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W dniach od 23.06.2016 do 23.07.2016 roku zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne dotyczące opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskie na lata 

2016-2025”. Celem konsultacji było zapewnienie udziału mieszkańców oraz poznanie ich opinii  

i oczekiwań odnośnie planowanego procesu rewitalizacji. 

 

Cele konsultacji społecznych: 

• zapoznanie interesariuszy z problematyką rewitalizacji, 

• kompleksowe poinformowanie mieszkańców o zakresie planowanego przedsięwzięcia,  

a także poznanie potrzeb mieszkańców gminy, poprzez analizę zgłaszanych uwag. 

 

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach: 

• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej, 

wiadomości o przystąpieniu do przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025”, oraz konsultacji społecznych, wraz  

z załączeniem wzoru ankiety oraz  fiszki projektowej, 

• Zorganizowanie spotkania informacyjnego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 27 

czerwca  2016 roku o godzinie 11.00, na którym wyjaśniono tematykę rewitalizacji oraz 

przedstawiono wstępnie projektowane obszary rewitalizacji, 

• Badanie opinii publicznej poprzez zastosowanie  form partycypacyjnych  tj. ankietowanie 

mieszkańców gminy, otwarty nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych. 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 27 czerwca 2016 r. 

Informacja o terminie spotkania była umieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy Końskie, a także Biuletynie Informacji Publicznej. Spotkanie odbyło się  

w budynku Urzędu Miasta Końskie o godzinie 11.00. Na koniec spotkania wyznaczono czas na 

debatę na temat proponowanych działań. 

 Na spotkaniu zostały przedstawione i zobrazowane za pomocą prezentacji 

multimedialnej informacje takie jak: 
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• co to jest rewitalizacja, 

• jakie zagadnienia wprowadza ustawa o rewitalizacji, 

• co to jest Specjalna Strefa Rewitalizacji, 

• jakie są cele rewitalizacji, 

• wstępnie proponowane inwestycje i obszary, 

• metodologia delimitacji obszaru rewitalizacji, 

• przedstawienie wartości uwzględnionych wskaźników, 

• przedstawienie obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji, 

• zaprezentowanie wyników ankietyzacji mieszkańców Gminy Narol, 

• przedstawienie proponowanych działań rewitalizacyjnych. 
 
Na spotkanie przybyło ok. 70 osób. Na koniec spotkania wyznaczono czas na debatę na temat 
proponowanych działań. 

 
 
PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

W celu zapewnienia aktywnego udziału społeczeństwa w opracowywaniu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskie na lata 2016-2025, przeprowadzono badanie ankietowe 

mieszkańców Gminy Końskie, które trwało miesiąc. Ankiety zostały rozdysponowane wśród 

mieszkańców gminy, ponadto znajdowały się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także  

w budynku Urzędu Miasta i Gminy.  Z przeprowadzonych badań otrzymano 258 wypełnionych 

ankiet. 

Aby wzbudzić aktywność mieszkańców, a także poznać ich pomysły udostępniono 

formularz projektowy, dotyczący pomysłów na projekty rewitalizacyjne. Nie został jednak 

zgłoszony żaden projekt.  

Ankietyzacja miała na celu poznanie, z punktu widzenia mieszkańców: 

• Co stanowi o atrakcyjności Gminy, 

• Czy Gmina wymaga rewitalizacji, 

• Jakie obszary powinny zostać poddane rewitalizacji, 

• Dlaczego te obszary są zdegradowane, 

• Jakie problemy ekonomiczne i społeczne i związane z jakością życia występują na 

tych obszarach, 

• Jakie przedsięwzięcia/inwestycje/projekty należałoby zrealizować w ramach 

rewitalizacji. 
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Wzór Fiszki Projektowej: 
 

Fiszka Projektowa „Gminny Program Rewitalizacji” 
 

organizowany przez : 
FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków 

w imieniu Gminy Końskie 
Gmina Końskie przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie 

aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju 

miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych 

zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów. 

Prosimy o przesyłanie pomysłów na maila: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl 
Termin składania: do 27  lipca 2016 roku. 

 

 

1. Nazwa wnioskodawcy 

(imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

2. Dane kontaktowe  
(nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny) 

 

3. Tytuł projektu  

4. Obszar rewitalizacji 

(jeden z  proponowanych bądź wyznaczony przez wnioskodawcę) 

 

5. Główny problem postawiony w koncepcji projektu 
(np. przestępczość, bezrobocie, zły stan dróg, zabytków, słaba 

komunikacja- na czym polega problem, jaka jest jego skala) 

 

6. Realizowany lub planowany projekt/ przedsięwzięcie  

- inwestycyjny  
(np. budowa obiektów kultury, budowa infrastruktury 

turystycznej, zagospodarowanie obszaru, utworzenie miejsc 

wypoczynkowych) 

- społeczny  
(np. szkolenia, wydarzenia integrujące mieszkańców, warsztaty 

pokazy, aktywizacja bezrobotnych lub osób starszych, wsparcie 

przedsiębiorczości)  

 

7. Koncepcja projektu 

(opis działań, które należy podjąć  aby zrealizować zaplanowany 

efekt, czego mają dotyczyć itp.) 

 

8. Cele projektu 

(jakie problemy społeczne/ gospodarcze/ przestrzenne rozwiąże 

projekt itp.) 

 

9. Szacunkowy koszt projektu  

10. Szacunkowy czas realizacji projektu  

 
………..………..………….. 

data i podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

………………………………. 

data i podpis



 

 

ANALIZA ANKIETYZACJI DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA 
„GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY 
KOŃSKIE NA LATA 2016-2025” 
 

 

Według respondentów atrakcyjność gminy stanowi przede wszystkim 

atrakcyjność dla inwestorów (26%) walory przyrodnicze (25%), infrastruktura (17%), 

oferta turystyczna (14%), walory historyczne (12%), oraz oferta kulturowa (6%). 

 

 

Rys.1 Proporcje odpowiedzi mieszkańców o atrakcyjności gminy 
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Mieszkańcy uważają, że Gmina Końskie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzenno

realizację działań w zakresie rewitalizacji w 96,1

 

Rys.2 Odpowiedzi mieszkańców czy Gmina Końskie potrzebuje real
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Gmina Końskie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społeczneo i 

przestrzenno-środowiskowego poprzez realizację działań w zakresie 

Mieszkańcy uważają, że Gmina Końskie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzenno

6,1 %.   

Odpowiedzi mieszkańców czy Gmina Końskie potrzebuje realizacji działań w zakresie rewitalizacji
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Zaproponowane obszary rewitalizacji przez Gminę zostały poparte przez ankieterów. Największą aprobatę zyskała propozycja 

rewitalizacji Placu Kościuszki oraz Parku Miejskiego im. Tarnowskich.

Rys.3 Odpowiedzi mieszkańców o pro
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Czy poniższe obszary powinno zystać poddane rewitalizacji?

Zaproponowane obszary rewitalizacji przez Gminę zostały poparte przez ankieterów. Największą aprobatę zyskała propozycja 

rewitalizacji Placu Kościuszki oraz Parku Miejskiego im. Tarnowskich.   

