
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

związanych z opracowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

W dniu 18.04.2017 r. roku Burmistrz Miasta Grajewo za pośrednictwem obwieszczenia poinformował
o  planowanych  formach  konsultacji  społecznych  związanych  z  opracowaniem  projektu  Gminnego
Programu  Rewitalizacji  Miasta  Grajewo.  Obwieszczenie  zostało  zamieszczone  na  stronie  Urzędu
Miasta,  a  także  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Miasta  Grajewo  oraz  na  tablicach  ogłoszeń.
Konsultacje społeczne trwały od dnia   28.04.2017 r. do 29.05.2017 r. 

Szczegółowe informacje o formach uspołecznienia procesu rewitalizacji zawiera poniższa tabela. 

Data Forma Opis
25.04.2017 r.
godz. 15.30, czas
trwania: 3 
godziny

Spotkanie z 
Zespołem ds. 
Rewitalizacji

Spotkanie  warsztatowo-konsultacyjne  dotyczące
pogłębionej  diagnozy  problemów  występujących  na
obszarze  rewitalizacji,  określenia  potencjałów
rozwojowych obszaru rewitalizacji,  opracowania analizy
SWOT  oraz  wyznaczenia  ram  dla  wizji  i  kierunków
rozwoju obszaru rewitalizacji.

W  tracie  spotkania  warsztatowcy  z  firmy  Instytut
Badawczy IPC moderowali dyskusję z udziałem członków
Zespołu ds. Rewitalizacji. Uczestnicy spotkania zatwierdzili
obszar zdegradowany i jednocześnie uznali ten obszar za
obszar  rewitalizacji.  Następnie  szczegółowo  omówiono
problemy  występujące  na  obszarze  rewitalizacji  i
potencjały  rozwojowe  obszaru  rewitalizacji  oraz
wypracowano elementy analizy SWOT i zarysowano ramy
pod wizję i kierunki rozwoju obszaru rewitalizacji.

Program spotkania:

 Prezentacja wyników analiz, które posłużyły do 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz 
obszaru rewitalizacji.

 Ustalenie granic obszaru zdegradowanego oraz 
obszaru rewitalizacji.

 Przeprowadzenie dyskusji na temat pogłębionej 
diagnozy problemów występujących na obszarze 
rewitalizacji.

 Przeprowadzenie dyskusji na temat potencjałów 
rozwojowych obszaru rewitalizacji.

 Opracowanie analizy SWOT obszaru rewitalizacji.

 Wyznaczenie  ram  dla  wizji  i  kierunków  rozwoju
obszaru rewitalizacji.
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Data Forma Opis
W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

1. Burmistrz Miasta

2. Pracownicy UM

3. Zespół ds. Rewitalizacji

4. Dr Przemysław Wołczek – Instytut Badawczy IPC 
(moderator spotkania)

5. Mgr Marek Karłowski – Instytut Badawczy IPC 
(moderator spotkania)

28.04.2017 r. - 
4.05.2017 r.

Badanie ilościowe 
mieszkańców 
obszarów 
rewitalizacji 

Badanie z mieszkańcami Grajewa zostało zrealizowane za
pomocą dwóch technik badawczych – badania PAPI – ang.
Paper and Pencil Interview oraz za pomocą techniki CAWI
– ang. Computer-Assisted Web Interview.

W badaniu wzięło udział 553 badanych.

Raport z badania ilościowego przedstawia Załącznik.

28.04.2017r. – 
10.05.2017r.

Badania 
jakościowe - 
wywiady 
pogłębione z 
lokalnymi liderami
opinii 

Badanie  z  liderami  opinii  miasta  Grajewa  zostało
przeprowadzone  za  pomocą  telefonicznych  wywiadów
pogłębionych (TDI).  Jest to metoda badań jakościowych,
polegająca  na  szczegółowej,  wnikliwej  rozmowie  z
respondentem.  Celem  badania  jest  dotarcie  do
precyzyjnych  informacji,  poszerzenie  wiedzy  związanej  z
tematem.  Metoda  stosowana  jest  jako  uzupełnienie
innych metod badawczych, w celu pogłębienia wiedzy o
badanym  zjawisku  –  w  przypadku  badań  dla  miasta
Grajewa  oprócz  TDI  IB  IPC  zrealizował  również  badania
ilościowe z mieszkańcami miasta (PAPI i CAWI).

