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1. Wprowadzenie  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na lata 2017-2023 stanowi 

wieloletni program działań o charakterze społecznym, mającym na celu wykorzystanie 

potencjałów gospodarczych i przestrzennych gminy w celu zmarginalizowania 

problemów występujących na obszarze gminy. Możliwość podjęcia określonych działań 

będzie oparta na ustalonym harmonogramie oraz planie finansowym, realizowanym 

przez różne, zaangażowane na rzecz odnowy obszaru, podmioty. Podstawą przyjęcia 

programu był art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020 opracowanymi przez Ministra Rozwoju i obowiązującymi od 2 sierpnia 2016 r. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, od 1 stycznia 

2024 r. jedyną podstawą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w gminach będzie 

gminny program rewitalizacji przyjęty uchwałą Rady Gminy zgodnie z wymogami 

wskazanymi w ustawie o rewitalizacji, a opracowywany obecnie program rewitalizacji 

będzie stanowił podstawę do stworzenia dokumentu strategicznego, który będzie 

obowiązywał od 2024 roku i opracowywany będzie zgodnie z uregulowaniami 

ustawowymi. Z uwagi na przygotowanie programu rewitalizacji, na podstawie 

Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji, w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020 przyjęto okres obowiązywania programu rewitalizacji do 2023 roku.  

W celu przeprowadzenia szerokiego procesu partycypacji społecznej powołano 

interdyscyplinarny Zespół ds. rewitalizacji, który reprezentował zróżnicowanych 

przedstawicieli środowisk lokalnych (sektor samorządowy, społeczny, kultury, oświaty, 

organizacji pozarządowych) mających wpływ na proces rewitalizacji w gminie. W skład 

Zespołu włączeni zostali członkowie stali, którzy odpowiadali za angażowanie 

odpowiednich członków społeczności lokalnej w prace nad programem rewitalizacji. 

Stałymi członkami Zespołu zostali: 

- Tomasz Hołowaty – Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju / Lider projektu;  

- Kamila Korn – Inspektor ds. zamówień publicznych / Asystent lidera projektu. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na lata 2017 – 2023 został 

opracowany w sposób komplementarny do strategicznych dokumentów gminy, 

do których przede wszystkim zalicza się Strategia Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015 

– 2020. Opracowywana diagnoza odnosiła się również do Diagnozy sytuacji społeczno- 

gospodarczej 2010 – 2014, która była podstawą opracowania strategii rozwoju i stanowi 

jej załącznik. Jednakże należy podkreślić, iż diagnoza będąca częścią programu 

rewitalizacji bazuje na najnowszych dostępnych danych statystycznych. Odnosząc się 

do komplementarności dokumentu z zapisami powiatowych dokumentów 

strategicznych, należy stwierdzić, iż zapisy programu rewitalizacji, a w szczególności 

przedsięwzięć, które będą realizowane w oparciu o niniejszy dokument, są zgodne 
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z celami Strategii Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017 – 2020 oraz Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024. 

Poprzez przeprowadzoną analizę uwarunkowań społecznych, gospodarczych, 

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, wyznaczono obszar 

zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji. Niniejsze obszary są tożsame 

terytorialnie i obejmują sołectwa Cieszyn, Kotłowo, Kraśnik Koszaliński, Nowe Bielice, 

Parsowo, Stare Bielice oraz Świemino.  

Gminę Biesiekierz zamieszkuje 6713 osób, a obszar rewitalizacji zamieszkiwany 

jest przez 1615 mieszkańców, co stanowi 24,06 % mieszkańców i obejmuje 

powierzchnię 752,10 ha, co stanowi 6,48 % w stosunku co całkowitej powierzchni gminy 

wynoszącej 11612,2 ha. 

Działania rewitalizacyjne będą realizować cel główny Programu jakim jest 

Odnowa zdegradowanego obszaru o wysokiej koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych, poprzez prowadzenie działań opartych na aktywnej integracji mieszkańców  

Cel główny będzie realizowany przez jeden cel szczegółowy: Wspieranie aktywizacji 

społecznej mieszkańców obszarów kryzysowych 

 Kierunek działań: Aktywizacja osób poprzez ekonomię społeczną 

 Kierunek działań: Zapewnienie stałego wsparcia aktywizacyjnego 

 Kierunek działań: Integrowanie mieszkańców obszarów kryzysowych  

 

W ramach działań, które mają na celu przeciwdziałanie zidentyfikowanym 

zjawiskom kryzysowym, nakreślono projekty rewitalizacyjne, które zgrupowane zostały 

w następujące przedsięwzięcia: 

 

1. CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY BIESIEKIERZ 

1.1. Zakup obiektów poprzemysłowych wraz z przyległym obszarem 

1.2. Adaptacja opuszczonych obiektów poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem 

terenu na potrzeby utworzenia strefy aktywizacji. 

1.3. Utworzenie remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem obiektu na potrzeby 

warsztatowo-szkoleniowe. 

1.4. Utworzenie centrum aktywności pozarządowej. 

1.5. Senior potrzebny i aktywny – pracownie dla seniorów. 

1.6. Centrum Rozwoju Młodzieży. 

1.7. Prowadzenie cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. 

1.8. Utworzenie spółdzielni socjalnej.  

1.9. Uzbrojenie terenów pod usługi publiczne 

2. NOWE CENTRUM KULTURALNO – SPORTOWE GMINY 

2.1. Zaadaptowanie przestrzeni oraz wybudowanie obiektów sportowych przy szkole 

w Starych Bielicach i Świeminie. 
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2.2. Utworzenie biblioteki multimedialnej wraz z centrum edukacyjnym i infrastrukturą 

towarzyszącą (droga dojazdowa, parking). 

2.3. Organizowanie stałych działań aktywizacji społecznej. 

2.4. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego użytkowników nowego centrum 

kulturalno – sportowego gminy. 

3. ZMNIEJSZENIE BARIER ROZWOJOWYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH 

3.1. Stworzenie miejsca aktywności na obszarze miejscowości Świemino. 

3.2. Organizowanie działań aktywizacyjnych dla mieszkańców. 

3.3. Modernizacja infrastruktury drogowej.  

 

Program z uwagi na swój ogólny charakter, nie wyznacza jednocześnie ram 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie nie jest 

dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. Program nie spełnia przesłanek określonych w art. 46 punkt 2 i 3 ustawy 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko Dz.U .2017.1405 t.j. z dnia 

2017.07.21, a co za tym idzie nie jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Planowane do realizacji działania 

stanowić będą kontynuację procesów rozwojowych realizowanych przez Gminę 

oraz podmioty publiczne działające na terenie Gminy. Umożliwi on również efektywne 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na zidentyfikowane projekty i przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne. Ze względu na silne powiązanie proponowanych działań 

rewitalizacyjnych z możliwością ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych, 

szczególny nacisk położony został na inwestycje planowane do realizacji w perspektywie 

finansowej 2014-2020, szczególnie w ramach RPO WZ 2014-2020 Działanie 9.3 

Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Program ujmuje działania w sposób 

kompleksowy łącząc aspekty społeczne oraz ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, 

środowiskowe lub kulturowe związane zarówno z danym obszarem, jak 

i jego otoczeniem, stosownie do lokalnych uwarunkowań. 
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2. Mechanizmy włączenia interesariuszy rewitalizacji 

w proces rewitalizacji 

Partycypacyjne włączenie interesariuszy w proces działań rewitalizacyjnych było 

podstawą podejmowanych aktywności w ramach opracowywania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji oraz stanowiło drugi i trzeci etap pracy nad utworzeniem LPR po analizie 

danych. Najważniejszym założeniem było uzyskanie jak najbardziej rzetelnych 

oraz pełnych informacji odnośnie potrzeb społeczności lokalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem oczekiwań związanych z koniecznością odnowy:  

- obszarów, na których występuje sytuacja kryzysowa związana z występującymi 

problemami społecznymi,  

- ale również obszarów o wysokim stopniu koncentracji deficytów odnoszących się 

do uwarunkowań technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych 

i gospodarczych. 

Partycypacji społecznej został także postawiony ważny cel zbadania przyczyn 

istniejących problemów społecznych. Nie jest on podstawą do formułowania wniosków, 

ze względu na subiektywną, często nie popartą dowodami ocenę, a sama metodologia 

nie była sformalizowana i udokumentowana. Metodologia przypominała badania 

poziomu zadowolenia mieszkańców – choć po realizacji serii spotkań należałoby nazwać 

ją badaniem poziomu niezadowolenia. W szczególności ocena ta została ujawniona 

podczas spotkań bezpośrednich we wszystkich świetlicach wiejskich i polegała ona 

na subiektywnym „opiniowaniu” działań samorządu, sąsiadów, lokalnych 

przedsiębiorców. W szczególności zadawalające – choć odmienne od oczekiwań efekty 

przyniosła w miejscowości Nowe Bielice (druga co do liczby mieszkańców miejscowość) 

– pomimo najmniej licznego udziału mieszkańców (co także jest informacją) przekazane 

informacje jednoznacznie pokazały, iż kierunki rozwoju,- rewitalizacji, które określają 

wskaźniki, jest znacząco odmienna od wizji mieszkańców (np. GMINA koncepcja 

remontu drogi w celu poprawy jakości życia i likwidacji wykluczenia transportowego 

części mieszkańców poprzez umożliwienie świadczenia usług komunikacji publicznej 

przez prywatnego operatora, obecnie nie jeżdżącego ze względu na zły stan dróg – 

MIESZKAŃCY nie jest nam potrzebna nowa droga ze względu na to , iż zwiększy się 

tu ruch, zaczną jeździć samochody ciężarowe, samochody osobowe będą jeździły szybciej 

i wzrośnie niebezpieczeństwo dla mieszkańców; np. GMINA koncepcja budowy strefy 

aktywności sportowej, ze względu na jej brak i jednocześnie brak innego miejsca, którym 

dysponuje gmina – MIESZKAŃCY nie jest nam potrzebna, tu jest i tak za daleko 

od centrum, a poza tym chcemy mieć spokój).  

Podobne uwagi wynikające ze spotkań, pomimo braku podstawy 

do formułowania wiążących wniosków pozwoliły na bardziej ostrożne i efektywne 

oraz zgodne z oczekiwaniami działania rewitalizacyjne. 
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W związku z realizacją celu związanego z koniecznością włączenia jak 

najszerszego grona mieszkańców, zrealizowano następujące działania: 

- Przeprowadzono spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, w tym wyjazd studyjny; 

- Przeprowadzono spacerów, rajdów poznawczych; 

- Przeprowadzono rajd poznawczy dla grupy radnych i sołtysów gminy Biesiekierz, 

poprzedzając go ustaleniem miejsc i godzin spotkań z potencjalnymi odbiorcami 

w terenie – mieszkańcami (spotkanie na drodze lokalnej), przedsiębiorcami (m.in. 

pałacu w Biesiekierzu), dyrektorami jednostek itd.  

- Zaangażowano dzieci z rodzicami / rodzinami w celu opracowania scenariusza gry 

planszowej „Rewitalizacja gminy Biesiekierz”; 

- Przeprowadzono dziesięć spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami; 

- Zrealizowano badania kwestionariuszowe PAPI; 

- Zrealizowano badania internetowe CAWI; 

- Prowadzono zintensyfikowane działania informacyjne. 

Realizacja powyższych działań pozwoliła na zaangażowanie szerokiego grona 

mieszkańców oraz ważnych grup interesariuszy z punktu widzenia działań 

rewitalizacyjnych, w proces określenia sytuacji kryzysowych istniejących na obszarze 

gminy. Pozwoliła również na zaplanowanie projektów oraz przedsięwzięć, które będą 

mogły zostać opracowane w dokumencie oraz pozwolić na odnowę obszaru rewitalizacji 

oraz likwidację w części lub całości występujących deficytów, które podkreślone zostały 

w diagnozie. 

 

2.1. Spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji 

Spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji były prowadzone w ramach procesu 

partycypacji społecznej i służyły prowadzeniu moderowanej dyskusji nad wynikami 

przeprowadzonej diagnozy, a także odniesieniu się do najważniejszych potrzeb 

mieszkańców i określeniu możliwości realizacji efektywnego procesu odnowy obszaru 

rewitalizacji.  

W trakcie spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji przeprowadzono gruntowną analizę 

potencjałów oraz deficytów na terenie wszystkich sołectw – uwzględniając specyfikę 

branżową i podejście sektorowe poszczególnych członków zespołu.  

Członkami zespołu (8 osób) byli:  

- Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Urzędu Gminy w Biesiekierzu (doświadczenie 

w zakresie realizacji projektów, sporządzania i wdrażania strategii, analizy potrzeb 

i określenia celów, społecznik, prezes organizacji pozarządowych) 

- Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych Referatu Strategii i Rozwoju 

Urzędu Gminy w Biesiekierzu (doświadczenie w zakresie realizacji projektów 

inwestycyjnych) 
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- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu (doświadczenie w zakresie 

polityki społecznej, wieloletni wykładowca, pracownik Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

społecznik) 

- Dyrektor Biblioteki Gminnej w Biesiekierzu (doświadczenie w zakresie kultury, 

dyrektor jednej z najlepszych bibliotek w Polsce (ranking Instytutu Książki), 

społecznik) 

- Skarbnik Gminy Biesiekierz (doświadczenie w zakresie finansów publicznych, 

finansowania projektów, społecznik) 

- Prezes lokalnego stowarzyszenia, wieloletni pracownik Urzędu Gminy 

w Biesiekierzu, sołtys (doświadczenie w zakresie realizacji projektów, współpracy ze 

społecznością, lokalny lider i animator, społecznik) 

- Mieszkaniec gminy Społecznik (zawodowo informatyk, społecznik, doświadczenie 

w zakresie realizacji projektów społecznych) 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej (wieloletni praktyk i pracownik oświaty, ponadto 

społecznik, radna powiatowa Powiatu w Koszalinie) 

Ostateczna wizja opisana planem rewitalizacji jest spójną i wspólną koncepcją 

zgodną z diagnozą zespołu – łącząc efekty w obszarze oświaty kultury, sportu, integracji 

i rozwoju usług społecznych, infrastruktury.  

