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 ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZŁOCZEW NA LATA 2016-2023  
OPIS PRZEBIEGU PROCESU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ PRZEPROWADZONEJ NA ETAPIE 

SPORZĄDZANIA PROGRAMU  

 

 

 

BADANIE ANKIETOWE 

 

We wstępnej fazie pracy nad programem została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców na targowisku 
miejskim, w centrum miasta oraz punktach handlowych oraz badanie terenowe w przestrzeni publicznej gminy  

 

Badanie zostało przeprowadzone dwuetapowo na łącznej grupie 40 mieszkańców i odwiedzających 

Gminę Złoczew. Pierwszy etap badania realizowano w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego 

dotyczącego problematyki rewitalizacji, jakie odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Etap 

drugi przeprowadzono w formie badania terenowego w przestrzeni publicznej gminy. Respondentami 

byli interesariusze procesu. Przepytywani byli głównie mieszkańcy gminy, ale również zainteresowani, 

którzy związani są z gminą, w inny sposób niż miejscem zamieszkania. Obecność ankieterów w terenie 

spotkała się z dużym zainteresowaniem, co świadczy o potrzebie prowadzenia działań. Ankietowani 

chętnie odpowiadali na pytania oraz zaznajamiali się z propozycjami Urzędu Miasta w Złoczewie oraz 

podawali swoje propozycje działań rewitalizujących. 

 

 

FOT  1 - Badanie ankietowe w terenie (fot. własna) 
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FOT  2 - Badanie ankietowe w terenie (fot. własna) 

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 

Spotkanie informacyjne odbyło się w Urzędzie Miejskim w Złoczewie. Na spotkanie zaproszeni zostali 

lokalni liderzy, przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz inni zainteresowani. Informacja dotycząca spotkania 

została odpowiednio wcześniej zamieszczona na portalu www.zloczew.pl oraz w formie plakatów 

rozmieszczonych na terenie gminy. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem zebranych przez Panią 

Burmistrz Złoczewa Jadwigę Sobańską, która krótko wprowadziła zebranych w tematykę spotkanie. 

Następnie główny doradca firmy PHENO HORIZON – Maciej S. Kowalczyk, dla dobrego zrozumienia 

kwestii związanych z procesem jakim jest REWITALIZACJA, przybliżył podstawy jego działania oraz 

wyjaśnił dokładnie formę funkcjonowania Programy Rewitalizacji RPO WŁ 2014 – 2020, tym samym 

rozwiewając wszelkie wątpliwości wszystkich uczestników spotkania.  

W dalszej części spotkanie zostało uzupełnione o prace o charakterze warsztatowym. Do prowadzących 

tę część spotkania dołączyła Małgorzata Kowalczyk (PHENO HORIZON), wprowadzając  aktywny udział 

zebranych interesariuszy. W efekcie została wypracowana warsztatowa wersja analizy SWOT, która 

pokazała jakie mocne i  słabe strony, szanse i zagrożenia, jakie widzą mieszkańcy w gminie Złoczew. 

Tworzenie analizy, dało możliwość wypowiedzenia się, każdemu z zainteresowanych, a co więcej 

przyczyniła się do powstania nowych propozycji projektów. Technika pozwoliła również na ocenę 

zaproponowanych przez urząd miasta projekty oraz zaproponowanie nowych, co również dało impuls 

do intensywnej dyskusji między zebranymi. 

 

 

http://www.zloczew.pl/
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Poniżej plan przebiegu spotkania: 
 

CZĘŚĆ I 
WPROWADZENIE 

 

wprowadzenie oraz przywitanie gości 
Burmistrz Złoczewa – Jadwiga Sobańska 

CZĘŚĆ II 
WARSZTAT 

 

warsztat ekspercki SWOT PLUS dla Programu Rewitalizacji  
weryfikacja wyników badań 
zespół PHENO HORIZON 
 
przedstawienie wyników badań  
 Maciej S. Kowalczyk - PHENO HORIZON 

CZĘŚĆ III 
PODSUMOWANIE 

 

podsumowanie wyników diagnoz i analiz 
 
prezentacja obszaru zdegradowanego  
Małgorzata Grodzicka – Kowalczyk - PHENO HORIZON 