 

 

Odpowiedzi mieszkańców o propozycjach obszarów rewitalizacje

Ul. Południowa-

tereny sportowe

Ul. Zamkowa Plac Kościuszki Centrum miasta (ulice: 

Odrowąża, Mieszka I, 

Piłsudzkiego)
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Czy poniższe obszary powinno zystać poddane rewitalizacji?

Zaproponowane obszary rewitalizacji przez Gminę zostały poparte przez ankieterów. Największą aprobatę zyskała propozycja 

 

Centrum miasta (ulice: 

Odrowąża, Mieszka I, 

Piłsudzkiego)
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Inne uwagi mieszkańców: 

• rewitalizacja terenów wiejskich; 

• likwidacja śmietniska na przedłużeniu ul. Zielonej; 

• zły stan dróg na terenie gminy; 

• oczyszczenie zbiornika wodnego „Stary Młyn”;  

• nowa siedziba Domu Kultury; 

• rewitalizacja obrzeży miasta; 

• brak kina; 

• modernizacja targowicy; 

• modernizacja zalewu i plaży w Sielpi;, 

• brak dworca PKP, rewitalizacja terenu starego dworca; 

• budowa dalszej części obwodnicy;  

• rewitalizacja osiedla „Warszawska”, a także ulic. Piłsudskiego (od ronda w kier. 

Łodzi), 1 Maja, Spółdzielcza, Lipowa, Warszawska, 3 Maja, Niepodległości, 

• ścieżki dydaktyczne, ścieżki turystyczne. 

 



 

 

Osoby ankietowane uważają, że obszar jest 

ankiet), złego stanu dróg i komunikacji (148 odpowiedzi na 258 ankiet) oraz mał

na 258 ankiet). 
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Dlaczego obszar Gminy Końskie jest zdegradowany?

Osoby ankietowane uważają, że obszar jest zdegradowany szczególnie w skutek braku miejsc pracy (227 odpowiedzi na 258 

(148 odpowiedzi na 258 ankiet) oraz małych zasobów mieszkaniow

Odpowiedzi mieszkańców dlaczego obszar Gminy jest zdegradowanym
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Dlaczego obszar Gminy Końskie jest zdegradowany?



 

 

 

 

Inne uwagi mieszkańców: 

• przedłużenie ulicy Zielonej i połączenie z obwodnicą; 

• drogi nieasfaltowe przyczyną ciągłego kurz w powietrzu; 

• brak odpowiedzialności urzędniczej; 

• usytuowanie  ławek wzdłuż ul. Piłsudskiego, celem stworzenia miejsc chwilowego odpoczynku;  

• brak dobrego gospodarza (włodarza Miastem i Gminą); 

• spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (szczególnie na terenie blokowisk); 

• brak dużych zakładów pracy, zagranicznego kapitału; 

• brak dworca i połączeń PKS/PKP; 

• brak miejsc działalności kulturalnej np.:  teatr, kino;  

• słabo rozwinięta działalność sportowa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ankietowani wskazują następujące problemy ekonomiczne, które chcieliby rozwiązać w procesie 

Rys.5  Odpowiedzi mieszkańców o problemach ekonomicznych, które chcą rozwiązać w procesie rewitalizacji
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Problemy ekonomiczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 

Ankietowani wskazują następujące problemy ekonomiczne, które chcieliby rozwiązać w procesie rewitalizacji:

Odpowiedzi mieszkańców o problemach ekonomicznych, które chcą rozwiązać w procesie rewitalizacji
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Problemy ekonomiczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 



 

 

 

 

Inne uwagi mieszkańców:  

• słabe wsparcie Gminy dla obszarów wiejskich; 

• utworzenie nowych połączeń PKP; 

• zły stan dróg; 

• brak nowego budownictwa; 

• brak wsparcia przedsiębiorców; 

• od 25 lat błędna polityka zarządzania miastem (tzw. zamknięta strefa rozwoju  

i uprzemysławiania); 

• brak przyzwoitych placów zabaw; 

• bardzo niskie płace; 

• niewykorzystanie terenów inwestycyjnych;  

• brak skutecznego wsparcia urzędów w rozwiązywaniu problemów obywateli i spraw/problemów 

rodzinnych; 

• brak osobowych połączeń kolejowych 

• brak kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Do problemów społecznych, które mieszkańcy Gminy chcieliby rozwiązać w procesie rewitalizacji zalicza się głównie bezrobocie,

emigrację z Gminy młodych i dobrze wykształconych osób. 

 

Rys.6  Odpowiedzi mieszkańców o 
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Problemy społeczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie rewitalizacji

Do problemów społecznych, które mieszkańcy Gminy chcieliby rozwiązać w procesie rewitalizacji zalicza się głównie bezrobocie,

emigrację z Gminy młodych i dobrze wykształconych osób.  
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Problemy społeczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie rewitalizacji

Do problemów społecznych, które mieszkańcy Gminy chcieliby rozwiązać w procesie rewitalizacji zalicza się głównie bezrobocie, biedę,  
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Problemy społeczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie rewitalizacji



 

 

 

 

Inne uwagi mieszkańców: 

• brak dróg; 

• brak prężnie działających Domów Kultury oraz brak kina i teatru; 

• brak inwestorów, skostnienie struktury gospodarczej;  

• brak połączeń kolejowych; 

• niskie płace; 

• zanieczyszczone miasto; 

• brak alternatywnych zajęć dla młodzieży i dorosłych; 

• brak niedrogich domów opieki nad ludźmi starszymi i chorymi;  

• brak mieszkań; 

• brak mieszkań na rynku pierwotnym; 

• brak zajęć sportowo-kulturalnych dla młodzieży i dorosłych; 

• brak kontaktu policji z mieszkańcami; 

• wspomaganie osób starszych i  niedołężnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na problem złego stanu nawierzchni dróg związany z jakością życia. Pozostałe odpow

następująco: 
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Problemy związane z jakością życia, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 

Mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na problem złego stanu nawierzchni dróg związany z jakością życia. Pozostałe odpow
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Problemy związane z jakością życia, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 

rewitalizacji

Mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na problem złego stanu nawierzchni dróg związany z jakością życia. Pozostałe odpowiedzi kształtują się 
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Inne uwagi mieszkańców: 

• ogromny problem z zasięgiem telekomunikacyjnym w obrębie sołectw; brak możliwości połączeń 

mobilnych i internetowych; 

• brak oferty kulturalnej dla mieszkańców, brak dostępu do kina lub teatru; 

• utrudnienia i długi czas oczekiwania do lekarzy specjalistów; 

• brak niedrogich domów dla osób starszych (proporcjonalnych do wysokości ich emerytur); 

• brak połączeń kolejowych przy istniejącej i zdegradowanej infrastrukturze; 

• brak ścieżek rowerowych; 

• zła organizacja ruchu w mieście - brak parkingów; 

• brak bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw; 

• zatrudnianie pracowników bez kompetencji w placówkach użyteczności publicznej; 

• brak wsparcia dla artystów,  

• brak wsparcia dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością kulturowo- rekreacyjną; 

• brak mieszkań na rynku pierwotnym; 

• niskie zarobki; 

• zanieczyszczenie środowiska; 
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Mieszkańcy zaproponowali następujące przedsięwzięcia/inwestycje/projekty  

w ramach programu rewitalizacji. 