W ramach pracy Zespołu odbyła się wizyta studyjna, która posłużyła nawiązaniu 

partnerstw, gromadzeniu dobrych praktyk i rozwiązań rozwojowych wdrożonych 

w innych samorządach. 

Ze względu na efektywność spotkania wizyty odbyły się w gminach które mają 

podobne uwarunkowania rozwojowe, a przy okazji podobne problemy, jak 

i potencjalnie narzędzia do ich rozwiązywania. W związku z czym wybrano Gminę Słupsk 

(podobna lokalizacja, sąsiedztwo z dużym miastem, obecność stref inwestycyjnych, 

obszaru nadmorskiego, drogi krajowej). 

Za zgodą włodarzy, Zespół odwiedził także gminę miasto Słupsk, poznając 

problemy gminy wiejskiej „z drugiej strony”. Obie wizyty przyniosły oczekiwane 

rezultaty, a część rozwiązań została przeniesiona na grunt rozwiązań gminnych, jak 

również ujęta w planie rewitalizacji (zagospodarowanie terenu poprzemysłowego 

na potrzeby rozwojowe). 

Gmina Słupsk jest obszarowo, pod względem budżetu, liczby sołectw (33 

sołectwa) i ludności (14568 mieszkańców) znacznie większa, jednakże posiada zbieżne 

uwarunkowania rozwojowe, takie jak bliska obecność Morza Bałtyckiego, przebiegająca 

droga krajowa nr 6 stanowiąca ogromny potencjał rozwoju, obecność strefy 

ekonomicznej oraz bezpośrednie sąsiedztwo dużych miast- Słupska i Koszalina, 

tworzących z okalającymi je samorządami tzw. „Obszary funkcjonalne” tj. obszary, 

posiadające przenikające się interesy i potrzeby rozwojowe, pomimo odrębności 

administracyjnej. 
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Właśnie ten aspekt był głównym tematem rozmów uczestników spotkania. Jak 

prowadzić politykę rozwoju i budować ofertę, aby rozwijać się niezależnie od wpływu 

miast, wykorzystywać ich obecność, jako dodatkowy potencjał rozwoju, tworzyć 

dedykowane nowym mieszkańcom i inwestorom produkty na terenie gminy- w tym 

produkty oświatowe, kulturalne, inwestycyjne dla przedsiębiorstw oraz budownictwa 

mieszkaniowego. 

Z całą pewnością spotkanie było niezwykle owocne. Gmina Słupsk jest liderem 

pomorskiego rozwoju, niemal każdego roku nagradzana licznymi tytułami 

i wyróżnieniami (m.in. z tytułu nadwyżki operacyjnej, plasującej na piątym miejscu 

w województwie). Gmina jest także pomysłodawcą i skutecznie wdraża celowe 

kampanie, w tym: „Tu mieszkam i płacę, tu korzystam!”, „Lecę za miasto”, czy „Biznes 

dobrze chroniony”, z wykorzystaniem bogatych narzędzi promocyjnych, w tym 

katalogów, bilboardów, czy nowatorskich rozwiązań internetowych. 

Wszystkie ww. działania, kampanie i codzienna praca urzędników, cechująca się 

efektywnością i koncentracją na klienta zarządzana jest wg płaskiej struktury 

organizacyjnej, z wykorzystaniem kreatywnych „zespołów”, których członkami 

są pracownicy urzędu. 

Urząd Gminy Słupsk reprezentowali: Wójt Gminy Słupsk pani Barbara Dykier, 

Skarbnik Gminy Słupsk pani Ewa Jasiewicz oraz Sekretarz Gminy Słupsk pan Adam 

Sędziński. 

Odmienny model zarządzania i prowadzenia polityki rozwoju cechuje Miasto Słupsk. 

Urząd Miejski został wybrany jako cel wizyty ze względu na prowadzenie projektu rewitalizacji 

jako jednej z najlepszych w Polsce, wyłonionych w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju pod tytułem „Modelowa rewitalizacja miast”. Słupski projekt pn. „Opracowanie 

modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów 

śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” znalazł się w gronie 20 najlepszych miast i uzyskał 

dofinansowanie w kwocie 1.859.760,00 zł., co pozwoli Miastu opracować szereg dokumentów 

strategicznych dedykowanych obszarowi rewitalizacji, dokumentacji technicznych, 

dokumentów planistycznych, analiz dla obszaru rewitalizowanego. Warto zaznaczyć, że Słupsk 

jest jedynym miastem w Województwie Pomorskim objętym patronatem Ministerstwa. 

Jednym z tematów rozmowy uczestników spotkania- poza wskazówkami 

dotyczącymi rewitalizacji było prowadzenie polityki rozwoju skierowanej 

na przeciwdziałanie suburbanizacji, która z punktu widzenia miasta, 

poprzez wyludnianie się centrum i rozwój strefy podmiejskiej nie jest korzystna. 

Ten sam proces stanowi jednak ważny potencjał rozwoju dla gmin sąsiadujących – 

w podobnej sytuacji znajduje się Gmina Biesiekierz, sąsiadująca z Koszalinem. 

Wizyty studyjne w obu samorządach przygotowane zostały przez Gminę Słupsk 

i Miasto Słupsk, przynosząc biesiekierskiej delegacji ważne informacje i praktyki. 

Działanie to jest na tyle skutecznym narzędziem rozwoju, iż z całą pewnością będzie 



 
 

14 

 

kontynuowane- również poszukując nowych rozwiązań u innych samorządowych 

partnerów. 

Miasto reprezentowali m.in.: pan Marek Biernacki – Pierwszy Zastępca 

Prezydenta Miasta Słupska oraz Justyna Pluta – Dyrektor Wydziału Zarządzania 

Funduszami, odpowiedzialna za wdrażanie projektu ds. rewitalizacji. 
Rysunek 1 Wizyta studyjna w Gminie Słupsk 

 
Rysunek 2 Wizyta studyjna w Gminie Miasto Słupsk 
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2.2. Rajdy poznawcze 

Rajdy poznawcze były innowacyjną formą włączenia mieszkańców w proces 

rewitalizacji, poprzez możliwość poprowadzenia aktywnych działań informacyjnych 

mających na celu przekazanie podstawowych informacji na temat założeń związanych 

z określeniem zjawisk kryzysowych oraz możliwości ich przeciwdziałania. Mieszkańcy 

oraz interesariusze rewitalizacji zostali włączeni w proces konsultacji za pośrednictwem 

rajdów / spacerów opartych na całodniowym zwiedzaniu poszczególnych miejsc 

w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o wysokim stopniu degradacji, 

które zostały zaliczone do miejsc objętych procesem rewitalizacji. W rajdach 

poznawczych brali udział przedstawiciele wykonawcy, którzy rozmawiali z uczestnikami 

na temat ich potrzeb oraz możliwości przeciwdziałania deficytom występujących 

na obszarze gminy. Celem podejmowanych działań było „naoczne” zapoznanie się 

z obszarami oraz możliwość efektywniejszego zaplanowania działań minimalizujących 

zjawiska kryzysowe występujące na poszczególnych obszarach.  

Ważnym celem, który udało się osiągnąć poprzez zorganizowanie rajdów było 

włączenie w proces partycypacyjny mieszkańców gminy, którzy mieli możliwość 

wyrażenia swoich potrzeb oraz bezpośredniego przedstawienia ich wszystkim osobom 

biorącym udział w rajdach, w tym szczególności władzom gminy.  

Rajdy zostały zorganizowane dla wszystkich chętnych mieszkańców – informacja 

o ich organizacji umieszczona była na stronie internetowej gminy. Zebrały 

one minimalną, zalecaną liczbę uczestników, co przy pięciu rajdach dało oczekiwany 

wynik głosów w sprawie potrzeb. Rajdy w większości pokazały miejsca wymagające 

natychmiastowej naprawy, remontów, jak również wykorzystania potencjału (głównie 

obiekty przyrodnicze oraz zabytki).  

Ciekawym efektem i wspólną obserwacją / wnioskiem jest pilna potrzeba inwestycji 

w obiekty zabytkowe, w tym opuszczone i niszczejące. W kilku miejscowościach – m.in. 

Kraśnik Koszaliński, Laski Koszalińskie występują zabytki, które posiadają właścicieli, 

ale są porzucone, szpecą i stwarzają zagrożenie. Są również miejscowości, w których 

zabytki stanowią niewątpliwy potencjał gospodarczy, zgłaszany w konsultacjach – np. 

w Biesiekierzu, Świeminie, Cieszynie, Starych Bielicach.  

Zdecydowana jednakże większość obserwacji podczas rajdów dotyczyła pilnych 

interwencji drogowych. Mieszkańcy wskazywali potrzeby remontów dróg osiedlowych, 

lokalnych, powiatowych. Pomimo, iż uwagi te w większości nie zostały przeniesione 

do programu rewitalizacji (poza wyjątkiem w Świeminie – rozwiązując problem 

wykluczenia komunikacyjnego oraz chodnika w Starych Bielicach – rozwiązując problem 

bezpiecznego dostępu do obiektów użyteczności publicznej), stanowią one cenną 

wskazówkę do pilnego określenia i ustalenia priorytetów potrzeb inwestycyjnych 

i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej.  
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Rysunek 3 Rajd poznawczy – miejscowość Biesiekierz, spotkanie z mieszkańcami na drodze 

 
Rysunek 4 Rajd poznawczy – miejscowość Kotłowo 

 

 
 

Rysunek 5 Rajd poznawczy – miejscowość Parsowo, ujawnienie nielegalnego wycieku nieczystości 
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Rysunek 6 Rajd poznawczy – miejscowość Świemino, teren pod budowę Boiska 

 
 

Rysunek 7 Rajd poznawczy – miejscowość Stare Bielice, teren szkoły 
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2.3. Rajdy poznawcze – gra planszowa 

Nową forma konsultacji społecznych było opracowanie gry planszowej. 

Nietypowa forma miała na celu zainteresowanie konsultacjami dzieci z rodzicami / 

rodzinami.  

Dzięki zainteresowaniu tej grupy odbiorców, przekazane uwagi miały odmienny 

charakter – bardziej skoncentrowany na estetyzacji otoczenia oraz bezpieczeństwie, jak 

również praktycznych potrzebach np. mam z dziećmi, które nie mają odpowiednich 

miejsc do spacerów z dziećmi lub spotkań z innymi rodzicami. Uwagi do gry zbierane 

były również metodą rajdów poznawczych.  

Dzięki uwagom opracowano założenia i regulamin gry, w całości dotyczącej rewitalizacji 

gminy. 

 
Rysunek 8 Plansza gry 
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2.4. Spotkania konsultacyjne 

Przeprowadzenie efektywnego procesu partycypacji społecznej wymagało 

dotarcia z informacją o prowadzonym procesie rewitalizacji gminy do wszystkich 

mieszkańców oraz interesariuszy zainteresowanych przekazaniem swojej opinii 

w zakresie potrzeb rewitalizacyjnych istniejących w ich otoczeniu oraz wymagających 

podjęcia działań przez gminę. Zostało zorganizowanych 11 spotkań konsultacyjnych 

w następujących miejscowościach: Biesiekierz; Stare Bielice; Nowe Bielice; Laski 

Koszalińskie; Kotłowo; Gniazdowo; Cieszyn; Parsowo; Świemino, Warnino; Kraśnik 

Koszaliński, Parnowo.  

Powyższe rozplanowanie prowadzonych spotkań pozwoliło na zapewnienie 

dostępu szerokiemu gronu mieszkańców do możliwości wyrażenia własnego stanowiska. 

W poszczególnych spotkaniach brało udział od 5 do 15 osób, co pozwoliło 

na kompleksowe przedyskutowanie założeń realizowanego procesu rewitalizacji. 

W spotkaniach brali udział sołtysi, którzy wskazywali na pojawiające się 

problemy wymagające rozwiązania. Bardzo często najważniejsze potrzeby społeczności 

lokalnej dotyczyły spraw związanych z infrastrukturą techniczną, takich jak drogi 

oraz oświetlenie, jednakże starano się skoncentrować uwagę przedstawicieli 

mieszkańców na uwarunkowaniach mających swoje odzwierciedlenie w diagnozie 

i związanych z realizowanym procesem rewitalizacji. W trakcie moderowania spotkań, 

podkreślono mieszkańcom oraz przedstawicielom interesariuszy, poszczególne 

założenia procesu rewitalizacji, takie jak: 

- Zjawiska społeczne w kontekście procesów rewitalizacji - wykluczenie społecznie, 

bezrobocie, ubóstwo; 

- Elementy diagnozy społecznej w procesie rewitalizacji; 

- Procesy społeczne i ich wskazywanie – mechanizmy oddziaływania społecznego.  

