił powyższej ankiety. 

Analiza wywiadów przeprowadzonych metodą telephone in-depth interview (TDI) 

W ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 przeprowadzono 5 telefonicznych wywiadów 
pogłębionych (Telephone In-Depth Interview, TDI) z lokalnymi liderami działającymi na terenie 
Miasta Przeworska. Ich analiza znajduje się poniżej: 

1. Jakie czynniki wpływają na występowanie zjawiska wykluczenia społecznego na wskazanym 
obszarze? 

Zdaniem respondentów, na występowanie zjawiska wykluczenia społecznego na wyznaczonym 
obszarze rewitalizacji wpływają przede wszystkim następujące czynniki: 

 znaczny poziom ubóstwo; 

 wysoki poziom bezrobocia, wynikający głownie z zamknięcia kluczowych zakładów 
pracy , niechęci wobec podejmowania nowego zatrudnienia i uzależnienia od świadczeń 
socjalnych; 

 uzależnienia,( głównie uzależnienie od alkoholu); 

 brak monitoringu w newralgicznych punktach obszaru, a co za tym idzie nasilający się 
wandalizm; 

 starzenie się społeczeństwa, wiążące się niejednokrotnie z samotnością i chorobami, co  
utrudnia integrację z otoczeniem; 

 mała liczba miejsc aktywizacji i integracji społecznej; 

 niski poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego mieszkańców; 

 niechęć lub obawa przed współpracą z instytucjami, które zajmują się aktywizacją oraz  
integracją, spowodowana często sytuacja społeczną (niepełnosprawność, uzależnienia 
lub długotrwała choroba). 

Szczególne nasilenie problemów społecznych widoczne jest na podobszarach: 

 1: ul. Dynowska, ul. Lubomirskich; 

 2: ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Krakowska (szczególnie zaś budynki socjalne); 

 6: ul. Kasztanowa (szczególnie zaś budynki socjalne). 

Tabela 3 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 1 

Myślę, że szczególnie ulica Dynowska i Lubomirskich, tam jest dosyć duże nasilenie aktów 

wandalizmu, szczególnie w budynkach po kolejowych. Niestety miasto nie posiada tam 



 

kamer, jest tylko monitoring na stacji PKP. Dosyć spora liczba aktów wandalizmu, 

grupowanie się młodzieży, która często tam spożywa alkohol.  

Myślę, że mówimy głównie o podobszarze z ulicą Skłodowskiej i gdzie jest ulica Krakowska, 

mam na myśli konkretnie budynki socjalne, jak Bursa na Krakowskiej 20 lub 25 i na 

Skłodowskiej. Tam głównie występują problemy wykluczenia społecznego jak bezrobocie, 

alkoholizm, starzenie się, młodzi ludzie, którzy są w rodzinach w tych budynkach 

wyjeżdżają i zostawiają starsze osoby samotne. Następuje osamotnienie tych starszych 

osób. 

Największe czynnikiem wpływającym na występowanie wykluczenia społecznego jest 

bezrobocie. Istotny jest również brak monitoringu, który wymaga działań w celu poprawy 

tej sytuacji. 

Źródło: opracowanie własne. 

2. Jakie inne problemy zauważa Pan/Pani na wskazanym obszarze (w sferze gospodarczej, 
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej)? 

Wśród problemów występujących w sferach gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej i środowiskowej, respondenci wymienili: 

 niezadowalający stan budownictwa mieszkaniowego, socjalnego i wielorodzinnego; 

 zły stan infrastruktury drogowej, nawierzchni chodników oraz brak miejsc 
parkingowych; 

 wysokie ceny najmu lokali gospodarczych, zniechęcające nowych przedsiębiorców do 
prowadzenia działalności; 

 brak rozwoju działalności gospodarczych; 

 duże migracje społeczne utrudniające wspólną integrację; 

 duże natężenie ruchu samochodowego; 

 niszczenie obiektów zabytkowych. 

Tabela 4 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 2 

Zauważalnym problemem na wskazanym obszarze jest niezadawalający stan budownictwa 

mieszkaniowego, zwłaszcza socjalnego, spowodowany głównie czynnikiem zaległości 

czynszowych i brakiem możliwości ich ściągania. Takie zjawisko ogranicza środki finansowe 

na utrzymanie obiektów w stanie niepogorszonym a tym bardziej na prowadzenie działań 

inwestycyjnych na tych obiektach.  

Ceny najmu pomieszczeń dla osób, które chciałyby prowadzić działalność gospodarczą są 

dość wysokie. Przekraczają niekiedy możliwości tych firm. Często ktoś otwiera jakąś 

działalność gospodarczą i po niedługim czasie jest ona zamykana. 



 

(...) miasto Przeworsk ma problem z brakiem rozwoju budownictwa wielorodzinnego. 