 

Gospodarcze: 

• wsparcie dla tworzenia miejsc pracy; 

• duże stabilne pod każdym względem przedsiębiorstwa, zatrudniające mieszkańców 

na godziwych warunkach; 

• wspieranie małych i średnich firm, reklamowanie ich, promowanie na imprezach, ulgi 

dla koneckich przedsiębiorców, zmniejszenie opłat za stoiska handlowe;  

•  zmniejszenie opłat (dostosowanie ich wysokości do zarobków mieszkańców); 

• nowe nawierzchnie dróg;; 

• budowa parkingu w centrum miasta; 

• budowa chodnika w miejscowości. Dyszów (ul. B. Prusa), modernizacja dróg (ul.  

Bociania, Kolejowa, Nowowiejska), utwardzenie parkingu przed świetlicą w 

miejscowości. Dyszów; 

• wsparcie przedsiębiorstw; 

• rozwój drobnych, małych przedsiębiorstw; 

• budowa dworca; 

• obniżenie podatku od nieruchomości; 

• powstanie szynobusa; 

• tworzenie form wsparcia dla młodych przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych 

tworzeniem własnej działalności;  

• zwiększenie użycia energii odnawialnej; 

• budowa fermy wiatrowej; 

• doprowadzenie gazu ziemnego do gospodarstw domowych; 

• rewitalizacja centrum miasta; 

• budowa drogi na odcinku Stary Sokołów - Dęba 

• uporządkowanie terenu przy rogu ul.  Spółdzielcza i Warszawska; 

• małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być wspierane przez gminę, młode umysły 

wnoszą często unikalne pomysły; 

• strefa ekonomiczna; 

• reklama powiatu, aby skusić inwestorów; 

• wprowadzenie małej galerii handlowej - tanie powierzchnie dla małych firm; 

• poszukiwanie (skuteczne) inwestorów i przedsiębiorców zewnętrznych; 

• rozbicie wewnętrznych powiązań biznesowo-urzędniczych i walka z nimi; 

• usprawnienie sprzedaż terenów przemysłowych; 

• szkolenia dotyczące: tworzenia własnych działalności gospodarczych , 

najważniejszych informacji z dziedziny ekonomii niezbędne w życiu codziennym, 

zwiększenie poszukiwania inwestorów chętnych do utworzenia nowych 

przedsiębiorstw na terenie miasta i gminy; 

• budowa muzeum odlewnictwa; 
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• wybudowanie spalarni odpadów komunalnych, która pozwoliłaby uzyskać energie 

elektryczną; 

• budowa drugiej części obwodnicy; 

• budowa mieszkań dla młodych ludzi, zapewnienie młodym ludziom miejsc pracy, 

zatrzymanie emigracji młodych; 

• rewitalizacja targowicy miejskiej;  

• rozwój przedsiębiorstw umożliwiających zatrudnienie młodych ludzi; 

• rozwój przemysłu, zwiększenie ilości miejsc pracy, nowe technologie, praca dla 

młodych ludzi; 

• brak odnowionych alejek w Parku  Miejskim; 

• oczyszczenie sadu przy ORLIKU; 

 

Społeczne: 

• przeciwdziałanie alkoholizmowi i chuliganom; 

• więcej szkoleń lub kursów dla bezrobotnych; 

• integracja społeczeństwa (poszczególnych grup); 

• większe możliwości na integracje ludności wiejskiej tj .budowa i rozwój świetlicy na 

terenach wiejskich; 

• likwidacja bezrobocia; 

• zatrudnienie osoby nadzorującej dzieci w budynku świetlicy, organizacja zajęć dla 

dzieci; 

• powstanie "klubów" zagospodarowanie remizy bądź świetlic do użytku społeczneg; 

• szkolnictwo zawodowe, dostęp do pracy, wyższe wynagrodzenia; 

• zachęty dla młodych liderów którzy chcieli by integracji społeczności , wsparcie dla 

wolontariatu, organizacja centrum wolontariatu; 

• plac zabaw przed blokiem na ul. Hubala 11; 

• projekty o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniające postawy 

społeczne i obywatelskie dzieci i młodzieży zachęcającej do aktywnego działania  

w lokalnym społeczeństwie; 

• kursy, szkolenia, treningi personalne; 

• brak domu kultury, potrzebne są świetlice i kluby osiedlowe; 

• powstanie obiektu hotelowego w niszczejącej części Pałacu Tarnowskich; 

• budowa nowoczesnego placu zabaw; 

• połączenia kolejowe z innymi miastami; 

• budowa ścieżek rowerowych; 

• rozbudowa kanalizacji ściekowej; 

• przebudowa  targowicy miejskiej; 

• większe  wykorzystanie bezrobotnych robotach porządkowych miasta; 

• zapraszanie na spotkania znanych ludzi kultury; 

• brak imprez w okresie letnim; 

• rewitalizacja zbiornika "Stary Młyn"  
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• zmniejszenie poziomu zatrudnienia emerytów i rencistów na rzecz młodych 

bezrobotnych, szkolenia dla bezrobotnych; 

• ciekawe kierunki nauczania w szkołach średnich; 

• dom opieki nad starszymi ludźmi; 

• projekt " jak szukać pracy";  

• budownictwo społeczne (kontrola nad KSM); 

• stworzenie bazy mieszkaniowej dla młodych w Końskich właściwie brak rynku 

miejskiego, obniżenie ceny mieszkań, stworzenie możliwości integracji mieszkańców, 

organizacje młodzieżowe 

• programy pomocy  dla rodzin w trudnej sytuacji, samotnych matek; 

• pomoc w uzyskaniu pracy większa pomoc biednym dzieciom, pomoc rodzinom 

patologicznym 

• poprawa przepływu informacji o różnych imprezach organizowanych na terenie 

gminy ; 

• brak kontaktu i przepływu informacji w spółdzielniach mieszkaniowych; 

• reforma biura pracy; 

• kursy językowe; 

• większe zaangażowanie i zainteresowanie warunkami bytowymi starszych osób  

i niepełnosprawnych; 

• brak perspektyw dla młodych osób oraz dla ludzi niepełnosprawnych; 

• należy pomyśleć o  drzewostanach przy poboczu; 

 

Kulturalne: 

• budowa kina; 

• budowa domu  kultury  i  sali widowiskowej wraz z estradą; 

• organizowanie programów kulturalnych dla wsi; 

• pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka, Kobiet i innych uroczystości kulturalnych; 

• pomoc w  organizacji pracy świetlic wiejskich;  

• zatrudnienie opiekunki w świetlicy wiejskiej i pomoc przy organizacji imprez; 

• letnia scena widowiskowa; 

• budowa stadionu; 

• muszla koncertowa-scena widowiskowa; 

• większy dostęp do Internetu; 

• projekty dotyczące szerzenia teatru w ośrodkach kultury; 