Efektem prowadzonych spotkań było wypracowanie wniosków wskazujących 

na konieczność prowadzenia aktywnych działań integracyjnych prowadzonych 

na obszarze gminy, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia do wspólnych działań 

mieszkańców obszarów uznawanych za kryzysowe oraz osób, które poprzez swoje 

zaangażowanie społeczne mogą stanowić podstawę do przekazywania właściwych 

społecznie zachowań.  

Przedstawiciele mieszkańców w trakcie dyskusji zgodzili się z twierdzeniem, 

iż bardziej efektywne może być prowadzenie działań skoncentrowanych w jednym 

miejscu, do którego za pośrednictwem środków komunikacji publicznej, dowożone będą 

osoby wykluczone oraz zagrożone wykluczeniem. Odnosząc się do możliwości 

infrastrukturalnych istniejących na obszarze gminy, które wynikają z dostępności 

obiektów, stwierdzono, iż występuje znaczny deficyt obiektów będących w posiadaniu 

gminy i mogących stanowić miejsce realizacji działań włączających mieszkańców. 

W związku z tym, w ramach dalszych prac analitycznych podjęto działania mające 

na celu wskazanie obiektów mogących stanowić podstawę zorganizowania działalności 
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społecznej. Przeprowadzone w trakcie spotkań zespołu prace były podstawą dyskusji 

prowadzonych podczas spotkań konsultacyjnych, w których uczestniczyli mieszkańcy. 
 

Rysunek 9 Plakat informujący o konsultacjach 
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Poniżej zestawiono uwagi zebrane podczas konsultacji z mieszkańcami: 

 

Tabela 1 Problemy i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji 

Miejscowość Działania 

Stare Bielice - budowa świetlicy jako miejsca spotkań mieszkańców 

- odwodnienie terenów podtapianych w trakcie obfitych opadów 

- wyznaczenie przejścia dla pieszych przy DK6 

- chodnik z miejscowości do kolonii Stare Bielice 

- wyznaczenie otwartych stref aktywności sportowej 

Nowe Bielice - usprawnienie dojazdu do Koszalina 

- remont drogi Laski Koszalińskie – Nowe Bielice, zwłaszcza przy 

domach na wysokości planowanego centrum aktywności 

sportowej (obecnie droga jest zasypywana gruzem) 

- proponowana lokalizacja centrum aktywności sportowej zbyt 

daleko od centrum miejscowości, na terenie niechronionym 

- zamiana gruntów tak , by centrum aktywności sportowej było 

zlokalizowane w centrum miejscowości  

- jeżeli centrum aktywności sportowej zostanie zlokalizowane 

w planowanym miejscu to należy zadbać o infrastrukturę – 

doprowadzenie wody, prądu, kanalizacji 

- budowa orlika w centrum miejscowości 

- zwiększenie inwestycji na świetlicę 

Laski 

Koszalińskie 

- infrastruktura drogowa (Laski Koszalińskie – Nowe Bielice 

oraz droga wewnętrzna przy domkach jednorodzinnych w pobliżu 

świetlicy) 

- pałac do remontu – należy poinformować właściciela 

o konieczności podjęcia działań 

Kotłowo - uzyskanie gruntów pod boisko, a następnie budowa boiska 

- droga dojazdowa oraz oświetlenie do miejsca, gdzie planowana 

jest budowa świetlicy 

- utworzenie ścieżki rowerowej do Biesiekierza 

- chodnik z miejscowości do przystanku przy DK 6 

- odwodnienie prywatnych posesji 

Gniazdowo - zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Parnowskiego 

- remont drogi prowadzącej do miejscowości Starki 

- przerwanie drenażówek podczas budowy „6” – interwencja 

w GDDKiA 

Cieszyn - zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Parnowskiego 

- brak komunikacji publicznejproblem z dojazdem do innych 

miejscowości na terenie gminy lub do Koszalina 
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Miejscowość Działania 

- budowa chodnika 

- doprowadzenie gazociągu 

- remont drogi dojazdowej do miejscowości 

- odwodnienie prywatnych posesji 

Parsowo - droga do Koszalina lub Białogardu 

- likwidacja basenu na wodę opadową 

- renowacja zabytkowego dębu 

- zagospodarowanie Alei Rododendronów 

- brak transportu publicznego ze względu na zły stan dróg 

dojazdowych do miejscowości 

Świemino - odnowienie cmentarza poniemieckiego 

- założenie spółdzielni socjalnej dla osób wykonujących prace 

ręczne (szycie, rękodzieło) oraz zapewnienie pomieszczeń 

na działalność spółdzielni (rozbudowa sali gimnastycznej) 

i ich doposażenie 

- opuszczone budynki socjalne – zabezpieczenie, usunięcie 

składowiska śmieci, renowacja i zagospodarowanie 

- utworzenie miejsca na organizację spotkań i imprez 

dla mieszkańców – świetlica wiejska 

- przebudowa Sali gimnastycznej 

- utworzenie miejsc odpoczynku oraz ogólna poprawa wizerunku 

miejscowości– ławeczki, park, renowacja mostków, oświetlenie 

- brak transportu publicznego dostosowanego do rzeczywistych 

potrzeb mieszkańców 

- utworzenie progów zwalniających na drodze powiatowej 

- dokończenie budowy bieżni na boisku szkolnym 

Biesiekierz - brak propozycji 

Warnino - włączenie ośrodka szkolno – wychowawczego do programu 

rewitalizacji 

- utworzenie wielofunkcyjnego boiska na terenie ośrodka 

- remont drogi dojazdowej do ośrodka 

Kraśnik 

Koszaliński 

- remont placu zabaw 

- aktywizacja seniorów Uniwersytet III-go Wieku lub warsztaty 

prowadzone przez osoby starsze dla młodych mieszkańców 

- brak transportu publicznego dostosowanego do rzeczywistych 

potrzeb mieszkańców 

- remont zjazdów z drogi powiatowej 

- ustawienie znaku drogowego na Kołobrzeg 
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2.5. Badania internetowe CAWI 

Prowadzone działania partycypacyjne obejmowały również przeprowadzenie 
badań internetowych, które są formą najefektywniejszego zebrania informacji 
od mieszkańców, ponieważ pozwalają na nieograniczone włączenie mieszkańców 
do prowadzonego procesu i możliwość uzyskania informacji od osób, które nie brały 
udziału w organizowanych działaniach partycypacyjnych w terenie. Ze względu 
na konieczność posiadania umiejętności w zakresie korzystania z internetu, w badaniach 
CAWI w większym stopniu uczestniczą osoby młodsze oraz posiadające umiejętności 
w zakresie używania komputera. Jednakże biorąc pod uwagę dane uzyskane od 50 osób, 
należy podkreślić, iż zdecydowaną potrzebę ożywienia obszaru gminy poprzez likwidację 
miejsc zaniedbanych dostrzega ponad 70% mieszkańców. Wszyscy ankietowani 
dostrzegają na terenie gminy obszary, które powinny zostać poddane rewitalizacji, co 
w znacznym stopniu wskazuje na konieczność realizacji niniejszego procesu na obszarze 
Gminy Biesiekierz. Biorąc pod uwagę zdanie mieszkańców na temat najważniejszych 
problemów zidentyfikowanych na obszarze gminy, dostrzegane przez mieszkańców jako 
problemowe są podobne kwestie jak w trakcie prowadzonego procesu konsultacji, 
czyli najważniejszym problemem jest zły stan dróg oraz chodników. Jednakże niniejszy 
problem będzie rozwiązywany za pośrednictwem działań podejmowanych przez władze 
gminy ze środków budżetowych. Mając na uwadze możliwości związane z realizowanym 
procesem rewitalizacji, na szczególną uwagę zasługują deficyty wskazywane przez 
mieszkańców, takie jak niewystarczająco rozwinięta baza kulturalno- rozrywkowa 
oraz brak odpowiedniej ilości aktywności społecznych dla mieszkańców. Analizując 
niniejsze deficyty konieczne jest podjęcie działań zmierzających do rozwoju bazy 
aktywizującej mieszkańców, co może się stać podstawą realizacji działań 
aktywizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym uwarunkowaniom 
społecznym. 
 

Wykres 1 Problemy społeczne zidentyfikowane na terenie gminy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań internetowych 

Badania internetowe posłużyły również do możliwości precyzyjnego określenia 

problemów społecznych występujących na terenie gminy. Mieszkańcy 

za pośrednictwem ankiety wskazywali przede wszystkim na takie problemy jak 

bezrobocie oraz alkoholizm, a także brak integracji. Można w tym przypadku wskazać 

na następujące wypowiedzi mieszkańców przekazane za pośrednictwem narzędzia 

internetowego: „Brak odpowiedniej ilości miejsc dla mieszkańców aby spędzić czas 

wolny z rodziną i przyjaciółmi” oraz „Bierność i brak integracji, problemy alkoholowe, 

społeczne wykluczenie”, a także „Brak integracji mieszkańców”. W związku z tym 

mieszkańcy wskazują na konieczność prowadzenia działań integrujących społeczność 

lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób zamieszkujących Nowe i Stare 

Bielice z mieszkańcami pozostałych miejscowości, na co wskazuje wypowiedź jednego 

z respondentów „Integracja mieszkańców sołectw położonych przy Koszalinie- 

mieszkańcy Starych i Nowych Bielic nie czują się częścią społeczności gminnej 

i są bardziej związani z miastem”. 

Podsumowując informacje uzyskane w trakcie realizacji badań internetowych 

należy podkreślić, iż mieszkańcy gminy dostrzegają znaczną wagę braku odpowiedniego 

poziomu zintegrowania osób zamieszkujących wybrane obszary gminy, co w przypadku 

niewystarczającej ilości obiektów oraz braku działań integracyjnych, prowadzi 

do wykluczenia poszczególnych osób z procesu uczestnictwa w życiu społecznym gminy.  

 

2.6. Badania kwestionariuszowe PAPI 

Uzupełnieniem kompleksowości prowadzonego procesu rewitalizacji było 

przeprowadzenie badań kwestionariuszowych wśród mieszkańców. Ze względu 

na informacje pozyskane w ramach badań internetowych, Zespół ds. Rewitalizacji 

postanowił o dokładnym przebadaniu mieszkańców miejscowości Nowe Bielice i Stare 

Bielice jako obszarów przynależnych do Gminy Biesiekierz, jednakże zamieszkiwanych 

przez osoby nie identyfikujące się z gminą, ale skoncentrowane na prowadzeniu swojej 

aktywności np. na obszarze Miasta Koszalin i uznające ten obszar za zintegrowany 

z własnym poczuciem tożsamości lokalnej. W ramach badań przeprowadzono 100 

ankiet na celowej próbie mieszkańców Nowych oraz Starych Bielic.  

Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone w dniach od 2 listopada 

do 15 listopada 2017 roku. W badaniu udział wzięło 56% kobiet oraz 44% mężczyzn, 

spośród których najliczniejszą kategorię wiekową stanowiły osoby w wieku 36 – 50 lat 

(31%) oraz 51 – 60 lat (34%). 

Respondentom zadano pytania odnośnie problemów, które występują 

na obszarze rewitalizacji, a do największych deficytów zakwalifikowano zbyt małą liczbę 

aktywnych organizacji pozarządowych, a także migracje osób młodych i wykształconych. 

Można podkreślić, iż aspektem, który przejawia się w opiniach mieszkańców jest 

niewystarczająca aktywność społeczna, która równocześnie wiąże się bezpośrednio ze 
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zbyt małą liczbą organizacji. W związku z tym kluczowym zadaniem byłoby odpowiednie 

moderowanie niniejszej aktywności poprzez wspieranie działań społecznych 

podejmowanych przez mieszkańców. Należy podkreślić, iż według badanych, negatywne 

zjawiska społeczne, takie jak przemoc, uzależnienie są mniej dostrzegalne niż społeczna 

marginalizacja osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. 

 

Tabela 2 Problemy społeczne występujące na obszarze rewitalizacji 

Działanie Dane w % 

Migracje osób młodych i wykształconych 29 

Zbyt mała liczba aktywnych organizacji pozarządowych 47 

Ubóstwo mieszkańców 4 

Zbyt duża przestępczość 1 

Wielu mieszkańców nie ma pracy 5 

Uzależnienie mieszkańców od alkoholu, narkotyków 15 

Wielu mieszkańców pali śmieciami w piecach 33 

Zbyt duża przemoc 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Bardzo istotne są również dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, problemy 

infrastrukturalne, które w szczególności postrzegane są poprzez niedoświetlenie ulic 

i chodników, a także zły stan dróg. Niniejsze deficyty będą rozwiązywane przez gminę ze 

środków własnych, chyba, że brak odpowiedniej infrastruktury drogowej będzie 

wpływał na niemożność zaktywizowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu 

osób zamieszkujących dany obszar. W ramach dostrzegalnych deficytów, kluczowe jest 

dla mieszkańców zwiększenie dostępności połączeń komunikacji publicznej, gdyż 

ich brak dostrzegalny jest przez ¼ ankietowych. Możliwość odpowiedniego zapewnienia 

dojazdu do miejsc, w których prowadzone są działania aktywizacyjne będzie podstawą 

efektywnego procesu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarze gminy. 
 