W badaniu TDI wzięło udział 20 respondentów – liderów
opinii  reprezentujących  różnego  rodzaju  instytucje,
środowiska funkcjonujące na terenie miasta Grajewo.

Raport z badania jakościowego przedstawia Załącznik.

23.05.2017 r.
godz. 9.00, czas 
trwania: 2 
godziny

Spacer studyjny 
na obszarze 
rewitalizacji

Celem spaceru było zebranie  opinii  uczestników,  w tym
przede wszystkim mieszkańcami Obszaru Rewitalizacji, na
temat  problemów  społecznych,  gospodarczych  i
przestrzennych  obszaru.  Ponadto  zbierano  uwagi
uczestników  spaceru  odnośnie  potrzeb  obszaru
rewitalizacji oraz propozycje możliwych kierunków działań
i projektów rewitalizacyjnych.

Uczestnicy  spaceru  wyruszyli  spod  budynku  Urzędu
Miasta  Grajewo udając  się  w  kierunku  centrum miasta.
Trasa  spaceru  wiodła  m.in.  ulicami:  Nowickiego,
Kilińskiego,  Traugutta,  Piłsudskiego,  Plac  Niepodległości,
Dolna, Buczka, Wojska Polskiego, Popiełuszki do terenów
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Data Forma Opis
dworca PKP. 

Podczas  spaceru  dyskutowano  z  uczestnikami,  w  tym  z
mieszkańcami  obszaru  rewitalizacji,  o  problemach
społecznych,  gospodarczych  i  przestrzennych  tej  części
miasta.  Ponadto  zbierano  uwagi  i  propozycje  dotyczące
możliwych kierunków działań rewitalizacyjnych.

W trakcie spaceru okazało się, że dużym wyzwaniem dla
prawidłowego  przebiegu  procesu  rewitalizacji  będzie
miała  kwestia  uregulowania  stanu  prawnego  niektórych
terenów  i  obiektów  znajdujących  się  na  Obszarze
Rewitalizacji. Jak zaznaczył burmistrz, wielu mieszkańców
myśli,  że  właścicielem  kamienic  w  centrum  Grajewa
(centrum miasta znajduje się w obszarze rewitalizacji) jest
Miasto Grajewo. W rzeczywistości duża część budynków i
działek  należy  do  osób  prywatnych,  co  może  utrudniać
przeprowadzenie planowanych działań rewitalizacyjnych.

Innym  ważnym  zagadnieniem,  podnoszonym  w  trakcie
spaceru, był fakt, że większości kamienic, znajdujących się
na terenie objętym rewitalizacją, nie jest podłączona do
miejskiego  systemu  ciepłowniczego.  Taki  stan  rzeczy
powoduje,  że  mieszkańcy  tych  kamienic  często  palą  w
piecach  „czym  popadnie”,  co  negatywnie  wpływa  na
zjawisko niskiej emisji – zwłaszcza w sezonie grzewczym.
Ponadto  opalanie  w  piecu  wymaga  posiadania
pomieszczenia na magazynowanie opału. Stąd bierze się
problem  tzw.  „chlewików”  –  obiektów,  w  których
mieszkańcy składują m.in. opał, a które to obiekty często
są  w  złym  stanie  technicznym,  co  przyczynia  się
negatywnie do estetyki i wizerunku obszaru rewitalizacji.
Ponadto  „chlewiki”  blokują  teren,  który  mógłby  zostać
uwolniony pod realizację potrzeb społecznych związanych
tworzeniem  miejsc  spotkań,  miejsc  zabaw  dzieci  i
młodzieży  czy  też  instalowania  małej  architektury.  W
trakcie  dyskusji  z  uczestnikami  spaceru  dało  się  słyszeć
opnie,  że  wyburzenie  „chlewików”  powinno  zostać
poprzedzone  przyłączeniem  kamienic  do  miejskiego
systemu ciepłowniczego. 

Uczestnicy  spaceru  wskazywali  także  na  duży  potencjał
Parku  Solidarności,  jako  tego  miejsca,  które  powinno
służyć  integracji  mieszkańców  poprzez  pełnienie  funkcji
rekreacyjnej,  wypoczynkowej,  kulturalnej  oraz
rozrywkowej.