 
 
 
Lista uczestników spotkania:  
 

1. P. Jadwiga Sobańska – Burmistrz Złoczewa,  

2. P. Andrzej Konieczny – przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie,  

3. P. Halina Żarnicka – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Złoczewie, 

4. P. Katarzyna Sufleta – Inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - Urząd Miejski w  Złoczewie, 

5. P. Bogusława Kobyłt – radna Rady Miejskiej w Złoczewie, 

6. P. Halina Sosin – radna Rady Miejskiej w Złoczewie, 

7. P. Anita Szremska – sekretarz - Urząd Miejski w  Złoczewie, 

8. P. Halina Wiśniewska – członek zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa, 

9. P. Zdzisław Ostenda - członek zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa, 

10. P. Edward Szewczyk – Prezes OSP w Złoczewie, 

11. P. Jacek Mucha, 

12. P. Bogdan Bodawacz, 

13. P. Zdzisław Makowczyński, 

14. P. Ludwik Lis 

 

        oraz  

 

15. Maciej S. Kowalczyk - Główny Doradca PHENO HORIZON,  

16. Małgorzata Grodzicka – Kowalczyk - Główny Projektant PHENO HORIZON, 

17. Natalia Cłapak – Doradca PHENO HOR
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FOT  3 – Spotkanie konsultacyjne (fot własna) 

 

 

FOT  4 - Spotkanie konsultacyjne (fot własna) 
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Poniżej opisano wybrane wyniki prac przeprowadzonych na etapie konsultacji społecznych 

prowadzonych na etapie tworzenia programu.  

Wyniki wszystkich prac zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione w treści dokumentu. 

__________________________________________________________________________________ 

 

BADANIE ANKIETOWE  

W badaniu brało udział 40 osób: 3 osoby w wieku do 18 lat, 12 osób w wieku 19-39 lat, 12 osób w  wieku 

40-59 lat oraz 13 osób w wieku 60 lat i więcej. 

 

 
RYC 1 – Badanie ankietowe - liczebność respondentów wg grup wiekowych (oprac. własne) 

Wśród respondentów przeważały kobiety  (80%) nad mężczyznami (20%). 

 
RYC 2 - Badanie ankietowe - Struktura płci respondentów (oprac. własne) 
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W badaniu  80% ankietowanych przyznało, że ważny jest dla nich komfort życia, 15% określiło siebie 
jako osoby zaangażowane w sprawy lokalne, 75% mieszkańców – jako patriotów uczestniczących 
w  życiu gminy i regionu. Zapytani o negatywne zjawiska występujące na obszarze Gminy Złoczew 
respondenci wskazywali przede wszystkim: problemy w sferze gospodarczej (55% respondentów), 
w  sferze funkcjonalno-przestrzennej (20%) oraz w sferze technicznej (25%).  Dość dobrze oceniony 
został stan środowiska gminy, problemy w tej sferze dostrzegło zaledwie 5 % ankietowanych. 
Dodatkowo 35% pytanych wskazało na istnienie dodatkowych problemów zaliczanych do sfery 
społecznej – wskazywano głównie na brak miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać czas wolny, 
spotykać się i integrować (typu zagospodarowane ogólnodostępne przestrzenie, świetlice, tereny przy 
placówkach oświatowych, obiekty sportowe itp.). 
 

 
RYC 3 - Wskazanie skali dostrzeganych problemów w podziale na sfery - udział procentowy ankietowanych dostrzegających 

problem w danej sferze 

 
Następnie respondenci zostali poproszenie o dokonanie oceny potrzeby realizacji projektów 
zaproponowanych przez Gminę Złoczew. Wszystkie propozycje okazały się spełniać oczekiwania 
respondentów. Jako „bardzo potrzebne” lub „potrzebne” ocenione zostały projekty w podziale 
na sfery: 
 

 

WSKAZANIE SFER PROBLEMOWYCH 

WRAZ Z PROPOZYCJĄ ROZWIĄZAŃ 

OCENA POTRZEBY PROWADZENIA 

DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH  

ZDECYDOWANIE 

TAK 

RACZEJ 

TAK 

z zakresu poprawy sfery technicznej gminy: 