Tabela 3 Problemy infrastrukturalne występujące na obszarze rewitalizacji 

Działanie Dane w % 

Niedoświetlenie ulic i chodników 70 

Zły stan dróg 57 

Niesprawna kanalizacja lub brak kanalizacji 23 

Zniszczone fasady domów/mieszkań 1 

Brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacji publicznej 27 

Występowanie zdewastowanych i opuszczonych terenów 2 

Nieodpowiednie liczba terenów zielonych i spacerowych 5 

Niedostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Tabela 4 Działania wymagające podjęcia według mieszkańców 

Działanie Dane w % 

Budowanie poczucia tożsamości lokalnej 18 

Działania na rzecz osób starszych (aktywizacja seniorów) 14 

Odnowa terenów zielonych i ich zagospodarowanie 23 

Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców  19 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 24 

Poprawa gospodarki odpadami, ściekami 32 

Poprawa infrastruktury drogowej 68 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Mieszkańcy oczekują przede wszystkim poprawy infrastruktury drogowej, której 

jakość jest niewystarczająca oraz wpływa na wykluczenie osób zamieszkujących obszary 

zlokalizowane w dalszym oddaleniu od stolicy gminy. Ponadto bardzo ważne 

są dla mieszkańców działania związane z poprawą gospodarki odpadami. Niniejsze 

działania będą realizowane przez gminę. Jednakże w ramach procesu rewitalizacji 

kluczowe jest dostrzeżenie, iż mieszkańcy dostrzegają znaczne deficyty w obszarze 

aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców, co mogłoby stać się podstawą 

realizowanych działań w ramach procesu rewitalizacji. Konieczność budowania poczucia 

tożsamości lokalnej oraz aktywizacji seniorów dostrzegło około 15% mieszkańców, 

dlatego odnosząc niniejsze dane do deficytów w zakresie aktywności organizacji 

pozarządowych, pojawia się pole możliwych działań. 

 
Wykres 2 Ocena uwarunkowań na obszarze Starych i Nowych Bielic 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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2.7. Działania informacyjne 

W ramach prowadzenia działań partycypacyjnych, podejmowano działania 

mające na celu dotarcie z informacją do jak najszerszego grona mieszkańców gminy, 

ale również osób zamieszkujących obszary rewitalizacji. Prowadzona kampania 

informacyjna miała na celu przekazanie informacji odnośnie podstaw realizowanego 

procesu w gminie, ale również zachęcenie mieszkańców do wyrażenia własnego 

stanowiska poprzez wzięcie udziału w badaniach, uczestnictwo w rajdach lub zwrócenie 

się do zespołu ds. rewitalizacji z własnymi sugestiami. Urząd Gminy w Biesiekierzu 

promował niniejszy proces z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji, 

między innymi poprzez zakładkę utworzoną na stronie internetowej biesiekierz.eu, 

na której publikowane były aktualne informacje z prowadzonych działań w ramach 

opracowywania programu rewitalizacji. Ponadto rozwieszano na obszarach wiejskich 

plakaty informujące o organizowanych wydarzeniach. Kompleksowość podejmowanych 

działań informacyjnych wpłynęła na zwiększenie efektywności procesu włączenia 

mieszkańców w wydarzenia rewitalizacyjne, które były podstawą uzyskania informacji 

odnośnie potrzeb i oczekiwań osób zamieszkujących obszar gminy. 

 

Rysunek 10 Przykłady działań informacyjnych 
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Rysunek 11 Przykłady informacji - plakat 
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Rysunek 12  Przykłady informacji publikowanych na dedykowanej stronie internetowej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.biesiekierz.eu 
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3. Diagnoza obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji 

i opis ludności  

Diagnoza obszaru opisuje najważniejsze kwestie, na które może mieć wpływ 

realizacja Programu. Ponadto diagnoza wskazuje również na najważniejsze problemy 

i potrzeby z jednej strony, a z drugiej strony wskazuje na zasoby i potencjał obszaru 

diagnozowanego. Diagnoza uzasadnia ponadto dobór kluczowych grup docelowych 

i obszarów interwencji oraz przedstawia wewnętrzną spójność obszaru 

nie tylko pod względem administracyjnym, ale przede wszystkim historycznym 

i kulturowym. Opis diagnozy został podzielony na uwarunkowania społeczne, 

gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne. Analiza stanu 

istniejącego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została opracowana 

na podstawie danych dostępnych w bazach GUS oraz danych z OPS, PUP, Policji, itd. 

lub na podstawie opracowań istniejących w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu. 

Należy podkreślić, że dane dotyczące diagnozy pochodzące z Banku Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczą lat 2011 – 2016. Przyjęcie danego 

okresu analizy jest ważne ze względu na uchwycenie tendencji zjawisk demograficznych 

i społecznych. Dane gminne i inne dane opracowane dla poszczególnych uwarunkowań 

to dane pochodzące z końca 2016 roku i początku 2017 roku, aby na ich podstawie 

można było wyznaczyć obszary rewitalizacji.  

Tak zdefiniowana diagnoza obszaru została poddana konsultacjom 

z mieszkańcami obszaru rewitalizacji podczas spotkań zrealizowanych w każdym 

z podobszarów i była przedmiotem pracy Zespołu ds. rewitalizacji.  

Wyznaczając obszar rewitalizacji dokonano obliczenia syntetycznego wskaźnika 

„społecznego” dla poszczególnych jednostek urbanistycznych. Daną referencyjną była 

średnia dla miejscowości gminnych. W pierwszej kolejności dla badanych jednostek 

urbanistycznych dokonano analizy wskaźników odnoszących się do problemów 

społeczno-gospodarczych gminy, wskazujących na występowanie kryzysu w sferze 

społecznej tj. poziom bezrobocia, wskaźnik interwencji straży miejskiej, wskaźnik 

przyznawanych zasiłków, uzależnienie od alkoholu. Jednostki urbanistyczne, dla których 

wskaźnik syntetyczny byłby gorszy niż średnia dla gminy zostały potencjalnie uznane 

za zdegradowane. Na podstawie danych o problemach społeczno-gospodarczych 

opracowano Index of Multiple Deprivation (IMD), czyli syntetyczny wskaźnik degradacji. 

W dalszej kolejności dokonano analizy występowania przynajmniej jednego 

z dodatkowych problemów / wskaźników kryzysowych odnoszących się do , co najmniej 

jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

oraz technicznej. Na tym etapie pracy dokonano analizy występowania, co najmniej 

jednego z problemów (tj. poziomu wskaźników odbiegających od średniej gminy), co 

pozwoliło na wskazanie obszaru rewitalizacji. Ostatnim elementem stanowiącym 

o wyznaczeniu danego obszaru rewitalizacji było istotne znaczenie dla rozwoju 
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lokalnego gminy. Element ten został poddany szczegółowej analizie podczas konsultacji 

społecznych.  

Finalnie, dokonano analizy spełnienia warunków wskazanych w Wytycznych dot. 

rewitalizacji oraz ustawie o rewitalizacji, warunkujących wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji, który nie może obejmować łącznie terenów o powierzchni większej niż 

20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

Analizując liczbę ludności zamieszkującej podobszary, warto wskazać, iż obszar 

rewitalizacji został określony na ulicach, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w skali 

IMD. Jednakże objął głównie takie obszary, które posiadają największy poziom 

zdegradowania społecznego, przestrzenno- funkcjonalnego, technicznego 

oraz środowiskowego i gospodarczego.  

 

3.1. Informacje ogólne 

Gmina Biesiekierz znajduje się województwie zachodniopomorskim w powiecie 

koszalińskim. Jest to teren słynący z największego w tym regionie pomnika ziemniaka. 

Gmina Biesiekierz jest położona na Nizinie Białogardzkiej w jej wschodniej części 

w dorzeczu rzek Radwi i Czerwonej, która ma swoje źródło w pobliżu Parnowa i płynie 

zakolami do morza. 

Gmina usytuowana jest wzdłuż drogi krajowej E-28 (ekspresowa E-6), drogi 

o charakterze międzynarodowym - łączy Berlin z Gdańskiem i Królewcem. Praktycznie 

gmina jest równomiernie położona wzdłuż tej drogi na odcinku 16 kilometrów. Ma 

kształt zbliżony do „ogórka" o szerokości 6-8 km, czyli 2-4 km po obu stronach drogi. 

Północno-zachodnia granica gminy przebiega równolegle do linii brzegowej Morza 

Bałtyckiego w odległości 12-15 km. Natomiast południowo-wschodnia granica przebiega 

wzdłuż szlaku kolejowego Gdańsk-Szczecin i lokalnego Koszalin-Białogard.1 

 

3.2. Działalność organizacji pozarządowych 

Na terenie Gminy Biesiekierz działają następujące fundacje i stowarzyszenia: 

- Bank Żywności w Nowych Bielicach - Nowe bielice  

- Ochotnicza Straż Pożarna w Parnowie - Parnowo  

- Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu - Biesiekierz  

- Ochotnicza Straż Pożarna - Warnino  

- Nasz Dom Biesiekierz - Parnówko  

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz - Biesiekierz  

- Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach - Stare bielice  

- Stowarzyszenie "Mój Dom - Moje Miejsce Na Ziemi" - Parsowo  

- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz - Biesiekierz  

- Stowarzyszenie Dynamiczne Parnowo - Parnowo  

                                                      
1 Strategia Rozwoju Gminy Biesiekierz do 2015 roku 
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Należy pamiętać, że istotnym elementem wskazującym na potencjał gminy 

są organizacje, stowarzyszenia oraz fundacje, które w ramach działań rewitalizacyjnych 

stanowią często zasób, który można wykorzystać, aby poprawie uległ obszar zdegradowany. 
 

Wykres 3 Liczba fundacji i stowarzyszeń w Gminie Biesiekierz 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W ciągu ostatnich lat sukcesywnie wzrastała ogólna liczba fundacji i stowarzyszeń 

na terenie gminy. Należy jednak pamiętać, że spada w tym samym czasie liczba nowo 

zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń. Warto pamiętać, że Gmina Biesiekierz to obszar, 

na którym warto wykorzystywać potencjał działających organizacji pozarządowych i stwarzać im 

do tego warunki. Działania rewitalizacyjne pozwolą ukazać potrzeby, które mogą być 

realizowane z pomocą działań fundacji i stowarzyszeń. 

 

3.3. Uwarunkowania społeczne 

Uwarunkowania społeczne są ważnym zagadnieniem, ponieważ pomagają w  

określaniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, dlatego w programie 

skoncentrowana została uwaga na różnych wskaźnikach, które pozwolą na precyzyjne 

wskazanie terenu wymagającego objęcia działaniami rewitalizacyjnymi. Analizie 

poddane zostaną dane odzwierciedlające sytuację demograficzną gminy, ale również 

stan bezrobocia, korzystanie z pomocy opieki społecznej, system edukacji, procesy 

migracyjne. Ponadto wyznaczone zostaną wskaźniki precyzyjnie obrazujące sytuację 

istniejącą w poszczególnych częściach gminy.  

Dodatkowo analizie zostały poddane dane dotyczące bezrobocia w Gminie 

Biesiekierz z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu 

z danymi Powiatu Koszalińskiego oraz dane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które 

również uwzględniają dane Gminy w kontekście danych powiatowych. Ważne jest 
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ukazanie tych danych głównie dlatego, że sytuacja bezrobocia mieszkańców Gminy 

wpływa na ich funkcjonowanie społeczne, ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

Jednocześnie może to być wskaźnikiem dla działań rewitalizacyjnych, które należy 

uruchomić w zakresie np. uwarunkowań gospodarczych i technicznych. 

 

3.4. Demografia 

Analizując strukturę demograficzną Gminy Biesiekierz możemy zauważyć, że 

z roku na rok maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Jest to tendencja 

ogólnopolska. Jednakże w Gminie nie jest to liczba, która mogłaby niepokoić obecnie. 

Zwiększa się liczba osób w wieku poprodukcyjnym a to z kolei generuje potrzeby 

związane z zapewnieniem seniorom odpowiedniej opieki, aktywizacji społecznej, form 

spędzania wolnego czasu. Należy pamiętać o tym, że oprócz opieki medycznej seniorzy 

potrzebują dla swojego ogólnego dobrostanu posiadać poczucie kontroli nad otaczającą 

ich rzeczywistością, co można im zapewnić poprzez angażowanie ich w wielorakie 

działania również na rzecz ich samych, a także na rzecz Gminy jako formy rozwoju 

społeczności lokalnej. W przypadku Gminy Biesiekierz warto również zauważyć, że 

zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym, co może być efektem migracji 

do większych miejscowości.  