• projekty dotyczące szerzenia kultury teatru w miejskich i wiejskich ośrodkach 

(domach) kultury poprzez uruchomienie teatru objazdowego; 

• dbałość o kulturę ludową; 

• organizacja większej ilości festynów; 

• wspieranie kultury; 

• budowa centrum kultury; 

• powstanie klubu tanecznego; 
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• odbudowa, odnowa budynków ważnych historycznie; 

• rewitalizacja zabytków w gminie Końskie; 

• miejsca spotkań kulturalnych dla młodych ludzi (kino, bilard, kręgle, kluby taneczne); 

• powstanie placu zabaw + miejsca rekreacji na osiedlach; 

• udoskonalenie świetlic wiejskich; 

• miejsca spotkań dla mieszkańców,  

• rewitalizacja ogródka jordanowskiego, zacienienie miejsca odpoczynku przy 

fontannie  miejskiej w parku; 

• organizowanie imprez integracyjnych ludzi; 

• odbudowa ośrodka kulturowo-sportowego; 

• rozwinięcie bazy turystyczno-wypoczynkowej; 

• utworzenie muzeum;  

• organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz świetlic  

 

Sportowe: 

• budowa hali widowiskowo-sportowej; 

• więcej boisk,  grup sportowych zachęcających młodzieży do sportu;  

• ośrodki sportowe i rekreacyjne; 

• budowa ścieżek rowerowych; 

• wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku;  

• wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku przy świetlicy w Dyszowie; 

• organizacja turniejów sportowych dla dzieci; 

• budowa orlików; 

• budowa siłowni zewnętrznych; 

• możliwość zajęć w halach przy szkołach po zajęciach lekcyjnych; 

• budowa ośrodka sportowego przy ul. Południowej; 

• budowa stadionu  lekkoatletycznego; 

• wsparcie dla żeńskich drużyn sportowych (w tym piłkarek nożnych); 

• bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży; 

• rewitalizacja placów zabaw; 

• zorganizowanie zajęć tanecznych (hip-hop, dancehall); 

• kluby taneczne;  

• place zabaw ze skałkami wspinaczkowymi; 

• budowa skateparku; 

• poprawa i większe upowszechnienie dostępu do obiektów sportowych; 

• poprawa warunków technicznych obiektów sportowych już istniejących i dostępności 

do nich; 

• gruntowna odbudowa zaplecza: korty tenisowe, tory przeszkód, siłownie zewnętrzne; 

• wzmocnienie finansowania KSSPR który to klub jest wizytówką miasta; 

• wzmocnić już istniejące kluby sportowe i tworzyć nowe dla młodzieży i dzieci; 

• roznoszenie oferty basenowej, rewitalizacja OSIR-u; 



22  

• zwiększenie wydatków na szkolenia młodzieży i dofinansowanie pierwszego zespołu 

KSSPR Końskie; 

• dostępność wszystkich ludzi do istniejących obiektów sportowych za darmo;  

• mała ilość imprez sportowych i obiektów do uprawiania sportu; 

• budowa kręgielni; 

• budowa pola golfowego; 

• budowa drogi  Niebo-Piekło-Końskie ze ścieżką rowerową; 

• brak urządzeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych na wolnym powietrzu; 

• budowa siłowni publicznej 

 

Inne propozycje: 

• zorganizowanie kursów komputerowych kurs gotowania i innych; 

• likwidacja supermarketów; 

• transport osobowy w mieście i gminie; 

• przywrócenie połączeń kolejowych Skarżysko Kam. - Piotrków 

• poprawa/rewitalizacja zalewu w Sielpi 

• naprawa studzienek kanalizacyjnych na drodze Sokołów-Kazanów 

• tor do wyścigów sportowych 

• poprawa estetyki budynków w centrum, mniej krzykliwych i pastelowych kolorów 

• wymiana oświetlenia ulicznego na LED; 

• budowa toru do sportów wyczynowych;  

• budowa basenu letniego; 

• remont zbiornika wodnego Sielpia i inwestowanie w rozwój turystyczno-gospodarczy 

+ ułatwienia dla biznesu w tym rejonie;  

• ogólna estetyka miasta, brak nowoczesnej  architektury, miasto bez "klimatu"; 

• dom kultury z salą koncertową, większa dbałość o środowisko (m.in. problem 

zanieczyszczenia wody na ul. Browarnej, zabudowa i zarastanie łąk, na których 

występują cenne gatunki ptaków (Derkacz, Kląsawka); 

• ponowne uruchomienie komunikacji  kolejowej z miastami takimi jak : Warszawa , 

Łódź, Kraków, Wrocław; 

• więcej prawidłowego oznakowania miasta i poprawa nawierzchni wielu ulic i 

oświetlenia na obwodnicy jest często wyłączone; 

• wybudować kilka  domów pomocy społecznej dla  chętnych;  

• budowa nowych bloków; 

• wybudowanie ścieżek rowerowych na odcinkach Końskie-Wąsosz-Stąporków; 

• niezbędne jest zrealizowanie obwodnicy miasta na kierunku wschód-zachód w celu 

wyprowadzenia drogi krajowej poza centrum miasta, gdyż TIRY i natężenie ruchu na 

tym odcinku powoduje zwiększenie ilości toksycznych spalin 

• wyeliminowanie korupcji układy znajomości w sądownictwie-prokuraturze; 

• budowa garaży przez Gminę pod wynajem; 

• budowa kompleksu garaży przy ul. Armii Krajowej 
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• budowa wioski indiańskiej na osiedlu Armii Krajowej;  

• ogródki Jordanowskie - nowoczesny i bezpieczny plac zabaw siłownia w plenerze - w 

parku miejskim; 

• odbudowa nie istniejących już i budowa nowych zbiorników wodnych (retencja wody 

+ rekreacja); 

• budowa utwardzonych ścieżek pieszych i rowerowych na terenie miasta i gminy, 

wytyczonych poza obrębem dróg np. Końskie - Wąsosz – Sielpia; 

• budowa muzeum regionalnego; 

• remont elewacji  budynków pałacowych w Parku Miejskim, renowacja Gloriety oraz 

generalny remont pawilonu przy ul. Partyzantów; 

• należy wyremontować ulice ul. Iwo Odrowąża, ul. 1 Maja ul. Wyjazdową, ul. Sportową 

  ul. Gimnazjalną,  wymienić oświetlenie przy ul. Mieszka I  które były ciągiem z ul. 

 Piłsudskiego, remontować pierścienie dystansowe 4  lub 6 przy studzienkach 

 kanalizacyjnych 
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W dniach od 23.06.2016 do 23.07.2016 roku zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne dotyczące opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskie na lata 

2016-2025”. Celem konsultacji było zapewnienie udziału mieszkańców oraz poznanie ich opinii  

i oczekiwań odnośnie planowanego procesu rewitalizacji. 

 

Cele konsultacji społecznych: 

• zapoznanie interesariuszy z problematyką rewitalizacji, 

• kompleksowe poinformowanie mieszkańców o zakresie planowanego przedsięwzięcia,  

a także poznanie potrzeb mieszkańców gminy, poprzez analizę zgłaszanych uwag. 