Przestało się budować bloki na terenie miasta, rozwija się budownictwo jednorodzinne, a 

to jest dosyć kosztowne i nie wszystkich na to stać. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

3. Jakie są mocne strony i potencjały wskazanego obszaru? Jak można je w przyszłości 
wykorzystać? 

Respondenci podkreślili, że tereny, które w tej chwili stanowią obszary zdegradowane, 
zaniedbane czy opuszczone, równocześnie wykazują duży potencjał. Są to m.in. budynki po 
starej cukrowni czy budynki pokolejowe. Potencjał stanowi  rozbudowa infrastruktury 
drogowej, (budowa zjazdu z autostrady) która ułatwi mobilność mieszkańców i zachęci 
potencjalnych inwestorów do zakładania swoich firm na terenie miasta.  

Respondenci wskazali także, że mocną stroną obszaru rewitalizacji są tereny rekreacyjne, 
boiska, place zabaw oraz miejsca zielone. Warto natomiast poszerzyć je o miejsca integracji 
rodzinnej i sąsiedzkiej. 

Wskazywano także na potencjał turystyczny, dużą liczbę zabytków oraz ciekawych miejsc. 
Turystyka wymaga rozwoju bazy noclegowej oraz miejsc rekreacji i aktywizacji, które zachęcą 
do zatrzymania się na terenie miasta. Mocną stroną w tym aspekcie jest położenie – miasto 
znajduje się blisko drogi krajowej i autostrady, posiada wyremontowany dworzec PKP.  

Tabela 5 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 3 

Każdy obszar zdegenerowany otwiera drogę do prowadzenia inwestycji. Każda inwestycja 

daje pracę i wpływa na poprawę warunków bytowania (dotyczy budownictwa 

mieszkalnego).  

Obszary, które są wyznaczone w programach rewitalizacji naszego miasta, charakteryzują 

się dostępem do stref rekreacji, do stref przyrodniczych, takich jak parki i na tych terenach 

się głównie te rzeczy znajdują. 

Na pewno turystycznie, ale musi to nastąpić poprzez zwiększenie liczby miejsc 

noclegowych czy jakichś terenów rekreacyjnych i liczby punktów gastronomicznych. W 

Przeworsku jest co zwiedzać, mamy dosyć sporo zabytków na terenie miasta, przepiękny 

dwupoziomowy park, góra w stylu angielskim, drugi w stylu francuskim,  muzeum 

pożarnictwa, więc możemy być odskocznią od Łańcuta, jeśli chodzi o sprawy kultury czy 

muzealne. Jesteśmy na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, blisko jest droga krajowa i 

autostrada, więc rozwiązania komunikacyjne są całkiem niezłe. 



 

Źródło: opracowanie własne. 

4. Jakie działania Pani/Pana zdaniem należy podjąć w pierwszej kolejności w celu poprawy 
sytuacji na wskazanym obszarze? 

W sferze społecznej, w pierwszej kolejności należy podjąć następujące działania: 

 wzrost poziomu edukacji, która wyrówna szanse życiowe; 

 budowa domu seniora i zagospodarowanie czasu osobom starszym; 

 stworzenie programów wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 integracja mieszkańców. 
W pozostałych sferach kluczowymi działaniami są: 

 rozwój przedsiębiorczości (m.in obniżenie cen najmu lokali, wsparcie merytoryczne oraz 
finansowe mikro i makro przedsiębiorców); 

 rozbudowa dróg i chodników; 

 budowa nowych budynków wielorodzinnych oraz remont już istniejących; 

 adaptacja zaniedbanych, opuszczonych budynków; 

 rozbudowa miejsc rekreacji (place zabaw, miejsce na rodzinnego lub sąsiedzkiego grilla); 

 odciążenie miasta od ruchu samochodowego, budowa obwodnicy. 

Tabela 6 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 4 

Remonty chodników, dróg i budynków. To najważniejszy element. Następnie  budowa 

miejsc wypoczynku dla mieszkańców, czyli place zabaw, miejsca na ognisko i grilla, by 

ludzie mieszkający w blokach mogli wyjść. Takie miejsce dla nich byłoby wskazane. 

Programy wsparcia dla osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie. Gdy nie ma pracy, 

to nie ma obowiązków. Bezpłatna pomoc skierowana do osób starszych. Doradztwo i 

szkolenie dla przedsiębiorców. Obniżenie cen najmu powierzchni. By miejsca, gdzie ktoś 

prowadzi działalność gospodarczą, nie były obciążone tak dużymi kosztami najmu. 

Przełożyłoby się to na obroty firm. Jeśli jest więcej środków, to ktoś stara się zainwestować. 

W pierwszej kolejności należałoby się zająć integracją i seniorami. Stworzyć im warunki 

spotkań, jakiegoś pobytu dziennego, aby mogli odciążyć swoje dzieci od opieki nad nimi i 

na przykład stworzyć ośrodek, który mógłby w ciągu dnia na te 8-10 godzin pobytu 

umożliwić im wyjazd do pracy, w poszukiwaniu pracy zarobkowej. 