 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie 

 budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  mieście 
Złoczewie 

 budowa  infrastruktury drogowej i okołodrogowej (chodniki, 
parkingi) 

 remonty budynków mieszkalnych i kamienic w centrum 
Złoczewa  

3 OS 37 OS 
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WSKAZANIE SFER PROBLEMOWYCH 

WRAZ Z PROPOZYCJĄ ROZWIĄZAŃ 

OCENA POTRZEBY PROWADZENIA 

DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH  

ZDECYDOWANIE 

TAK 

RACZEJ 

TAK 

 infrastruktura techniczna w Złoczewskiej Strefie Inwestycyjnej, 

z zakresu poprawy sfery gospodarczej gminy: 

 stworzenie warunków rozwoju gospodarczego  poprzez  
odtworzenie historycznego układu miasta z rynkiem, 

 budowa drogi łączącej węzeł „Złoczew” z drogą ekspresową 
S8, 

 uruchomienie Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej, 

 40 OSÓB 

z zakresu poprawy sfery przestrzenno-funkcjonalnej gminy: 

 rozbudowa sieci ciepłowniczej  

 inwestycja w OZE  - solary, 

2 OS 35 OS 

z zakresu poprawy sfery środowiskowej gminy: 

 projekt: „Rewitalizacja centrum miasta z odtworzeniem 
historycznego układu urbanistycznego (odtworzeniem 
rynku)”, 

 projekt: „Rewaloryzacja zespołu Pałacowo- Pakowego wraz z 
odtworzeniem zniszczonej substancji parku”, 

 budowa placów zabaw, skateparku, 

 modernizacja stadionu w Złoczewie, 

 rewitalizacja parków, 

 rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych, 

 rewaloryzacja zespołu klasztornego oo. Bernardynów  
(obecnie Mniszek Kamedułek), 

 remont Kościoła pw. Św. Andrzeja Ap. w Złoczewie wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół, 

 remont Strażnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, 

 rewitalizacja budynków przypałacowych. 

2 OS 38 OS 
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RYC 4 – Badanie ankietowe - ocena potrzeby prowadzenia działań rewitalizacyjnych w poszczególnych sferach 

 

 
RYC 5 - Badanie ankietowe - ocena potrzeby prowadzenia działań rewitalizacyjnych z zakresu poprawy sfery technicznej 
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RYC 6 - Ocena potrzeby prowadzenia działań rewitalizacyjnych z zakresu poprawy sfery gospodarczej 

 
RYC 7 - Ocena potrzeby prowadzenia działań rewitalizacyjnych z zakresu poprawy sfery środowiskowej 
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RYC 8 - Ocena potrzeby prowadzenia działań  z zakresu poprawy sfery funkcjonalno-przestrzennej 
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WIZJA TERENOWA + SPACER BADAWCZY 

Spacer badawczy mający na celu zbadanie przestrzeni gminy oraz zebranie opinii uczestników 
przestrzeni miał miejsce we wrześniu 2016 roku. Spacer przygotowany został i był moderowany przez 
ekspertów PHENO HORIZON. Spacer podzielony został na etapy, trasy poszczególnych spacerów 
zostały szczegółowo opracowane jako uwzględniające obszary problemowe zgłoszone na 
wcześniejszych etapach prac.  Podczas  spaceru  dokonano wizji lokalnej miejsc wskazywanych jako 
wymagających interwencji a także przeprowadzono rozmowy z napotkanymi użytkownikami 
przestrzeni.  
 
Po dokonaniu analizy wyników jako cel główny spaceru badawczego przyjęto badanie stanu przestrzeni 
publicznych w centralnej części miasta Złoczewa. Trasa spaceru prowadziła w obszarze w obrębie ulic: 
Opłotki, Ogrodowa,  Cmentarna, Działkowa, Burzenińska, Spółdzielcza, Błaszkowska, Sieradzka, 
Lututowska. Celem było zdobycie informacji na temat stanu przestrzeni publicznych w  mieście oraz 
zbadanie ich znaczenia dla mieszkańców. Poniżej przedstawiono schemat przebiegu trasy spaceru 
badawczego.  
 