 

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach: 

• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej, 

wiadomości o przystąpieniu do przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025”, oraz konsultacji społecznych, wraz  

z załączeniem wzoru ankiety oraz  fiszki projektowej, 

• Zorganizowanie spotkania informacyjnego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 27 

czerwca  2016 roku o godzinie 11.00, na którym wyjaśniono tematykę rewitalizacji oraz 

przedstawiono wstępnie projektowane obszary rewitalizacji, 

• Badanie opinii publicznej poprzez zastosowanie  form partycypacyjnych  tj. ankietowanie 

mieszkańców gminy, otwarty nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych. 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 27 czerwca 2016 r. 

Informacja o terminie spotkania była umieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy Końskie, a także Biuletynie Informacji Publicznej. Spotkanie odbyło się  

w budynku Urzędu Miasta Końskie o godzinie 11.00. Na koniec spotkania wyznaczono czas na 

debatę na temat proponowanych działań. 

 Na spotkaniu zostały przedstawione i zobrazowane za pomocą prezentacji 

multimedialnej informacje takie jak: 
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• co to jest rewitalizacja, 

• jakie zagadnienia wprowadza ustawa o rewitalizacji, 

• co to jest Specjalna Strefa Rewitalizacji, 

• jakie są cele rewitalizacji, 

• wstępnie proponowane inwestycje i obszary, 

• metodologia delimitacji obszaru rewitalizacji, 

• przedstawienie wartości uwzględnionych wskaźników, 

• przedstawienie obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji, 

• zaprezentowanie wyników ankietyzacji mieszkańców Gminy Narol, 

• przedstawienie proponowanych działań rewitalizacyjnych. 
 
Na spotkanie przybyło ok. 70 osób. Na koniec spotkania wyznaczono czas na debatę na temat 
proponowanych działań. 

 
 
PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

W celu zapewnienia aktywnego udziału społeczeństwa w opracowywaniu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskie na lata 2016-2025, przeprowadzono badanie ankietowe 

mieszkańców Gminy Końskie, które trwało miesiąc. Ankiety zostały rozdysponowane wśród 

mieszkańców gminy, ponadto znajdowały się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także  

w budynku Urzędu Miasta i Gminy.  Z przeprowadzonych badań otrzymano 258 wypełnionych 

ankiet. 

Aby wzbudzić aktywność mieszkańców, a także poznać ich pomysły udostępniono 

formularz projektowy, dotyczący pomysłów na projekty rewitalizacyjne. Nie został jednak 

zgłoszony żaden projekt.  

Ankietyzacja miała na celu poznanie, z punktu widzenia mieszkańców: 

• Co stanowi o atrakcyjności Gminy, 

• Czy Gmina wymaga rewitalizacji, 

• Jakie obszary powinny zostać poddane rewitalizacji, 

• Dlaczego te obszary są zdegradowane, 

• Jakie problemy ekonomiczne i społeczne i związane z jakością życia występują na 

tych obszarach, 

• Jakie przedsięwzięcia/inwestycje/projekty należałoby zrealizować w ramach 

rewitalizacji. 
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Wzór Fiszki Projektowej: 
 

Fiszka Projektowa „Gminny Program Rewitalizacji” 
 

organizowany przez : 
FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków 

w imieniu Gminy Końskie 
Gmina Końskie przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie 

aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju 

miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych 

zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów. 

Prosimy o przesyłanie pomysłów na maila: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl 
Termin składania: do 27  lipca 2016 roku. 

 

 

1. Nazwa wnioskodawcy 

(imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

2. Dane kontaktowe  
(nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny) 

 

3. Tytuł projektu  

4. Obszar rewitalizacji 

(jeden z  proponowanych bądź wyznaczony przez wnioskodawcę) 

 

5. Główny problem postawiony w koncepcji projektu 
(np. przestępczość, bezrobocie, zły stan dróg, zabytków, słaba 

komunikacja- na czym polega problem, jaka jest jego skala) 

 

6. Realizowany lub planowany projekt/ przedsięwzięcie  

- inwestycyjny  
(np. budowa obiektów kultury, budowa infrastruktury 

turystycznej, zagospodarowanie obszaru, utworzenie miejsc 

wypoczynkowych) 

- społeczny  
(np. szkolenia, wydarzenia integrujące mieszkańców, warsztaty 

pokazy, aktywizacja bezrobotnych lub osób starszych, wsparcie 

przedsiębiorczości)  

 

7. Koncepcja projektu 

(opis działań, które należy podjąć  aby zrealizować zaplanowany 

efekt, czego mają dotyczyć itp.) 

 

8. Cele projektu 

(jakie problemy społeczne/ gospodarcze/ przestrzenne rozwiąże 

projekt itp.) 

 

9. Szacunkowy koszt projektu  

10. Szacunkowy czas realizacji projektu  

 
………..………..………….. 

data i podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

………………………………. 

data i podpis



 

 

ANALIZA ANKIETYZACJI DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA 
„GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY 
KOŃSKIE NA LATA 2016-2025” 
 

 

Według respondentów atrakcyjność gminy stanowi przede wszystkim 

atrakcyjność dla inwestorów (26%) walory przyrodnicze (25%), infrastruktura (17%), 

oferta turystyczna (14%), walory historyczne (12%), oraz oferta kulturowa (6%). 

 

 

Rys.1 Proporcje odpowiedzi mieszkańców o atrakcyjności gminy 
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Mieszkańcy uważają, że Gmina Końskie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzenno

realizację działań w zakresie rewitalizacji w 96,1

 

Rys.2 Odpowiedzi mieszkańców czy Gmina Końskie potrzebuje real
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Gmina Końskie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społeczneo i 

przestrzenno-środowiskowego poprzez realizację działań w zakresie 

Mieszkańcy uważają, że Gmina Końskie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzenno

6,1 %.   

Odpowiedzi mieszkańców czy Gmina Końskie potrzebuje realizacji działań w zakresie rewitalizacji
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Gmina Końskie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społeczneo i 

środowiskowego poprzez realizację działań w zakresie 

rewitalizacji ?

Mieszkańcy uważają, że Gmina Końskie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego poprzez 

 

izacji działań w zakresie rewitalizacji 

2,0

Gmina Końskie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społeczneo i 

środowiskowego poprzez realizację działań w zakresie 



 

 

Zaproponowane obszary rewitalizacji przez Gminę zostały poparte przez ankieterów. Największą aprobatę zyskała propozycja 

rewitalizacji Placu Kościuszki oraz Parku Miejskiego im. Tarnowskich.

Rys.3 Odpowiedzi mieszkańców o pro
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Czy poniższe obszary powinno zystać poddane rewitalizacji?

Zaproponowane obszary rewitalizacji przez Gminę zostały poparte przez ankieterów. Największą aprobatę zyskała propozycja 

rewitalizacji Placu Kościuszki oraz Parku Miejskiego im. Tarnowskich.   

 

 

Odpowiedzi mieszkańców o propozycjach obszarów rewitalizacje

Ul. Południowa-

tereny sportowe

Ul. Zamkowa Plac Kościuszki Centrum miasta (ulice: 

Odrowąża, Mieszka I, 

Piłsudzkiego)
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Czy poniższe obszary powinno zystać poddane rewitalizacji?