Na pewno w pierwszej kolejności konieczne jest wsparcie rozwoju mikro i małych 

przedsiębiorstw, jest mi to w miarę bliskie z racji bycia prezesem stowarzyszenia. Jeżeli są 

zainteresowani, spływają wnioski, deklarują tworzenie nowych miejsc pracy to oznacza, że 

chcą się rozwijać. A środków pomocowych nie wystarcza. 

Źródło: opracowanie własne. 

5. Czy zaproponowane w Programie działania wpłyną na poprawę sytuacji na wskazanym 
obszarze? 



 

Respondenci są zgodni, że zaproponowane w Programie działania pozytywnie wpłyną na 
poprawę sytuacji na obszarze rewitalizacji. Wskazują jednak, że konieczne jest wdrożenie 
wszystkich projektów.  

Badani uznali za istotny fakt komplementarności projektów, łączenia działań 
infrastrukturalnych i społecznych. Za najbardziej obiecujące uznali oni projekty społeczne, 
szczególnie projekty skierowane do osób bezrobotnych i chcących założyć własną działalność 
gospodarczą. Bardzo duże zainteresowanie wzbudzają projekty integracyjne, angażujące osoby 
starsze, samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.   

Tabela 7 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 5 

Jest „PROJEKT AKTYWNI”, „Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz!”, „Rozwiń skrzydła, załóż 

firmę!”, więc uważam, że jak najbardziej tak, ponieważ na 5 przedsięwzięć przynajmniej 3 

mają się temu przysłużyć. To jest duża liczba bo to więcej niż połowa. Czyli kierunek jest 

słuszny. 

Myślę, że wpłyną bardzo pozytywnie. Na pewno jakieś projekty dla bezrobotnych, plus 

ewentualnie jakieś projekty dotyczące ludzi starszych, jak również dla młodych ludzi, którzy 

mogliby otworzyć jakąś działalność gospodarczą czy zainwestować pieniądze. 

Ważne jest też, by osoby wykluczone, którym zaoferowana jest pomoc, mogły na co dzień 

przebywać w dobrym otoczeniu. Często osoby te mają trudną sytuację mieszkaniową. 

Poprawa warunków życia na pewno będzie miała dobry wpływ na chęć uczestnictwa 

mieszkańców w pomocy i współpracy między sobą. Również przygotowanie miejsc 

wypoczynku na Pastewniku i realizowane tam szkolenia oraz występy zachęcą 

mieszkańców do wyjścia z domu i do integracji. Mieliśmy tu ostatnio piękny widok 

Przeworska, bardzo dużo osób starszych i w wieku średnim, młodzieży, integracja 

niesamowita. Widać było potrzebę wyjścia z domu, pobycia z ludźmi, posłuchania. 

Źródło: opracowanie własne. 

6. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat Gminnego Programu Rewitalizacji? Co należałoby w nim 
zmienić? 

Respondenci wskazali, że dokument jest starannie opracowany, a zawarte w nim działania są 
komplementarne i spójne. Nie należy wprowadzać w nim zmian, a jedynie realizować 
przygotowane projekty.  

Respondenci brali udział w tworzeniu dokumentu, podkreślali, że w jego powstaniu 
uczestniczyła społeczność miasta, a co za tym idzie wiarygodnie odzwierciedla on  lokalne 
problemy. Zdają sobie sprawę, że rewitalizacja jest procesem długofalowym, a zachodzące 
zmiany widoczne będą dopiero za jakiś czas, wierzą jednak, że są to zmiany potrzebne.  

Jeden z respondentów zaproponował, by po zrealizowaniu założonych w Programie 
Rewitalizacji celów, podjąć działania w sferze ochrony środowiska oraz w zakresie współpracy 
transgranicznej z Ukrainą i Słowacją.  



 

Tabela 8 Pogłębione wywiady telefoniczne – wypowiedzi respondentów – pyt. 6 

Ten dokument, który jest przygotowany i konsultowany jest bardzo dobrym dokumentem. 

Jest wypracowany, te działania są ze sobą komplementarne i spójne.  

Pozytywna, praktycznie od początku brałem w nim udział. Sposób przygotowania jest 

dobry, sposób rozeznania też jest dobry, praca z lokalną społecznością jest dobra. Moja 

ocena od początku do końca jest pozytywna, bo zarówno sam proces przygotowania, jak i 

później procedowania i jeszcze później wyników zapisanych w przygotowanym projekcie 

uważam za bardzo pozytywne. 

Program na pewno należy zrealizować i kontynuować w przyszłości. Bardzo dobrze, że 

nasze miasto podejmuje takie działania. Sam proces rewitalizacji jest dość długi i 

skomplikowany, ale bez podjęcia działań i wysiłku nie będzie możliwości dokonywania 

zmian.  Musi być taki program realizowany. Wiadomo, że to nie jest z dziś na jutro, tylko to 

jest długofalowy proces. 

Źródło: opracowanie własne. 

 