Tabela 5 Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Biesiekierz 

Lata Liczba 

mieszkańców 

ogółem 

Liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

Liczba osób w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym 

  % Liczba % Liczba % Liczba 

2011 6 144 20,94 1 287 67,41 4 142 11,63 715 

2012 6 283 20,64 1 297 66,75 4 194 12,6 792 

2013 6 420 20,04 1 287 66,68 4 281 13,27 852 

2014 6 473 19,48 1 261 66,52 4 306 13,99 906 

2015 6 556 19,32 1 267 65,78 4 313 14,88 976 

2016 6 716 19,63 1 319 64,66 4 343 15,69 1 054 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Analiza danych dotyczących ruchu ludności i kierunku przemieszczeń w Gminie 

Biesiekierz wskazuje na przypływ mieszkańców – nie jest on ujemny – najniższa wartość 

wskazana jest w 2015 roku. Należy kreować dobre warunki dla rozwoju mieszkańców 

nie tylko pod względem społecznym, ale również pod względem gospodarczym(np. 

stwarzanie możliwości inwestowania w Gminie, a tym samym tworzeniem miejsc pracy) 

a także technicznym (np. poprawa dróg, odpowiednie oświetlenie, chodniki). Ponadto 
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ważne jest, aby zadbać o naturalne właściwości jakimi niewątpliwie charakteryzuje się 

Gmina Biesiekierz jeżeli chodzi o walory przyrodnicze terenów wiejskich , co być może 

w przyszłości zwiększy zainteresowanie przyszłych mieszkańców. W gminie wzrasta 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym a zmniejsza się liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym, dlatego też należy kierować działania do najmłodszego pokolenia 

i starać się zapewniać w ramach działań rewitalizacyjnych zapewniać im warunki 

na przyszłość umożliwiające im pozostanie na miejscu. 

 

Wykres 4 Zameldowania i wymeldowania oraz saldo migracji w Gminie Biesiekierz 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

3.5. Bezrobocie i rynek pracy 

Analiza danych dotyczących osób bezrobotnych pozwala na wyciągnięcie 

wniosków wskazujących na spadający poziom bezrobocia, co jest zjawiskiem 

pozytywnym, mającym bezpośrednie przełożenie na wyprowadzanie obszaru z sytuacji 

kryzysowej. Jest to również trend ogólnopolski i odnoszący się do poprawiającej sytuacji 

gospodarczej Polski. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na osoby 

długotrwale bezrobotne, które pomimo poprawiającej się sytuacji gospodarczej 

pozostają bez zatrudnienia. Konieczne jest w związku z tym podjęcie działań mających 

na celu ich aktywizację poprzez wykorzystanie instrumentów wsparcia społecznego 

oparte na działaniach w odniesieniu do potencjału gminy. Gmina Biesiekierz 

charakteryzuje się zatrudnianiem osób w sferze rolniczej. Nie znana jest natomiast 

liczba osób niepracujących i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Osoby te 

najczęściej wzbogacają szarą strefę poprzez nieformalne krótkotrwałe zatrudnienie. 

Ważne jest, aby poprzez działania aktywizujące mieszkańców docierać również do tych 

pracujących nieformalnie, aby wesprzeć ich w podjęciu pracy formalnej ze względu 

na ciągłość kariery zawodowej oraz możliwość formalnego ubezpieczenia w przyszłości. 
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Wykres 5 Liczba osób bezrobotnych w Gminie Biesiekierz 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Poniższy wykres ukazuje również odsetek bezrobotnych kobiet oraz mężczyzn. 

Od 2013 roku zmniejszyła się ogólna liczba osób bezrobotnych. Jednakże należy 

dostrzec większą liczbę bezrobotnych kobiet w stosunku do bezrobotnych mężczyzn 

na przestrzeni analizowanych lat. Większy udział kobiet w liczbie osób bezrobotnych 

ogółem jest tendencją ogólnopolską. Bezrobocie kobiet przyczynia się do poczucia braku 

bezpieczeństwa w związku z często trudną sytuacją finansową. To z kolei może 

przyczyniać się to redefinicji planów związanych z założeniem rodziny. Kobiety często 

zajmują się pracą, czynnościami nieodpłatnymi takimi jak np. opieka nad członkami 

rodziny. Niejednokrotnie zdarza się, ze kobiety rezygnują z pracy na rzecz możliwości 

realizacji zadań opiekuńczych . Ważna jest aktywizacja bezrobotnych kobiet zarówno 

tych, które doświadczają braku pracy jak i tych, które decydując się na macierzyństwo 

i po urlopie związanym z opieką nad dzieckiem nie mogą odnaleźć się na rynku pracy.  

 
Wykres 6 Bezrobotni mężczyźni i kobiety w stosunku do liczby bezrobotnych ogółem w Gminie 

Biesiekierz 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Kolejny wykres przedstawia osoby pracujące na 1000 ludności w Gminie Biesiekierz. 
Można zauważyć, że liczba pracujących wzrasta regularnie od 2012 roku, jednak do 2012 roku 
ta liczba nagle spadła, aby w 2016 roku osiągnąć poziom przybliżony do wartości z 2011 roku. 
Nagły spadek liczby osób pracujących może przyczynić się do powstania ryzyka pojawienia się 
wykluczenia społecznego w tej kategorii osób. Dlatego też mając na uwadze wzrastającą liczbę 
osób pracujących należy również pamiętać o osobach wykluczonych długotrwale, które 
powinny zostać zaktywizowane. 

 

Wykres 7 Osoby pracujące na 1000 ludności w Gminie Biesiekierz 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Można również zauważyć zmniejszającą się na przestrzeni lat liczbę osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Jest to zmiana charakterystyczna 
również dla pozostałej części kraju. Zmiana w Gminie Biesiekierz jest zauważalna na korzyść 
gminy od 2014 roku, od kiedy to odsetek bezrobotnych sukcesywnie spada. 
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Należy zwrócić uwagę na konieczność monitorowania sytuacji bezrobocia przez 
instytucje rynku pracy, ponieważ ustawowo mają one wspierać osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym wynikającym z braku pracy i jednocześnie braku środków do życia. 

 
Wykres 8 Procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie Biesiekierz 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące procentowego udziału liczby 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym dla województwa 

zachodniopomorskiego oraz dla Gminy Biesiekierz na tle pozostałych gmin w powiecie 

koszalińskim.  

Można również zauważyć, że na tle powiatu koszalińskiego, Gmina Biesiekierz wyróżnia 

się najniższym procentowym udziałem liczby bezrobotnych w  liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. Wskaźnik procentowy jest nieznacznie wyższy niż wartość uśredniona 

dla województwa zachodniopomorskiego. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę 

na utrzymywanie się procentowego udziału osób bezrobotnych, co świadczy o natężeniu liczby 

osób długotrwale wykluczonych i wymaga podjęcia odpowiednich działań. 

 

 

Tabela 6 Udział liczby osób bezrobotnych w odniesieniu do liczby ludności w wieku produkcyjnym 

na terenie województwa zachodniopomorskiego 

 

Ogółem 
Zamieszkali 

na wsi 
Procentowy udział liczby 

bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym razem kobiety razem kobiety 

Województwo 
5904

4 32953 

2538

3 14 868 5,5% 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych WUP Szczecin; data 30.09.2017 

 
 
Tabela 7 Udział liczby osób bezrobotnych w odniesieniu do liczby ludności w wieku produkcyjnym 

na terenie gmin 
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Miasto / Gmina 
Ogółem 

Zamieszkali 

na wsi 
Procentowy udział liczby 

bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym razem kobiety razem kobiety 

G. Będzino 382 196 382 196 6,9% 

G. Biesiekierz 264 143 264 143 6,1% 

MG. Bobolice 391 273 249 179 6,6% 

G. Manowo 284 173 284 173 6,5% 

G. Mielno 196 99 105 48 6,2% 

MG. Polanów 477 316 357 244 8,4% 

MG. Sianów 657 388 370 220 7,3% 

G. Świeszyno 298 160 298 160 6,3% 

Powiat 

Koszaliński 
2 949 1 748 2 309 1 363 6,9% 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych WUP Szczecin; data 30.09.2017 

3.6. Pomoc społeczna 

Analiza danych dotyczących korzystania z zasiłków rodzinnych wskazuje, że 

na przestrzeni lat sukcesywnie spada liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci. 

Ponadto w tym samym okresie spada liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny. 

Szczególnie wysoki trend spadkowy dostrzegalny jest na przestrzeni lat 2011 – 2013.Być może 

jest to związane się ze wzrostem gospodarczym i rozwojem przedsiębiorczości, a co za tym idzie 

spadkiem bezrobocia w gminie. Ważne jest jednak, aby zwrócić szczególną uwagę na te rodziny, 

które są w szczególnej sytuacji społecznej i wymagają podjęcia działań mających na celu 

ich aktywizację, gdyż same nie są w stanie poradzić sobie z trudną sytuacją. Należy również 

działania rewitalizacyjne skierować do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

bądź też wykluczonych społecznie. Przyczyni się to z jednej strony do wzrostu poczucia wpływu 

na warunki życia w rodzinach i wesprze instytucje pomocowe w budowaniu postawy 

wewnątrzsterownych wśród osób wykluczonych społecznie. 

 

Tabela 8 Liczba rodzin i dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych Gminy Biesiekierz 

Lata 
Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne 

na dzieci - Liczba rodzin 

Dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny - liczba dzieci 

2011 249 490 

2012 204 415 

2013 182 366 

2014 170 335 

2015 157 310 
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2016 168 328 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

W kwestii kwot przeznaczanych na świadczenia rodzinne można zauważyć, że wydatki 

na świadczenia rodzinne na przestrzeni lat spadały aż do powolnego wzrostu od  2015 roku. 

Może to być efektem zarówno sytuacji na rynku pracy, mimo spadającego na przestrzeni lat 

bezrobocia rejestrowanego, ale również może być efektem niskich zarobków i braku stabilizacji 

na rynku pracy (umowy krótkookresowe, umowy o dzieło, zlecenie). Ubóstwo dotyka osoby, 

które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Generuje 

to jednocześnie zjawisko izolacji społecznej, ponieważ w wyniku ubóstwa i biedy trudno jest 

korzystać z usług publicznych bądź też aktywnie partycypować w życiu społecznym 

i zawodowym. Osoby doświadczające ubóstwa korzystają wtedy z pomocy społecznej i to liczba 

udzielonych świadczeń i zasiłków, ale nie tylko , może być wskaźnikiem określającym dany 

obszar jako zagrożony bądź niezagrożony ubóstwem.  

 

 

 

Wykres 9 Kwota świadczeń rodzinnych (w tys. w PLN) w Gminie Biesiekierz 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Dane dotyczące gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej ze 

względu na kryterium dochodowe pokazują, że generalnie spada liczba gospodarstw 

korzystających z pomocy. Lata 2015 i 2016 pokazują, że zwiększa się różnica pomiędzy 

gospodarstwami z dochodami poniżej i powyżej kryterium dochodowego, które korzystają 

z pomocy społecznej. Może to być wskaźnikiem poprawienia się sytuacji finansowej i życiowej 

gospodarstw domowych, które uzyskują dochody powyżej przyjętego kryterium. 
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Wykres 10 Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium 

dochodowego w Gminie Biesiekierz 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Rodziny mieszkające na terenie Gminy Biesiekierz mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, 

które są przyznawane rodzinom z trójką lub większą liczbą dzieci. Karta uprawnia do korzystania 

z tańszych usług zarówno instytucji kultury jak i usług rekreacyjnych. Ponadto rodziny z KDR 

mogą korzystać z tańszych przejazdów. W 2016 roku nowe Karty otrzymało 5 rodzin, 2 złożyły 

wniosek o przedłużenie, co w sumie dało ogólną liczbę 29 osób korzystających z możliwości 

Karty Dużej Rodziny. 2 

Ważnym ośrodkiem działającym na terenie Gminy Biesiekierz jest Środowiskowy Dom 

Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym 

dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących 

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Ośrodek zapewnia pomoc terapeutyczną, 

poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, a także aktywizację zawodową. 3 Z tego też 

powodu ośrodek stanowi również ważny potencjał, który można wykorzystać w ramach działań 

rewitalizacyjnych, zapewniając osobom wykluczonym społecznie aktywizację społeczną. 

 

3.7. Opieka zdrowotna 

Na terenie gminy znajduje się jeden ośrodek zdrowia w Biesiekierzu. Najbliższe szpitale 

znajdują się w Koszalinie – Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika oraz Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, który oferuje z kolei nocną i świąteczną opiekę 

zdrowotną.  

Ze względu na wzrastającą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym oraz tendencję 

do zapadania na choroby cywilizacyjne należy przeanalizować dane dotyczące podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

                                                      
2 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Spoęłcznej w Biesiekierzu za rok 2016, s. 38 
3 Tamże, s. 28 
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Analizując ilość porad udzielanych dziennie, należy wziąć pod uwagę, iż średnia liczba 

dni roboczych w miesiącu wynosi 22, co oznacza, iż przychodnie otwarte są 264 dni w roku. 

W tym czasie dziennie udzielanych jest około 31 porad (dane z 2016 roku), jednakże biorąc 

pod uwagę okresy letnie i zimowe, liczba przyjętych pacjentów znacznie się zmienia. 

W okresach zimowych ilość osób korzystających z pomocy przychodni zdecydowanie ponad 

31dziennie (dane z 2016 roku), co oznacza konieczność udzielenia wszystkim potrzebującym 

pomocy, ze względu na brak dostępu do wielu specjalistów.  

Można zauważyć nagły wzrost w 2014 roku ( w porównaniu z rokiem poprzednim) 

udzielanych porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Tendencja ta utrzymuje się już 

następnych analizowanych latach. Istotnym wydaje się monitorowanie kwestii związanej 

z udzielaniem porad lekarskich, ponieważ zwiększa się liczba osób w wieku poprodukcyjnym, 

które są częściej narażone na dolegliwości i choroby różnego pochodzenia. Ponadto gmina 

oddaje do dyspozycji mieszkańcom jeden ośrodek zdrowia, co wiąże się z trudnościami, jeżeli 

chodzi o dostępność lekarzy pierwszego kontaktu zwłaszcza w okresach zimowych. 