Zaproponowane obszary rewitalizacji przez Gminę zostały poparte przez ankieterów. Największą aprobatę zyskała propozycja 

 

Centrum miasta (ulice: 

Odrowąża, Mieszka I, 

Piłsudzkiego)
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Czy poniższe obszary powinno zystać poddane rewitalizacji?



 

 

Inne uwagi mieszkańców: 

• rewitalizacja terenów wiejskich; 

• likwidacja śmietniska na przedłużeniu ul. Zielonej; 

• zły stan dróg na terenie gminy; 

• oczyszczenie zbiornika wodnego „Stary Młyn”;  

• nowa siedziba Domu Kultury; 

• rewitalizacja obrzeży miasta; 

• brak kina; 

• modernizacja targowicy; 

• modernizacja zalewu i plaży w Sielpi;, 

• brak dworca PKP, rewitalizacja terenu starego dworca; 

• budowa dalszej części obwodnicy;  

• rewitalizacja osiedla „Warszawska”, a także ulic. Piłsudskiego (od ronda w kier. 

Łodzi), 1 Maja, Spółdzielcza, Lipowa, Warszawska, 3 Maja, Niepodległości, 

• ścieżki dydaktyczne, ścieżki turystyczne. 

 



 

 

Osoby ankietowane uważają, że obszar jest 

ankiet), złego stanu dróg i komunikacji (148 odpowiedzi na 258 ankiet) oraz mał

na 258 ankiet). 
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Dlaczego obszar Gminy Końskie jest zdegradowany?

Osoby ankietowane uważają, że obszar jest zdegradowany szczególnie w skutek braku miejsc pracy (227 odpowiedzi na 258 

(148 odpowiedzi na 258 ankiet) oraz małych zasobów mieszkaniow

Odpowiedzi mieszkańców dlaczego obszar Gminy jest zdegradowanym

31

227

104

48
75

Dlaczego obszar Gminy Końskie jest zdegradowany?

miejsc pracy (227 odpowiedzi na 258 

mieszkaniowych (104 odpowiedzi  
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Dlaczego obszar Gminy Końskie jest zdegradowany?



 

 

 

 

Inne uwagi mieszkańców: 

• przedłużenie ulicy Zielonej i połączenie z obwodnicą; 

• drogi nieasfaltowe przyczyną ciągłego kurz w powietrzu; 

• brak odpowiedzialności urzędniczej; 

• usytuowanie  ławek wzdłuż ul. Piłsudskiego, celem stworzenia miejsc chwilowego odpoczynku;  

• brak dobrego gospodarza (włodarza Miastem i Gminą); 

• spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (szczególnie na terenie blokowisk); 

• brak dużych zakładów pracy, zagranicznego kapitału; 

• brak dworca i połączeń PKS/PKP; 

• brak miejsc działalności kulturalnej np.:  teatr, kino;  

• słabo rozwinięta działalność sportowa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ankietowani wskazują następujące problemy ekonomiczne, które chcieliby rozwiązać w procesie 

Rys.5  Odpowiedzi mieszkańców o problemach ekonomicznych, które chcą rozwiązać w procesie rewitalizacji
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Problemy ekonomiczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 

Ankietowani wskazują następujące problemy ekonomiczne, które chcieliby rozwiązać w procesie rewitalizacji:

Odpowiedzi mieszkańców o problemach ekonomicznych, które chcą rozwiązać w procesie rewitalizacji
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Problemy ekonomiczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 

rewitalizacji

rewitalizacji: 

 

Odpowiedzi mieszkańców o problemach ekonomicznych, które chcą rozwiązać w procesie rewitalizacji 
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Problemy ekonomiczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 



 

 

 

 

Inne uwagi mieszkańców:  

• słabe wsparcie Gminy dla obszarów wiejskich; 

• utworzenie nowych połączeń PKP; 

• zły stan dróg; 

• brak nowego budownictwa; 

• brak wsparcia przedsiębiorców; 

• od 25 lat błędna polityka zarządzania miastem (tzw. zamknięta strefa rozwoju  

i uprzemysławiania); 

• brak przyzwoitych placów zabaw; 

• bardzo niskie płace; 

• niewykorzystanie terenów inwestycyjnych;  

• brak skutecznego wsparcia urzędów w rozwiązywaniu problemów obywateli i spraw/problemów 

rodzinnych; 

• brak osobowych połączeń kolejowych 

• brak kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Do problemów społecznych, które mieszkańcy Gminy chcieliby rozwiązać w procesie rewitalizacji zalicza się głównie bezrobocie,

emigrację z Gminy młodych i dobrze wykształconych osób. 

 

Rys.6  Odpowiedzi mieszkańców o 
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Problemy społeczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie rewitalizacji

Do problemów społecznych, które mieszkańcy Gminy chcieliby rozwiązać w procesie rewitalizacji zalicza się głównie bezrobocie,

emigrację z Gminy młodych i dobrze wykształconych osób.  

Odpowiedzi mieszkańców o problemy społeczne, które chcą rozwiązać w procesie rewitalizacji
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Problemy społeczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie rewitalizacji

Do problemów społecznych, które mieszkańcy Gminy chcieliby rozwiązać w procesie rewitalizacji zalicza się głównie bezrobocie, biedę,  
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Problemy społeczne, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie rewitalizacji



 

 

 

 

Inne uwagi mieszkańców: 

• brak dróg; 

• brak prężnie działających Domów Kultury oraz brak kina i teatru; 

• brak inwestorów, skostnienie struktury gospodarczej;  

• brak połączeń kolejowych; 

• niskie płace; 

• zanieczyszczone miasto; 

• brak alternatywnych zajęć dla młodzieży i dorosłych; 

• brak niedrogich domów opieki nad ludźmi starszymi i chorymi;  

• brak mieszkań; 

• brak mieszkań na rynku pierwotnym; 

• brak zajęć sportowo-kulturalnych dla młodzieży i dorosłych; 

• brak kontaktu policji z mieszkańcami; 

• wspomaganie osób starszych i  niedołężnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na problem złego stanu nawierzchni dróg związany z jakością życia. Pozostałe odpow

następująco: 
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Problemy związane z jakością życia, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 

Mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na problem złego stanu nawierzchni dróg związany z jakością życia. Pozostałe odpow
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Problemy związane z jakością życia, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 

rewitalizacji

Mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na problem złego stanu nawierzchni dróg związany z jakością życia. Pozostałe odpowiedzi kształtują się 

 

brak poczucia 

bezpieczeństwa w 

okolicy zamieszkania

słaba samoorganizacja 

społeczna i  współpraca 

między mieszkańcami 

a władzami 

publicznymi

45

90

Problemy związane z jakością życia, które mieszkańcy chcą rozwiązać w  procesie 



 

 

 

 

Inne uwagi mieszkańców: 

• ogromny problem z zasięgiem telekomunikacyjnym w obrębie sołectw; brak możliwości połączeń 

mobilnych i internetowych; 

• brak oferty kulturalnej dla mieszkańców, brak dostępu do kina lub teatru; 

• utrudnienia i długi czas oczekiwania do lekarzy specjalistów; 

• brak niedrogich domów dla osób starszych (proporcjonalnych do wysokości ich emerytur); 

• brak połączeń kolejowych przy istniejącej i zdegradowanej infrastrukturze; 

• brak ścieżek rowerowych; 

• zła organizacja ruchu w mieście - brak parkingów; 

• brak bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw; 

• zatrudnianie pracowników bez kompetencji w placówkach użyteczności publicznej; 

• brak wsparcia dla artystów,  

• brak wsparcia dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością kulturowo- rekreacyjną; 

• brak mieszkań na rynku pierwotnym; 

• niskie zarobki; 

• zanieczyszczenie środowiska; 
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Mieszkańcy zaproponowali następujące przedsięwzięcia/inwestycje/projekty  

w ramach programu rewitalizacji. 