W spacerze wzięły udział następujące osoby:

1. Burmistrz Miasta.

2. Zastępca Burmistrza Miasta.
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Data Forma Opis
3. Radni Rady Miasta.

4. Naczelnicy i pracownicy wydziałów Urzędu 
Miasta.

5. Dyrektorzy grajewskich przedszkoli i szkół 
podstawowych.

6. Mieszkańcy miasta.

7. Dr Przemysław Wołczek – Instytut Badawczy IPC 
(ekspert)

8. Mgr  Marek  Karłowski–Instytut  Badawczy  IPC
(ekspert)
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Data Forma Opis

23.05.2017 r.
godz. 12.00, czas
trwania: 3 
godziny

Spotkanie z 
Zespołem ds. 
Rewitalizacji

Spotkanie warsztatowo-konsultacyjne dotyczące:

 omówienia wyników badań (wywiadów 
pogłębionych i badań ankietowych) 
przeprowadzonych na Obszarze Rewitalizacji,

 opracowania wizji obszaru rewitalizacji,

 opracowanie celów rewitalizacji,

 wypracowania mechanizmów zarządzania 
procesem wdrażania Programu Rewitalizacji,

 wypracowania  mechanizmów  uspołecznienia
procesu wdrażania Programu Rewitalizacji.

W  tracie  spotkania  warsztatowcy  z  firmy  Instytut
Badawczy IPC moderowali dyskusję z udziałem członków
Zespołu  ds.  Rewitalizacji.  Uczestnicy  spotkania  uzgodnili
ostateczną  treść  wizji  obszaru  rewitalizacji  oraz  celów
rewitalizacji. Ponadto omówiono zasady wypełniania Karty
Projektu.  Następnie  szczegółowo omówiono zagadnienia
dotyczące mechanizmów zarządzania procesem wdrażania
Programu Rewitalizacji oraz mechanizmów uspołecznienia
procesu wdrażania Programu Rewitalizacji.

Program spotkania:

 Prezentacja i omówienie wyników badań 
(wywiadów pogłębionych i badań ankietowych) 
przeprowadzonych na Obszarze Rewitalizacji.

 Wypracowanie ostatecznej treści wizji obszaru 
rewitalizacji. 

 Wypracowanie ostatecznej treści celów 
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rewitalizacji.

 Omówienie zasad wypełniania Karty Projektu.

 Opracowanie mechanizmów zarządzania 
procesem wdrażania Programu Rewitalizacji. 

 Opracowania  mechanizmów  uspołecznienia
procesu wdrażania Programu Rewitalizacji.

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

1. Burmistrz Miasta

2. Pracownicy UM

3. Zespół ds. Rewitalizacji

4. Dr Przemysław Wołczek – Instytut Badawczy IPC 
(moderator spotkania)

5. Mgr  Marek  Karłowski–Instytut  Badawczy  IPC
(moderator spotkania)
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Data Forma Opis
23.05.2017
godz. 15.30, czas
trwania: 2 
godziny

Spotkanie z 
mieszkańcami 

Spotkanie  warsztatowo-konsultacyjne  dotyczące
przedstawienia  ostatecznego  zasięgu  przestrzennego
obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji,
omówienia  wyników  badań  ankietowych
przeprowadzonych  na  obszarze  rewitalizacji,
dopracowania  wizji  obszaru  rewitalizacji  oraz  celów
rewitalizacji  a  także  omówienia zasad wypełniania Karty
Projektu.

Spotkanie miało charakter warsztatowo-konsultacyjny. W
części warsztatowej wykorzystano metodę dyskusji w celu
wypracowania  treści  niezbędnych  do  dalszych  prac  nad
Programem  Rewitalizacji,  m.in.  zapisów  wizji  Obszaru
Rewitalizacji oraz celów rewitalizacji czy propozycji działań
rewitalizacyjnych.  W części  konsultacyjnej  wykorzystano
metodę  prezentacji  w  celu  przedstawienia  oraz
skonsultowania z uczestnikami spotkania wyników  badań
ankietowych przeprowadzonych na Obszarze Rewitalizacji.

Program spotkania:
 Prezentacja i omówienie ostatecznego zasięgu 

przestrzennego obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji.

 Prezentacja i omówienie wyników badań 
ankietowych przeprowadzonych na obszarze 
rewitalizacji.