 
RYC 9 – Schemat trasy spaceru badawczego (oprac. własne) 
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FOT  5 – Wizja terenowa - zdegradowana zielona przestrzeń publiczna w centralnej części miasta  (fot. własna) 

 
FOT  6 – Wizja terenowa - zdegradowana zielona przestrzeń publiczna w centralnej części miasta w otoczeniu zabudowy 

mieszkaniowej  (fot. własna) 
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FOT  7 – Wizja terenowa - zdegradowana przestrzeń publiczna w centralnej części miasta w otoczeniu zabudowy 

mieszkaniowej (fot. własna) 

 
FOT  8 – Wizja terenowa - stan zabudowy w centralnej części miasta w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej (fot. własna) 
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FOT  9 – Wizja terenowa - stan przestrzeni w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej w strefie konserwatorskiej (fot. własna) 

 
FOT  10 – Wizja terenowa - stan nawierzchni w strefie konserwatorskiej w centralnej części miasta (fot. własna) 
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FOT  11 – Wizja terenowa - stan zabudowy usługowej w centralnej części miasta (fot. własna) 

 

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  

 

Niezbędnym elementem  tworzenie i realizacji Programu Rewitalizacji, jest komunikacja społeczna na 
wszystkich jego etapach. Takie działania pozwalają na aktywny udział interesariuszy programu, 
zaangażowanie się społeczności w działanie oraz współpracę przy jednoczesnym ujęciu 
najważniejszych potrzeb oraz problemów z jakimi spotykają się na co dzień.  
 

Na etapie prowadzenia badań we ramach projektu zapytano mieszkańców o preferowane kanały 
komunikacji, jakimi powinny być przekazywane informacje dotyczące procesu. Według 
przeprowadzonej ankiety, w której wzięło udział 40 interesariuszy, aż 45% stwierdziło, że najlepszą 
drogą komunikacji będzie gminny portal internetowy. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, które tylko 
potwierdza zainteresowanie mieszkańców oraz częste odwiedzanie portalu gminy Złoczew. Drugim 
najbardziej pożądanym sposobem komunikacji było spotkanie konsultacyjne. Uczestnicy ankiety 
podkreślali, że jest to najlepszy sposób, aby każdy zainteresowany dowiedział się o szczegółach 
postępów oraz miał możliwość dyskusji publicznej oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. 
Również liczne odpowiedzi wskazywały na plakaty rozmieszczone na terenie całej gminy oraz 
informację zamieszczoną w lokalnej prasie. Wśród ankieterów znalazły się również pojedyncze 
propozycje informacji w postaci wiadomości e-mail, gminnego pisma lub ogłoszenia w radiu. 
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RYC 10 – Badanie ankietowe - preferowane przez mieszkańców metody komunikacji w ramach procesu rewitalizacji 

(opracowanie własne) 

 

Po analizie wyników badania jako podstawowe formy komunikacji z uczestnikami procesu przyjęto:    
 

 promocję w sieci Internet (np. ogłoszenia w gminnym portalu internetowym www.zloczew.pl 
oraz za pośrednictwem strony gminy w portalu społecznościowym),  

 kampanię OOH – out of home (np. plakaty rozmieszczone w widocznych miejscach na  terenie 
gminy Złoczew), 

 organizację  spotkań konsultacyjno – informacyjnych. 
 
 
Dzięki zastosowaniu powyższych metod w proces udało się zaangażować szeroką grupę interesariuszy 

procesu: mieszkańców i użytkowników obszaru, społeczność obszarów rewitalizacji, przedsiębiorców 

– na  każdym z etapów tworzenia programu. 
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RYC 11 - Projekt zaproszenia zachęcającego mieszkańców do uczestnictwa w konsultacjach programu (źródło: mat. gminy) 
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RYC 12 - Kampania promocyjna prowadzona na stronie gminy w portalu społecznościowym (źródło: mat. gminy) 
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RYC 13 – Raport z prowadzenia procesu na stronie gminy w portalu społecznościowym (źródło: mat. gminy) 
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RYC 14 – Zakładka dotycząca prowadzonego procesu rewitalizacji na stronie internetowej gminy (źródło: www.zloczew.pl) 

 
 

http://www.zloczew.pl/