 

Gospodarcze: 

• wsparcie dla tworzenia miejsc pracy; 

• duże stabilne pod każdym względem przedsiębiorstwa, zatrudniające mieszkańców 

na godziwych warunkach; 

• wspieranie małych i średnich firm, reklamowanie ich, promowanie na imprezach, ulgi 

dla koneckich przedsiębiorców, zmniejszenie opłat za stoiska handlowe;  

•  zmniejszenie opłat (dostosowanie ich wysokości do zarobków mieszkańców); 

• nowe nawierzchnie dróg;; 

• budowa parkingu w centrum miasta; 

• budowa chodnika w miejscowości. Dyszów (ul. B. Prusa), modernizacja dróg (ul.  

Bociania, Kolejowa, Nowowiejska), utwardzenie parkingu przed świetlicą w 

miejscowości. Dyszów; 

• wsparcie przedsiębiorstw; 

• rozwój drobnych, małych przedsiębiorstw; 

• budowa dworca; 

• obniżenie podatku od nieruchomości; 

• powstanie szynobusa; 

• tworzenie form wsparcia dla młodych przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych 

tworzeniem własnej działalności;  

• zwiększenie użycia energii odnawialnej; 

• budowa fermy wiatrowej; 

• doprowadzenie gazu ziemnego do gospodarstw domowych; 

• rewitalizacja centrum miasta; 

• budowa drogi na odcinku Stary Sokołów - Dęba 

• uporządkowanie terenu przy rogu ul.  Spółdzielcza i Warszawska; 

• małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być wspierane przez gminę, młode umysły 

wnoszą często unikalne pomysły; 

• strefa ekonomiczna; 

• reklama powiatu, aby skusić inwestorów; 

• wprowadzenie małej galerii handlowej - tanie powierzchnie dla małych firm; 

• poszukiwanie (skuteczne) inwestorów i przedsiębiorców zewnętrznych; 

• rozbicie wewnętrznych powiązań biznesowo-urzędniczych i walka z nimi; 

• usprawnienie sprzedaż terenów przemysłowych; 

• szkolenia dotyczące: tworzenia własnych działalności gospodarczych , 

najważniejszych informacji z dziedziny ekonomii niezbędne w życiu codziennym, 

zwiększenie poszukiwania inwestorów chętnych do utworzenia nowych 

przedsiębiorstw na terenie miasta i gminy; 

• budowa muzeum odlewnictwa; 
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• wybudowanie spalarni odpadów komunalnych, która pozwoliłaby uzyskać energie 

elektryczną; 

• budowa drugiej części obwodnicy; 

• budowa mieszkań dla młodych ludzi, zapewnienie młodym ludziom miejsc pracy, 

zatrzymanie emigracji młodych; 

• rewitalizacja targowicy miejskiej;  

• rozwój przedsiębiorstw umożliwiających zatrudnienie młodych ludzi; 

• rozwój przemysłu, zwiększenie ilości miejsc pracy, nowe technologie, praca dla 

młodych ludzi; 

• brak odnowionych alejek w Parku  Miejskim; 

• oczyszczenie sadu przy ORLIKU; 

 

Społeczne: 

• przeciwdziałanie alkoholizmowi i chuliganom; 

• więcej szkoleń lub kursów dla bezrobotnych; 

• integracja społeczeństwa (poszczególnych grup); 

• większe możliwości na integracje ludności wiejskiej tj .budowa i rozwój świetlicy na 

terenach wiejskich; 

• likwidacja bezrobocia; 

• zatrudnienie osoby nadzorującej dzieci w budynku świetlicy, organizacja zajęć dla 

dzieci; 

• powstanie "klubów" zagospodarowanie remizy bądź świetlic do użytku społeczneg; 

• szkolnictwo zawodowe, dostęp do pracy, wyższe wynagrodzenia; 

• zachęty dla młodych liderów którzy chcieli by integracji społeczności , wsparcie dla 

wolontariatu, organizacja centrum wolontariatu; 

• plac zabaw przed blokiem na ul. Hubala 11; 

• projekty o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniające postawy 

społeczne i obywatelskie dzieci i młodzieży zachęcającej do aktywnego działania  

w lokalnym społeczeństwie; 

• kursy, szkolenia, treningi personalne; 

• brak domu kultury, potrzebne są świetlice i kluby osiedlowe; 

• powstanie obiektu hotelowego w niszczejącej części Pałacu Tarnowskich; 

• budowa nowoczesnego placu zabaw; 

• połączenia kolejowe z innymi miastami; 

• budowa ścieżek rowerowych; 

• rozbudowa kanalizacji ściekowej; 

• przebudowa  targowicy miejskiej; 

• większe  wykorzystanie bezrobotnych robotach porządkowych miasta; 

• zapraszanie na spotkania znanych ludzi kultury; 

• brak imprez w okresie letnim; 

• rewitalizacja zbiornika "Stary Młyn"  
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• zmniejszenie poziomu zatrudnienia emerytów i rencistów na rzecz młodych 

bezrobotnych, szkolenia dla bezrobotnych; 

• ciekawe kierunki nauczania w szkołach średnich; 

• dom opieki nad starszymi ludźmi; 

• projekt " jak szukać pracy";  

• budownictwo społeczne (kontrola nad KSM); 

• stworzenie bazy mieszkaniowej dla młodych w Końskich właściwie brak rynku 

miejskiego, obniżenie ceny mieszkań, stworzenie możliwości integracji mieszkańców, 

organizacje młodzieżowe 

• programy pomocy  dla rodzin w trudnej sytuacji, samotnych matek; 

• pomoc w uzyskaniu pracy większa pomoc biednym dzieciom, pomoc rodzinom 

patologicznym 

• poprawa przepływu informacji o różnych imprezach organizowanych na terenie 

gminy ; 

• brak kontaktu i przepływu informacji w spółdzielniach mieszkaniowych; 

• reforma biura pracy; 

• kursy językowe; 

• większe zaangażowanie i zainteresowanie warunkami bytowymi starszych osób  

i niepełnosprawnych; 

• brak perspektyw dla młodych osób oraz dla ludzi niepełnosprawnych; 

• należy pomyśleć o  drzewostanach przy poboczu; 

 

Kulturalne: 

• budowa kina; 