 Wypracowanie ostatecznej treści wizji obszaru 
rewitalizacji. 

 Wypracowanie ostatecznej treści celów 
rewitalizacji.

 Omówienie zasad wypełniania Karty Projektu.

 Dyskusja nad pomysłami działań rewitalizacyjnych.

W  tracie  spotkania  warsztatowcy  z  firmy  Instytut
Badawczy  IPC  moderowali  dyskusję  z  udziałem
mieszkańców  Grajewa.  Uczestnicy  spotkania  uzgodnili
ostateczną  treść  wizji  obszaru  rewitalizacji  oraz  celów
rewitalizacji. Ponadto omówiono zasady wypełniania Karty
Projektu.

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

1. Mieszkańcy Grajewa

2. Pracownicy UM

3. Dr Przemysław Wołczek – Instytut Badawczy IPC 
(moderator spotkania)

4. Mgr  Marek  Karłowski  –  Instytut  Badawczy  IPC

7



Data Forma Opis
(moderator spotkania)

Moderatorem spotkania byli dr Przemysław Wołczek i mgr
inż.  Marek  Karłowski  –  przedstawiciel  Instytutu
Badawczego IPC.

Do 29.05.2017 r. Nabór projektów 
rewitalizacyjnych

Przeprowadzone  zostało  korespondencyjne  zbieranie
pomysłów  i  projektów  rewitalizacyjnych  w oparciu  o
przygotowany  i  formularz  projektów  i  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych  (tzw.  karta  /  fiszka  projektowa)  -
dostępny na  stronie  na  stronie  internetowej  miasta
Grajewo  pod  adresem  www.grajewo.pl      i  rewitalizacji
miasta  Grajewo  pod  adresem
www.rewitalizacja.grajewo.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem http://bip.um.grajewo.pl     

Jedno  zgłoszenie  mogło  dotyczyć  tylko  jednego
konkretnego,  proponowanego  przedsięwzięcia  –  np.
miejsca,  które  wymaga  zagospodarowania  albo
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Data Forma Opis
nieruchomości,  która  wymaga  remontu,  lub  też
powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp.
W razie potrzeby ta sama osoba mogła złożyć więcej niż
jedną  kartę.  Zgłaszać  można  było  zarówno  projekty
dotyczące  przestrzeni  publicznych  czy  remontowo-
budowlane,  jak  i projekty  o  charakterze  społecznym,
środowiskowym  czy  gospodarczym  –  pomysły  na
zagospodarowanie  czy  poprawę  wizerunku  przestrzeni,
przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.
Przedmiotem  propozycji  mogły  być  zarówno  gotowe
projekty,  które  zgłaszający  chciałby  zaproponować  do
ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje
lub  postulaty  co  do  konkretnych  przedsięwzięć,  które
powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.
Zgłaszającymi  mogły  być  zarówno  osoby  fizyczne,  jak  i
prawne,  zarówno  podmioty  publiczne,  jak  i prywatne  –
począwszy  od  mieszkańców  gminy  poprzez
przedsiębiorców,  właścicieli  i zarządców  nieruchomości
czy też lokalnych liderów.
Wszystkie  zgłaszane  projekty  zostały  zgromadzone  i
ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.
Zgłoszone  projekty  i  pomysły,  które  spełniły  wymogi
formalne zostały ujęte w programie rewitalizacji. 

DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna. W celu poniesienia wiedzy mieszkańców i
innych podmiotów zainteresowanych problematyką rewitalizacji oraz zwrócenia uwagi na społeczny
wymiar  rewitalizacji  na  stronie  internetowej  miasta,  facebooku Miasta  Grajewa oraz  w lokalnych
portalach internetowych umieszczano na bieżąco wszelkie informacje na temat tego, co dzieje się w
ramach prac nad dokumentem:

1. Na stronie internetowej www.grajewo.pl w zakładce aktualności na bieżąco zamieszczano
informacje na temat tego, co dzieje się w ramach prac nad dokumentem
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Rysunek 1. Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych opublikowane 19.04.2017 na stronie 
www.grajewo.pl (zrzut ekranu)
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Rysunek 2. Informacja o rozpoczęciu prac nad założeniami programu rewitalizacji opublikowana 
28.04.2017 na stronie www.grajewo.pl (zrzut ekranu)