Powyższa kwestia jest ważna w kontekście uwarunkowań społecznych procesu 

rewitalizacji, głównie w kontekście aktywizacji osób starszych (i nie tylko ) w zakresie działań 

na rzecz swojego zdrowia oraz form spędzania wolnego czasu i przestrzeni ku temu 

przeznaczonych, które również z dbaniem o zdrowie może być związane. 

 

Wykres 11 Liczba porad udzielonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie 

Biesiekierz 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

3.8. Kultura i edukacja 

Na terenie gminy działa Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz z filiami w Starych 

Bielicach i w Świeminie. Oprócz gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych 

i udzielania informacji bibliotecznej biblioteka oferuje różne działania aktywizujące społeczność, 
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takie jak wspólne czytanie wybranych lektur czy też spotkania z autorami książek. Działalność 

biblioteki gminnej stanowi ważny zasób i potencjał w aktywizacji społecznej mieszkańców. 

Biblioteka w 2016 roku prowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży zarówno w okresie ferii 

letnich jak i zimowych. Są to zajęcia tematyczne związane z postaciami czytanych przez dzieci 

lektur. Ponadto działania biblioteki koncentrowały się również wokół ważnych rocznic 

regionalnych i krajowych. Odbywały się również spotkania z pisarzami, a także z ekspertami 

z różnych dziecin. W bibliotece były organizowane konkursy, spotkania czytelnicze, które 

przyciągały dzieci, młodzież jak i dorosłych. Biblioteka pozyskała dofinansowanie w ramach 

projektu „Równać Szanse 2015- Regionalny Konkurs Grantowy”, którego celem jest 

wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.4 

Wskaźniki dotyczące zasobów i wypożyczeń w Gminie Biesiekierz w 2014 roku wskazują 

utrzymującą się liczbę wypożyczeń na jednego czytelnika. Natomiast od 2011 do 2016 roku 

zmalała liczba czytelników na 1000 mieszkańców przy jednoczesnym wzroście woluminów 

na przestrzeni lat. Zasoby jakimi dysponuje biblioteka powinny zachęcać mieszkańców 

do korzystania z nich. Jednakże trudny może być dostęp do biblioteki, bądź też część 

mieszkańców korzysta z elektronicznych form książek, dzięki czemu nie musza się 

przemieszczać. Niemniej jednak zasoby biblioteczne stanowią ważny potencjał, na którym 

można bazować realizując działania rewitalizacyjne we gminie. 

Tabela 9 Liczba czytelników oraz wielkość zbiorów Biblioteki w Gminie Biesiekierz 

Lata 
Liczba wypożyczeń na 1 

czytelnika 

Liczba czytelników 

na 1000 mieszkańców 

Księgozbiór biblioteki 

na 1000 mieszkańców 

2011 17,9 187 3 869,8 

2012 16,7 187 4 023,6 

2013 17,3 174 4 051,2 

2014 17,0 172 4 409,4 

2015 17,4 177 4 453,8 

2016 17,3 166 4 557,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS  

 

Na terenie Gminy Biesiekierz znajdują się: 

1. Szkoła Podstawowa im. Kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu, 

2. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach, 

3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, 

4. Gminne Przedszkole w Biesiekierzu, 

5. Publiczne Przedszkole „Happy Days – Szczęśliwe Dni” w Starych Bielicach, 

6. Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Elf 2" w Starych Bielicach, 

7. Domowy Żłobek „Oto Bajka” Małgorzata Lisztwan w Biesiekierzu. 

Analizując uwarunkowania społeczne w kontekście liczby dzieci korzystających 

z wychowania przedszkolnego w placówkach, dostrzegalny jest systematyczny wzrost. W 2011 

                                                      
4 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz oraz jej filii w Świeminie i Starych Bielicach za 2016 
rok. 
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roku 518 dzieci w wieku 3 – 5 lat korzystało z wychowania przedszkolnego, a w roku 2016 liczba 

ta wynosi 897, oznacza to nieznaczny wzrost. Do tego stanu przyczynia się również 

zmniejszająca się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i jednocześnie zmniejszająca się 

liczba osób w wieku produkcyjnym. 

Wykres 12 Dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 000 dzieci 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Dane dotyczące wartości liczbowych obrazujących liczby bezwzględne dzieci 

uczęszczających do przedszkola wskazują, iż liczba dzieci uczęszczających do placówek 

wychowania przedszkolnego systematycznie maleje, ponieważ maleje również liczba dzieci 

w wieku 3 – 6 lat. Jednakże systematycznie wzrasta odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym, co przy obecnej siatce przedszkoli może wymagać modernizacji obecnych 

placówek i rozbudowy o kolejne miejsca lub budowy nowej placówki przedszkolnej. Wyraźny 

spadek jest widoczny w 2016 roku. W trakcie planowania inwestycji konieczne będzie 

uwzględnienie sytuacji demograficznej gminy w najbliższych latach i wzięcie pod uwagę spadku 

liczby ludności spowodowanej czynnikami naturalnymi oraz migracją. 

 

Tabela 10 Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Biesiekierz. 

Lata 
Dzieci w wieku 3-6 

ogółem 

Dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym w wieku 3-6 

Odsetek dzieci objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

2011 269 142 52,8 

2012 315 194 61,6 

2013 292 185 63,4 

2014 233 191 82,0 

2015 245 ___ ___ 

2016 245 184 75,1 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

W celu wyznaczania obszaru rewitalizacji, konieczne było przeanalizowanie wskaźników 

w poszczególnych aspektach społecznych, tak aby możliwe było syntetyczne przedstawienie 

poszczególnych uwarunkowań społecznych i odniesienie ich do możliwych do realizacji 

przedsięwzięć. Jest to niezwykle istotne w ramach planów wyprowadzania z kryzysu obszaru 

zdegradowanego. Możliwość szczegółowej analizy wskaźników świadczących o liczebności osób 

korzystających z pomocy społecznej, a także stopnia występowania zachowań niezgodnych 

z prawem na danym obszarze pozwala na precyzyjne zdiagnozowanie poszczególnych ulic 

i wyznaczenie tych, które charakteryzują się szczególną koncentracją problemów społecznych. 

Ponadto biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, która jest kluczową zmienną w kontekście 

analizy uwarunkowań społecznych, gdyż znaczna ilość osób starszych powoduje na danym 

obszarze konieczność podjęcia działań prowadzących do ich aktywizacji oraz przeciwdziałania 

wykluczeniu. Deficyt osób w wieku przedprodukcyjnym będzie również świadczył o mniejszym 

potencjale danego obszaru w przyszłości. Ważną zmienną jest również poziom bezrobocia, 

który wpływa na nasilanie się zachowań niezgodnych z prawem oraz narastaniu stopnia 

wykluczenia osób pozostających bez pracy.  

Należy podkreślić, iż zmienne, które zostały wzięte pod uwagę wzajemnie na siebie 

wpływają, powodując stałe narastanie problemów na danym obszarze, szczególnie 

w kontekście ich wysokiego stopnia natężenie na poszczególnych ulicach oraz w poszczególnych 

miejscowościach.  

 

Mapa 1 Uwarunkowania społeczne na obszarze Gminy Biesiekierz 
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 Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 11 Zestawienie danych w kontekście analizy uwarunkowań społecznych dla Gminy Biesiekierz 
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1 Biesiekierz 972 4 14 14 54 2 1 20 4 2 187 171 39 

2 Cieszyn 107 0 4 2 22 1 2 8 1 0 31 17 9 

3 Gniazdowo 162 0 4 1 11 0 0 2 1 0 31 31 25 

4 Kotłowo 265 0 14 7 41 1 1 12 0 0 82 31 25 

5 Kraśnik Koszaliński 373 4 14 9 22 2 0 7 1 0 84 56 35 

6 Laski Koszalińskie 299 1 3 3 12 2 0 7 1 1 63 37 27 

7 Nosowo 50 1 0 1 0 0 0 2 0 0 7 8 4 

8 Nowe Bielice 1110 10 3 2 8 0 0 35 1 1 257 149 92 

9 Parnowo 427 1 4 2 20 1 3 6 1 1 82 60 39 

10 Parnówko 60 0 3 1 3 0 0 1 0 0 15 4 6 

11 Parsowo 313 7 10 9 16 1 4 1 1 1 44 87 33 

12 Rutkowo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

13 Stare Bielice 1952 18 10 8 41 1 1 62 2 1 451 266 103 

14 Starki 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 

15 Świeminko 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 

16 Świemino 238 4 11 7 16 1 0 9 1 1 48 25 30 

17 Tatów 129 0 0 0 0 0 0 2 0 0 29 23 1 

18 Warnino 154 4 2 2 8 0 1 2 1 0 22 29 6 

19 Witolubie 69 0 0 1 2 0 0 3 0 0 15 25 0 

RAZEM 6713 54 97 70 278 12 13 179 15 8 1452 1028 476 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Biesiekierz 
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Tabela 12 Uwarunkowania społeczne – IMD społeczne dla obszaru Gminy Biesiekierz 
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1 Biesiekierz 972 0,41 1,44 1,44 5,56 0,21 0,10 2,06 0,41 0,20 19,24 17,59 4,01 19 

2 Cieszyn 107 0,00 3,74 1,87 20,56 0,93 1,87 7,48 0,93 0 28,97 15,89 8,41 49 

3 Gniazdowo 162 0,00 2,47 0,62 6,79 0,00 0,00 1,23 0,61 0 19,14 19,14 15,43 24 

4 Kotłowo 265 0,00 5,28 2,64 15,47 0,38 0,38 4,53 0 0 30,94 11,70 9,43 66 

5 Kraśnik Koszaliński 373 1,07 3,75 2,41 5,90 0,54 0,00 1,88 0,26 0 22,52 15,01 9,38 44 

6 Laski Koszalińskie 299 0,33 1,00 1,00 4,01 0,67 0,00 2,34 0,33 0,33 21,07 12,37 9,03 19 

7 Nosowo 50 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0 0 14,00 16,00 6,00 30 

8 Nowe Bielice 1110 0,90 0,27 0,18 0,72 0,00 0,00 3,15 0,09 0,09 23,15 13,42 8,29 33 

9 Parnowo 427 0,23 0,94 0,47 4,68 0,23 0,70 1,41 0,23 0,23 19,20 14,05 9,13 20 

10 Parnówko 60 0,00 5,00 1,67 5,00 0,00 0,00 1,67 0 0 25,00 6,67 10,00 29 

11 Parsowo 313 2,24 3,19 2,88 5,11 0,32 1,28 0,32 0,31 0,31 14,06 27,80 10,54 57 

12 Rutkowo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 14,29 28,57 0,00 26 

13 Stare Bielice 1952 0,92 0,51 0,41 2,10 0,05 0,05 3,18 0,1 0,05 23,10 13,63 5,28 32 

14 Starki 11 0,00 9,09 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0 0 27,27 18,18 0,00 27 

15 Świeminko 15 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 20,00 6,67 28 

16 Świemino 238 1,68 4,62 2,94 6,72 0,42 0,00 3,78 0,42 0,42 20,17 10,50 12,61 48 

17 Tatów 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0 0 22,48 17,83 0,78 20 

18 Warnino 154 2,60 1,30 1,30 5,19 0,00 0,65 1,30 0,64 0 14,29 18,83 3,90 29 

19 Witolubie 69 0,00 0,00 1,45 2,90 0,00 0,00 4,35 0 0 21,74 36,23 0,00 28 

Średnia (Wartość stała) --- 0,65 2,24 1,58 5,73 0,20 0,26 2,22 0,22 0,08 19,78 18,25 7,05 --- 

Przedział wartości --- 0,4-0,8 1,6-2,9 1,1-2,1 4,9-6,6 0,1-0,3 0,2-0,3 1,6-3,0 0,15 - 0,29 0,056 - 0,1 16,8-22,7 15,5-21,0 6,0-8,1 --- 

Poniżej średniej ---             --- 

Średnia ---             --- 

Powyżej średniej ---             --- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Biesiekierz 
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Metodologia liczenia Index of Multiple Deprivation: 3 punkty (kolor czerwony), 

a za każdy kolejny obszar oznaczony na czerwono, do wartości ogólnej punktów przyznawanych 

za kolor czerwony, powinien zostać dopisany dodatkowo jeden punkt. Uzyskana wartość 

sumaryczna staje się podstawą do dopisania kolejnego punktu w przypadku wykrycia trzeciego 

obszaru oznaczonego na czerwono w danej jednostce analityczne, czyli odpowiednio: 1 obszar 

(3 punkty), 2 obszary (3 punkty + 1), 3 obszary (3 punkty + 1 + 1). Niniejszy proces sumowania 

wartości powinien zostać powtórzony w odniesieniu do kolejnych obszarów oznaczonych 

na czerwono. Obszary oznaczone na inne kolory uzyskują odpowiednio: 2 punkty (kolor żółty), 1 

punkt (kolor zielony).  

Zapis matematyczny: Suma wartości społecznego IMD + ZIELONY (1 punkt) + ŻÓŁTY (2 

punkty) + CZERWONY (3 punkty) + CZERWONY II (4 punkty) + CZERWONY III (5 punktów). 