• budowa domu  kultury  i  sali widowiskowej wraz z estradą; 

• organizowanie programów kulturalnych dla wsi; 

• pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka, Kobiet i innych uroczystości kulturalnych; 

• pomoc w  organizacji pracy świetlic wiejskich;  

• zatrudnienie opiekunki w świetlicy wiejskiej i pomoc przy organizacji imprez; 

• letnia scena widowiskowa; 

• budowa stadionu; 

• muszla koncertowa-scena widowiskowa; 

• większy dostęp do Internetu; 

• projekty dotyczące szerzenia teatru w ośrodkach kultury; 

• projekty dotyczące szerzenia kultury teatru w miejskich i wiejskich ośrodkach 

(domach) kultury poprzez uruchomienie teatru objazdowego; 

• dbałość o kulturę ludową; 

• organizacja większej ilości festynów; 

• wspieranie kultury; 

• budowa centrum kultury; 

• powstanie klubu tanecznego; 
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• odbudowa, odnowa budynków ważnych historycznie; 

• rewitalizacja zabytków w gminie Końskie; 

• miejsca spotkań kulturalnych dla młodych ludzi (kino, bilard, kręgle, kluby taneczne); 

• powstanie placu zabaw + miejsca rekreacji na osiedlach; 

• udoskonalenie świetlic wiejskich; 

• miejsca spotkań dla mieszkańców,  

• rewitalizacja ogródka jordanowskiego, zacienienie miejsca odpoczynku przy 

fontannie  miejskiej w parku; 

• organizowanie imprez integracyjnych ludzi; 

• odbudowa ośrodka kulturowo-sportowego; 

• rozwinięcie bazy turystyczno-wypoczynkowej; 

• utworzenie muzeum;  

• organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz świetlic  

 

Sportowe: 

• budowa hali widowiskowo-sportowej; 

• więcej boisk,  grup sportowych zachęcających młodzieży do sportu;  

• ośrodki sportowe i rekreacyjne; 

• budowa ścieżek rowerowych; 

• wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku;  

• wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku przy świetlicy w Dyszowie; 

• organizacja turniejów sportowych dla dzieci; 

• budowa orlików; 

• budowa siłowni zewnętrznych; 

• możliwość zajęć w halach przy szkołach po zajęciach lekcyjnych; 

• budowa ośrodka sportowego przy ul. Południowej; 

• budowa stadionu  lekkoatletycznego; 

• wsparcie dla żeńskich drużyn sportowych (w tym piłkarek nożnych); 

• bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży; 

• rewitalizacja placów zabaw; 

• zorganizowanie zajęć tanecznych (hip-hop, dancehall); 

• kluby taneczne;  

• place zabaw ze skałkami wspinaczkowymi; 

• budowa skateparku; 

• poprawa i większe upowszechnienie dostępu do obiektów sportowych; 

• poprawa warunków technicznych obiektów sportowych już istniejących i dostępności 

do nich; 

• gruntowna odbudowa zaplecza: korty tenisowe, tory przeszkód, siłownie zewnętrzne; 

• wzmocnienie finansowania KSSPR który to klub jest wizytówką miasta; 

• wzmocnić już istniejące kluby sportowe i tworzyć nowe dla młodzieży i dzieci; 

• roznoszenie oferty basenowej, rewitalizacja OSIR-u; 
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• zwiększenie wydatków na szkolenia młodzieży i dofinansowanie pierwszego zespołu 

KSSPR Końskie; 

• dostępność wszystkich ludzi do istniejących obiektów sportowych za darmo;  

• mała ilość imprez sportowych i obiektów do uprawiania sportu; 

• budowa kręgielni; 

• budowa pola golfowego; 

• budowa drogi  Niebo-Piekło-Końskie ze ścieżką rowerową; 

• brak urządzeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych na wolnym powietrzu; 

• budowa siłowni publicznej 

 

Inne propozycje: 

• zorganizowanie kursów komputerowych kurs gotowania i innych; 

• likwidacja supermarketów; 

• transport osobowy w mieście i gminie; 

• przywrócenie połączeń kolejowych Skarżysko Kam. - Piotrków 

• poprawa/rewitalizacja zalewu w Sielpi 

• naprawa studzienek kanalizacyjnych na drodze Sokołów-Kazanów 

• tor do wyścigów sportowych 

• poprawa estetyki budynków w centrum, mniej krzykliwych i pastelowych kolorów 

• wymiana oświetlenia ulicznego na LED; 

• budowa toru do sportów wyczynowych;  

• budowa basenu letniego; 

• remont zbiornika wodnego Sielpia i inwestowanie w rozwój turystyczno-gospodarczy 

+ ułatwienia dla biznesu w tym rejonie;  

• ogólna estetyka miasta, brak nowoczesnej  architektury, miasto bez "klimatu"; 

• dom kultury z salą koncertową, większa dbałość o środowisko (m.in. problem 

zanieczyszczenia wody na ul. Browarnej, zabudowa i zarastanie łąk, na których 

występują cenne gatunki ptaków (Derkacz, Kląsawka); 

• ponowne uruchomienie komunikacji  kolejowej z miastami takimi jak : Warszawa , 

Łódź, Kraków, Wrocław; 

• więcej prawidłowego oznakowania miasta i poprawa nawierzchni wielu ulic i 

oświetlenia na obwodnicy jest często wyłączone; 

• wybudować kilka  domów pomocy społecznej dla  chętnych;  

• budowa nowych bloków; 

• wybudowanie ścieżek rowerowych na odcinkach Końskie-Wąsosz-Stąporków; 

• niezbędne jest zrealizowanie obwodnicy miasta na kierunku wschód-zachód w celu 

wyprowadzenia drogi krajowej poza centrum miasta, gdyż TIRY i natężenie ruchu na 

tym odcinku powoduje zwiększenie ilości toksycznych spalin 

• wyeliminowanie korupcji układy znajomości w sądownictwie-prokuraturze; 

• budowa garaży przez Gminę pod wynajem; 

• budowa kompleksu garaży przy ul. Armii Krajowej 
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• budowa wioski indiańskiej na osiedlu Armii Krajowej;  

• ogródki Jordanowskie - nowoczesny i bezpieczny plac zabaw siłownia w plenerze - w 

parku miejskim; 

• odbudowa nie istniejących już i budowa nowych zbiorników wodnych (retencja wody 

+ rekreacja); 

• budowa utwardzonych ścieżek pieszych i rowerowych na terenie miasta i gminy, 

wytyczonych poza obrębem dróg np. Końskie - Wąsosz – Sielpia; 

• budowa muzeum regionalnego; 

• remont elewacji  budynków pałacowych w Parku Miejskim, renowacja Gloriety oraz 

generalny remont pawilonu przy ul. Partyzantów; 

• należy wyremontować ulice ul. Iwo Odrowąża, ul. 1 Maja ul. Wyjazdową, ul. Sportową 

  ul. Gimnazjalną,  wymienić oświetlenie przy ul. Mieszka I  które były ciągiem z ul. 

 Piłsudskiego, remontować pierścienie dystansowe 4  lub 6 przy studzienkach 

 kanalizacyjnych 

 

 