Rysunek 3. Zaproszenie do wypełnienia ankiety zw. z programem rewitalizacji opublikowane 
28.04.2017 na stronie www.grajewo.pl (zrzut ekranu)
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Rysunek 4. Zaproszenie do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych opublikowane 16.05.2017 na 
stronie www.grajewo.pl (zrzut ekranu)
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Rysunek 5. Zaproszenie na spacer studyjny opublikowane 17.05.2017 na stronie www.grajewo.pl 
(zrzut ekranu)
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Rysunek 6. Relacja ze spaceru studyjnego opublikowana 24.05.2017 na stronie www.grajewo.pl (zrzut
ekranu)

2. Ważniejsze  ogłoszenia  związane  z  opracowywaniem  programu  rewitalizacji  mające
charakter obwieszczeń Burmistrza publikowano także w miejskim Biuletynie Informacji
Publicznej (bip.um.grajewo.pl)
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Rysunek 7. Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych opublikowane w miejskim Biuletynie 
Informacji Publicznej 18.04.2017 roku (bip.um.grajewo.pl) (zrzut ekranu)
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Rysunek 8. Zaproszenie do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych opublikowane w miejskim 
Biuletynie Informacji Publicznej 16.05.2017 roku (bip.um.grajewo.pl) (zrzut ekranu)
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Rysunek 9. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych odbywających się 23.05.2017 
opublikowane w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.grajewo.pl) (zrzut ekranu)

3. Dodatkowo  specjalnie  na  potrzeby  przygotowania  programu  rewitalizacji  powstała
(www.rewitalizacja.grajewo.pl). Jest to strona, gdzie w jednym miejscu zebrano wszystkie
informacje  niezbędne  by  zapoznać  się  z  przygotowywanym  programem  rewitalizacji.
Oprócz możliwości pobrania wszystkich związanych z nim dokumentów i przeczytania nt.
rewitalizacji, na stronie systematycznie zamieszczano ogłoszenia obrazujące postęp prac
nad programem.
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Rysunek 10. Informacja o rozpoczęciu prac nad programem rewitalizacji opublikowana na podstronie 
„Rewitalizacja” 27.04.2017 (rewitalizacja.grajewo.pl) (zrzut ekranu)
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Rysunek 11. Zaproszenie do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych opublikowane na podstronie 
„Rewitalizacja” 16.05.2017 (rewitalizacja.grajewo.pl) (zrzut ekranu)
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Rysunek 12. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych opublikowana na podstronie 
„Rewitalizacja” 17.05.2017 (rewitalizacja.grajewo.pl) (zrzut ekranu)
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Rysunek 13. Sprawozdanie z przeprowadzenia spaceru studyjnego, który odbył się 23.05.2017 
opublikowane na podstronie „Rewitalizacja” (rewitalizacja.grajewo.pl) (zrzut ekranu)

4. Informacje nt. przygotowywania programu rewitalizacji oraz związanych z tym konsultacji
społecznych publikowane były też na lokalnych portalach informacyjnych – Grajewo24
(grajewo24.pl), iRegionalni (iregionalni.pl) oraz e-Grajewo (e-grajewo.pl).
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Rysunek 14. Obwieszczenie o przystąpieniu miasta do opracowywania gminnego programu 
rewitalizacji opublikowane 19.04.2017 na portalu grajewo24.pl
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Rysunek 15. Zaproszenie do udziału w spacerze studyjnym opublikowane 17.05.2017 na portalu 
grajewo24.pl
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Rysunek 16. Relacja z przeprowadzonego spaceru studyjnego, który odbył się 23.05.2017 
opublikowana 24.05.2017 na portalu e-grajewo.pl
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Rysunek 17. Relacja z przeprowadzonego spaceru studyjnego, który odbył się 23.05.2017 
opublikowana 25.05.2017 na portalu iregionalni.pl

5. Artykuły dotyczące rewitalizacji  opublikowano w kilku numerach Gazety Grajewskiej  –
bezpłatnego pisma wydawanego przez Urząd Miasta 
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Rysunek 18. Artykuł „Kim jesteś REWITALIZACJO”, Gazeta Grajewska, nr 9, s. 4 i 5
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Rysunek 19. Artykuł "Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”, Gazeta Grajewska, 
nr 10, s. 5
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