W ramach wyznaczania wartości średniej koncentracji problemów na danych obszarze 

przyjęto wskaźnik o odpowiednim odchyleniu punktowym (30% punktów liczonych od wartości 

stałej – wartość punktowa stałej od 0,1 do 5, biorąc pod uwagę wskaźnik najniższy 

oraz najwyższy wartości średniej). W przypadku wartości stałych powyżej 5 punktów przyjęto 

odchylenie na poziomie 15%, ze względu na węższe spektrum oddziaływania zjawisk. 

Niniejsza analiza pozwala na określenie wartości liczbowych obowiązywania 

poszczególnych kolorów (zielonego, żółtego, czerwonego), jako stopnia natężenia problemów 

społecznych. Należy podkreślić, iż przyjęty sposób obliczeń zakłada nakładanie się problemów 

społecznych, które w przypadku wielokrotnego wystąpienia na danym obszarze sprawiają, 

iż staje się on obszarem o wysokiej liczbie deficytów utrudniających możliwość prowadzenia 

aktywizacji społecznej mieszkańców i wyprowadzania obszaru z sytuacji kryzysowej. 
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Głównym zadaniem działań podejmowanych w ramach procesu rewitalizacji jest 

wspieranie mieszkańców i samorządów w celu niwelowania czynników, które determinują 

wykluczenie społeczne. Negatywne zjawiska, które determinują wykluczenie społeczne 

bezpośrednio wpływają na aktywizację społeczną i poczucie wspólnotowości, poczucie 

dobrostanu oraz wspólnotę w kontekście realizowania działań publicznych. „Niezależnie 

od tego, czy wykluczenie ze wspólnoty lub zagrożenie wykluczeniem przysparza cierpień 

i obniża dobrostan psychiczny, lepiej żeby wykluczonych było jak najmniej. Lepiej dla dobra 

wspólnoty — jej spójności, standardu życia oraz szans rozwojowych. Przyjmuje się niemal 

za pewnik, że im mniej wykluczonych, im lepsza integracja społeczna, tym silniejsza wspólnota.” 
5  

Potrzebę integracji społecznej zawarto również w dokumencie Strategia Rozwoju 

Gminy Biesiekierz na lata 2015 – 2020, która to potrzeba wynika z przeprowadzonej na te cele 

diagnozy. W ramach priorytetu związanego z Rozwoju Kapitału Społecznego zakłada się 

podejmowanie następujących działań skoncentrowanych na aktywizacji oraz integracji 

mieszkańców: 

- „Działanie 3.1. Integracja mieszkańców, rozwój lokalnego patriotyzmu.  

- Działanie 3.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców długotrwale bezrobotnych, w tym osób 

niepełnosprawnych.  

- Działanie 3.3. Aktywizacja zawodowa osób młodych, w tym posiadających wykształcenie 

podstawowe i gimnazjalne.  

- Działanie 3.4. Wzrost świadomości społecznej nt. wspierania rozwoju, w tym roli podatków 

lokalnych.  

- Działanie 3.5. Rozwój i wzmacnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

- Działanie 3.6. Wzrost aktywności sportowej dzieci i młodzieży.  

- Działanie 3.7. Utworzenie banku inicjatyw społecznych.”6 

Odnosząc się do zapisów dokumentów strategicznych, ważne jest zatem dotarcie 

do osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem w celu ich integracji społecznej 

oraz aktywizacji społecznej, zawodowej, prospołecznej oraz międzypokoleniowej. 

Diagnoza Społeczna 2015 wykazała, że możemy mówić o negatywnej sytuacji jeżeli 

chodzi o kapitał społeczny, który warunkuje cechy sprawnie funkcjonującego społeczeństwa 

obywatelskiego. „Powstaje pytanie, czy wykluczeni mogą na tym tle wypaść jeszcze gorzej, 

czy mogą mieć jeszcze mniej, w porównaniu z całym społeczeństwem cech dobrego obywatela, 

jeszcze mniej cenić dobro publiczne. Czy wykluczeni są gorszym gatunkiem obywateli? Okazuje 

się, że wykluczenie, zwłaszcza wykluczenie strukturalne, związane z niskim wykształceniem 

i mieszkaniem na wsi idzie w parze z większymi uprzedzeniami i z mniejszą wrażliwością 

na naruszanie dobra wspólnego oraz mniejszą liczbą kontaktów towarzyskich poza domem 

oraz rzadszym uczestniczeniem w kulturze (…). Osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem ze 

względu na konflikt z prawem i uzależnienie od alkoholu lub narkotyków różnią się zasadniczo 

                                                      
5 Czapliński J., Panek T., Diagnoza społeczna  2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015, s. 413 
6 Strategia Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015 – 2020, s.28 
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od grup zagrożonych innymi typami wykluczenia. O ile wykluczenie fizyczne i strukturalne 

ogranicza życie towarzyskie i uczestniczenie w kulturze, wykluczeni normatywnie częściej 

bywają na spotkaniach towarzyskich, częściej chodzą do restauracji i nieco częściej też bywają 

w kinie, teatrze lub na koncercie. Wyrażają również częściej od innych wykluczonych 

i niewykluczonych gotowość wyjazdu do pracy za granicę i rzadziej chodzą do kościoła. 

Wykluczenie materialne ogranicza aktywności towarzyskie i udział w życiu wspólnoty religijnej. 

Wszystkie rodzaje wykluczenia zwiększają poziom dominacji społecznej i -- oprócz 

normatywnego -- zwiększają poziom uprzedzeń. Wykluczenie, zwłaszcza fizyczne, obniża 

drastycznie ogólną jakość życia.”7 

W ramach dokonanej analizy dochodzimy do wniosku, że wsparcia przede wszystkim 

potrzebują osoby bezrobotne, osoby korzystające z pomocy społecznej bez względu na powód 

korzystania, osoby w wieku przedprodukcyjnym oraz osoby w wieku poprodukcyjnym – 

seniorzy. Analiza danych z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że są to kategorie osób, 

na które należy zwrócić uwagę w pracach rewitalizacyjnych.  

Seniorzy stanowią kategorie osób, które należy chronić przed izolacją społeczną, 

wykluczeniem społecznym. Należy również wykorzystać potencjał charakteryzujący tę 

kategorię, ponieważ Seniorzy posiadają ogromne doświadczenie, zasób wiedzy również 

na temat społeczności lokalnej, co wydaje się ważne w kontekście włączenia ich jako kapitału 

społecznego do działań rewitalizacyjnych gminy. Dlatego tez powinno się podjąć działania 

mające na celu aktywizację społeczną i edukacyjną osób starszych i stworzyć im do tego 

potrzebne odpowiednie warunki, aby aktywizacja była długofalowa i systematyczna. Osoby 

starsze posiadają również ogromne doświadczenie i wiedzę na temat lokalnej historii i kultury 

analizowanego obszaru. Należy ten zasób również wykorzystać w działaniach rewitalizacyjnych 

w celu budowania tożsamości lokalnej mieszkańców. 

Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na bezrobotne kobiety, ponieważ 

ich potencjalna długa nieobecność na rynku pracy może w przyszłości wpływać negatywnie 

na zdrowie fizyczne i psychiczne, na brak możliwości rozwoju ich nabytych kompetencji, 

na dewaluację już zdobytych umiejętności oraz na zabezpieczenie społeczne. Według danych 

z Urzędu Pracy przygotowanych na cele opracowania Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz 

kobiety to również kategoria wśród osób bezrobotnych, które częściej są pozbawione prawa 

do zasiłku i stanowią jednocześnie procentowo większy odsetek osób bezrobotnych 

w porównaniu do mężczyzn. 8 

Stąd też wniosek, że zapewnienie zatrudnienia kobietom być może w przyszłości 

ograniczy korzystanie z instrumentów pomocy społecznej – w tym korzystanie ze świadczeń 

i zasiłków. W ramach procesu rewitalizacji należy podjąć takie działania, które zaktywizują m.in. 

kobiety długotrwale bezrobotne, ale również pozostałe osoby, które w wyniku bezrobocia 

znajdują się w grupie osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Do takich działań powinno należeć stałe wspieranie aktywności osób 

                                                      
7 Czapliński J., Panek T., Diagnoza społeczna  2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015, s. 413 
8 Strategia Rozwoju Gminy Biesiekierz 2015 – 2020, załącznik, s. 19 
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bezrobotnych, ich edukacja, która ostatecznie mogłaby prowadzić do wyjścia z kategorii osób 

wykluczonych. Tutaj szczególnie są narażone Stare Bielice oraz Świemino.  

Działania rewitalizacyjne powinny również uwzględnić możliwości ekonomicznie, 

gospodarcze i turystyczne gminy, ponieważ ułatwi to aktywizację zawodową i społeczną wyżej 

wymienionych grup i może ograniczyć liczbę zasiłków i świadczeń, z których obecnie korzystają 

mieszkańcy gminy. 

Należy również pamiętać, że wymienione grupy należy również zaktywizować 

pod kątem społeczno – kulturowym, a także historycznym, aby nie dopuścić do ich wykluczenia 

społecznego. Przyczyni się to również do wsparcia kształtowania się postaw prolokalnych, a tym 

samym do kształtowania tożsamości lokalnej. Nie jest to jednak możliwe bez aktywnego 

angażowania i integrowania społeczności lokalnej w ramach określonych działań wykorzystując 

oraz tym specjalnie do tych celów utworzonych przestrzeni.  

Ważne jest, aby w działaniach rewitalizacyjnych gminy wykorzystać potencjał związany 

z rolnictwem i na tej podstawie projektować działania rewitalizacyjne mające na celu 

zmniejszenie zakresu wykluczenia społecznego. Poprawienie infrastruktury przestrzennej 

i technicznej pozwoli na częstsze korzystanie z zasobów kulturalnych gminy, działalności 

wolontariackiej w ramach gminnych organizacji pozarządowych oraz korzystanie z różnych 

proponowanych w gminie form spędzania wolnego czasu. Ważne jest uwzględnienie 

w działaniach rewitalizacyjnych wykorzystanie potencjału przyrodniczego gminy, jakim 

chociażby są tereny parkowe, aby aktywizować osoby, które są wykluczone bądź grozi im 

wykluczenie społeczne.  

W ramach działań rewitalizacyjnych należy kierować działania do osób w wieku 

przedprodukcyjnym ze względu na ich odpływ do większych ośrodków lub gmin. Ważne jest, 

aby wykorzystując potencjał przyrodniczy i gospodarczy gminy stwarzać młodym osobom 

warunki do aktywizacji społecznej, ale także i sportowej. Aktywność sportowa generalnie 

pozytywnie determinuje ogólny dobrostan oraz poczucie zadowolenia. Ze względu 

na nieprzystosowanie przestrzeni oraz brak możliwości kadrowych organizacja stałych zajęć 

sportowych dla młodzieży zwłaszcza na terenie wiejskim wydaje się być trudnym zadaniem 

Społeczności zamieszkujące tereny popegeerowskie charakteryzują się tym, że często 

są to zamknięte enklawy, które nie są aktywne społecznie i zawodowo. Sytuacja taka sprawia 

przekazywanie z pokolenia na pokolenie postaw biernych, co należy wykluczyć w długofalowych 

działaniach rewitalizacyjnych poprzez ich aktywizację społeczną. Należy stworzyć miejsce, które 

pozwoli z jednej strony na aktywizację mieszkańców z terenów, na których występuje 

wykluczenie społeczne, a drugiej strony przyczyni się do aktywności kulturalno- społecznej, 

poprzez między innymi możliwość wzrostu czytelnictwa i poszerzenia wiedzy i kompetencji 

osobistych ułatwiających poruszanie się społeczeństwie informacyjnym. 

Gmina Biesiekierz posiada potencjał w postaci zasobów naturalnych, które można 

wykorzystać dla działań aktywności sportowej, społecznej, natomiast pozbawiona jest 

odpowiedniego przygotowania technicznego, aby można było stale i systematycznie angażować 

młodsze i  starsze pokolenia w działania aktywizacyjne. Oferta może też być skierowana 
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do młodzieży – miejsca do rodzinnego uprawiania sportu, wycieczki tematyczne, przy 

jednoczesnym wykorzystaniu kapitału społecznego jaki mogą się stać lokalni przewodnicy, 

liderzy społeczni, eksperci społeczni, którzy otrzymując wsparcie ze strony władz 

samorządowych będą inicjować lokalne działania społeczne. Możliwe było by jednocześnie 

kształtowanie postaw obywatelskich z pomocą działaczy organizacji pozarządowych w ramach 

odpowiednio do tego celu przygotowanej przestrzeni. Ponadto wykorzystanie w odpowiedni 

sposób walorów przyrodniczych może przyczynić się z jednej strony do kształtowania postaw 

proekologicznych, z drugiej też strony przestrzeń może być wykorzystana do aktywizacji osób 

wykluczonych społecznie i zawodowo. Szczególnie skorzystałyby na tym osoby, które pozostają 

bezrobotne, do których wykorzystując odpowiednio przygotowaną infrastrukturę można 

by było kierować działania mające na celu ich aktywizację na rynku pracy.  

Ważne jest również stworzenie takich możliwości w przestrzeni gminy, aby można było 

realizować działania integrujące społeczność gminy. Najmłodsze i najstarsze pokolenie dzieli 

często przepaść w postaci realizowanych i oczekiwanych norm kulturowych, stąd często 

następuje szereg nieporozumień. Jednocześnie ważne wydaje się być zapewnienie młodym 

mieszkańcom gminy przestrzeni do realizacji działań aktywizacyjnych, co w przyszłości może 

przełożyć się na potrzebę pozostania w miejscowości pochodzenia. Warto jest wykorzystać 

potencjał jakie ze sobą niosą przedstawiciele najstarszego i najmłodszego pokolenia w celu 

wzajemnego poznawania się i wspomóc integrację międzypokoleniową odpowiednio do tego 

przygotowaną infrastrukturą.  

Ponadto zadbanie o tereny zielone na obszarach zdegradowanych przyczynić się może 

do zmiany ich funkcji i jednocześnie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców – 

obszar zdegradowany charakteryzuje się również wysokim odsetkiem przestępstw 

kryminalnych. 
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3.9. Uwarunkowania gospodarcze 

Województwo Zachodniopomorskie to województwo, na którym znajdowało się wiele 

Państwowych Gospodarstw Rolnych. Analizy prowadzone po zmianie ustrojowej przynoszą 

następujące wyniki dotyczące działalności rolniczej na terenie województwa 

„Podstawowe wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r., 

w porównaniu ze Spisem Rolnym z 2002, w województwie zachodniopomorskim wskazują na :  

- tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście 

ich średniej powierzchni;  

- wzrost udziału w ogólnej liczbie gospodarstw tych podmiotów, które prowadzą działalność 

rolniczą (w 2002 r. – 64,0%; w 2010 r. – 79,8%). Tendencja ta może być oceniana jako 

pozytywna z punktu widzenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej gospodarstw;  

- zmiany w strukturze gospodarstw rolnych – spadek (o 41,5%) liczby gospodarstw naj-

mniejszych (o powierzchni 0 -5 ha użytków rolnych), wzrost liczby gospodarstw odnoto-

wano w grupie największych – o powierzchni 50 ha i więcej (o 27,6%);  

- zmniejszenie liczby pracujących użytkowników gospodarstw rolnych, co jest bezpośrednio 

wynikiem zmniejszenia się liczby tych gospodarstw. Ponad 60% ogółu pracujących 

użytkowników to osoby w wieku powyżej 44 lat. Struktura wieku tych osób jest bardziej 

niekorzystna w przypadku kobiet niż mężczyzn”9. 

Uwarunkowania gospodarcze dotyczą przede wszystkim możliwości wykorzystania 

potencjału gospodarczego, ekonomicznego, ale przede wszystkim kapitału społecznego, dzięki 

którym rejon działalności gospodarczej zyskuje pod względem swojej atrakcyjności. 

Na terenie Gminy Biesiekierz stwierdzono występowanie 14 podmiotów gospodarki 

narodowej w rejestrze Regon sektorze rolniczym (dla porównania dla powiatu koszalińskiego 

są to 337 podmioty), w sektorze przemysłowym 89 podmiotów (powiat koszaliński – 645) 

i w sektorze budowlanym 101 podmioty (powiat koszaliński - 1016 podmioty)10. 

Województwo Zachodniopomorskie to tereny popegeerowskie, na których 

występowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wraz ze zmianą ustroju w Polsce zniknęła 

również potrzeba wspierania działalności tego typu gospodarstw. „Zmiany ustrojowe 

i transformacja gospodarcza, jakie miały miejsce po 1989 roku, przyniosły kres PGR -ów . 

Po wycofaniu dotacji państwowych, w wyniku reform gospodarczych w 1989, PGR -y 

w większości zbankrutowały, zostały przejęte przez Agencję Rynku Rolnego lub spółki 

pracownicze. Reguły szokowej terapii polskiej gospodarki, przyjęte w ramach reform 

gospodarczych na początku roku 1990, postawiły państwowe gospodarstwa rolne w trudnym 

położeniu. Proces urynkowienia gospodarki był podstawą do przemian własnościowych 

i organizacyjnych, jak również zmian w systemie zarządzania w byłych PGR -ach. Uznano, że 

                                                      
9 Diagnoza środowisk popegeerowskich, Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 2 (8)/13, s.12 
10 
http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_koszalinski/gmina_wiejs
ka_biesiekierz.pdf s.3 

http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_koszalinski/gmina_wiejska_biesiekierz.pdf
http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_koszalinski/gmina_wiejska_biesiekierz.pdf
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sprawą nadrzędną jest prywatyzacja PGR, a efekty ekonomiczne przyjdą jako efekt 

prywatyzacji” 11 

Spowodowało to jednocześnie wiele zmian w zakresie życia społecznego, przyczyniło się 

m.in. do trudności w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 

Pozostał potencjał jakim dysponowała gmina pod względem zasobów jaki była wtedy możliwa 

do uprawiana ziemia, jednak bez odpowiednio przygotowanego kapitału społecznego zaistniała 

trudność w motywowaniu mieszkańców do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. 

Było to między innymi efektem wcześniejszego stałego wsparcia PGRów, co doprowadziło 

do braku wykształcenia w mieszkańcach postaw przedsiębiorczych i zachowań 

wewnątrzsterownych. 

Jednakże Gmina Biesiekierz charakteryzuje się stosunkowo niskim wskaźnikiem liczby 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności – 937. Dla 

porównania ten sam wskaźnik dla powiatu koszalińskiego wynosi 885 osób. 12  

Ważne jest, aby przeanalizować liczbę jednostek wpisanych, nowo zarejestrowanych 

i wykreślonych w rejestrze Regon, które przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 13 Liczba jednostek wpisanych, nowo zarejestrowanych i wykreślonych w rejestrze 

REGON na 10 tys. mieszkańców w Gminie Biesiekierz 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

                                                      
11 Diagnoza środowisk popegeerowskich, Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 2 (8)/13, ss. 6-7 
12 
http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_koszalinski/gmina_wiejs
ka_biesiekierz.pdf s.3 

http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_koszalinski/gmina_wiejska_biesiekierz.pdf
http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_koszalinski/gmina_wiejska_biesiekierz.pdf
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Można zauważyć, że w 2016 roku nagle wzrosła liczba jednostek wykreślonych 

z rejestru Regon. Jednocześnie z roku na rok sukcesywnie rośnie liczba przedsiębiorstw. Warto 

zwrócić uwagę na warunki w jakich mieszkańcy mogą prowadzić działalność gospodarczą i co 

pomaga kształtować ich postawy przedsiębiorcze, aby móc zapewnić im ciągłość prowadzonej 

przez siebie działalności. Ponadto należy pamiętać o warunkach obiektywnych dla prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Wykres 14 Liczba przedsiębiorstw ze względu na wielkość w Gminie Biesiekierz 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Również warto zwrócić uwagę na to , że nieznacznie od 2015 roku wzrosła liczba 

przedsiębiorstw zatrudniająca między 50 a 249 pracowników. Wydaje się jednak to być 

odzyskiwanie poziomu z 2011 roku, w którym takich przedsiębiorstw było najwięcej. Znacznie 

również zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw zatrudniających pomiędzy 10 a 49 pracowników. 

Sukcesywnie za to wzrasta z roku na rok liczba tych przedsiębiorstw, które zatrudniają do 9 

pracowników.  

Poniższe dane przedstawiają współczynnik przedsiębiorczości, który jest wynikiem 

stosunku liczby podmiotów w danej miejscowości do liczby mieszkańców tej samej 

miejscowości. Współczynnik poniżej średniej oznacza słabo rozbudowaną przedsiębiorczość. 

Dodatkową zmienną, dzięki które w sumie można wyznaczyć małe IMD jest zwrot podatku 

akcyzowego. Zmienna ta została uznana za ważna, ponieważ pośrednio ukazuje realizację 

realnie działalności gospodarczej – w ramach działalności można uzyskać zwrot podatku. 

W związku z tym im większy zwrot podatku, tym większe prawdopodobieństwo, że działalność 

gospodarcza jest realizowana. 
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Tabela 13 Uwarunkowania gospodarcze dla  Gminy Biesiekierz – małe IMD 

Lp. Miejscowość 
Liczba 

ludności 

Liczba 

podmiotów 

Poniżej 

średniej 

Zwrot 

podatku 

akcyzowego 

Poniżej 

średniej 
Małe IMD 

1 Biesiekierz 972 86 NIE 24 NIE 2 
2 Cieszyn 107 3 TAK 3 TAK 7 
3 Gniazdowo 162 14 TAK 9 NIE 4 
4 Kotłowo 265 8 TAK 2 TAK 7 
5 Kraśnik Koszaliński 373 18 TAK 13 NIE 4 
6 Laski Koszalińskie 299 17 TAK 3 TAK 7 
7 Nosowo 50 1 TAK 0 TAK 7 
8 Nowe Bielice 1110 114 NIE 7 NIE 2 
9 Parnowo 427 20 TAK 20 NIE 4 
10 Parnówko 60 2 TAK 0 TAK 7 
11 Parsowo 313 10 TAK 2 TAK 7 
12 Rutkowo 7 1 TAK 0 TAK 7 
13 Stare Bielice 1952 186 NIE 13 NIE 2 
14 Starki 11 0 TAK 0 TAK 7 
15 Świeminko 15 0 TAK 0 TAK 7 
16 Świemino 238 2 TAK 3 TAK 7 
17 Tatów 129 11 TAK 3 TAK 7 
18 Warnino 154 4 TAK 19 NIE 4 
19 Witolubie 69 6 TAK 0 TAK 7 

  
RAZEM: 503 

 
 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Biesiekierz 

 
Mapa 2 Uwarunkowania gospodarcze na obszarze Gminy Biesiekierz 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Biesiekierz 
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Niski wskaźnik przedsiębiorczości nie sprzyja kształtowaniu postaw przedsiębiorczych 

wśród mieszkańców. Należy upatrywać przyczyn takiego zjawiska na wielu płaszczyznach: 

trudności w rozumieniu przepisów prawa, zbyt niska motywacja do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, trudności w uzyskaniu dofinansowania, a także brak wiedzy na temat 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne jest, aby w działaniach 

rewitalizacyjnych możliwe było wykorzystanie potencjału gminy do stworzenia odpowiednich 

warunków dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie 

dostępności komunikacyjnej do obszarów, na których swoją działalność prowadzą 

przedsiębiorstwa oraz możliwości otrzymania pomocy ze strony podmiotów administracji 

samorządowej.  

Ze względu na trudniejsze prowadzenie działalności gospodarczej w gminie wiejskiej, co 

wiąże się bezpośrednio z mniejszą dostępnością komunikacyjną do obszaru, ale przede 

wszystkim mniejszą liczbą potencjalnych odbiorców, na obszarze gminy występuje niski 

wskaźnik przedsiębiorczości.  

Współczynnik poniżej średniej występujący w określonej jednostce może przyczyniać się 

do zmniejszania atrakcyjności danego terenu jako terenu znaczącego do zamieszkania 

i prowadzenia działalności gospodarczej. Skutkiem takiego zjawiska może też być odpływ 

młodych ludzi do większych miejscowości w celu szukania pracy. 

To co jest istotne w ramach działań rewitalizacyjnych to zadbanie o kształtowanie 

postaw przedsiębiorczych, ale przede wszystkich o propagowanie aktywnej postawy na rynku 

pracy, szkoleniu w celu kształtowania postaw opartych na działaniach wewnątrzsterownych, 

zwłaszcza wśród osób długotrwale wykluczonych z powodu bezrobocia. Ważne jest, aby w tym 

celu stworzyć w ramach działań rewitalizacyjnych odpowiednie warunki wraz z odpowiednią 

infrastrukturą, aby działania aktywizujące w sferze zawodowej osoby wykluczone przyniosły 

w przyszłości oczekiwany efekt. Warto przy tym wykorzystać zarówno zasoby naturalne gminy 

jak i również kapitał społeczny oraz zatrudnić odpowiednio wyszkolonych edukatorów, aby 

wspierali mieszkańców w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, a także w umiejętności 

poruszania się na rynku pracy. Warunkiem koniecznym jest również podjęcie działań mających 

na celu zaktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych, które poprzez brak dostosowania 

kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, stają się coraz bardziej wykluczone społecznie. Wymagają 

w związku z tym podjęcia działań specjalistycznych, które wpłyną na możliwość znalezienia przez 

nich pracy i powrotu do aktywności zawodowej. Niniejszą formą może być zarówno spółdzielnia 

socjalna, która wymaga działań aktywizacyjnych skoncentrowanych na aktywnej integracji 

zawodowej osób wykluczonych lub prace zlecone skoncentrowane na wykonywaniu 

określonych czynności mających na celu wdrożenie osób wykluczonych w aktywność 

zawodową. 
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3.10. Uwarunkowania środowiskowe 

Gmina Biesiekierz to przede wszystkim bogactwo naturalne, które można uznać 

za ważny zasób do wykorzystania w ramach działań rewitalizacyjnych, do których zaliczamy: 

- rzekę Radew - dopływ Parsęty) o charakterze górskim płynącą zakolami w terenie częściowo 

zalesionym, naturalnym i niemalże dzikim. Rzeka ta nadaje się na szlak kajakowy (spływy) 

i łączy gminę z gminami Bobolice, Manowo, Świeszyno, Karlino, Białogard a poprzez Parsętę 

z portem w Kołobrzegu. Ponadto rzeka jest atrakcyjna dla wędkarzy ze względu na siedlisko 

ryb łososiowatych (łosoś, troć, pstrąg i lipień) oraz strefę przyległa do rzeki, 

- jezioro Parnowskie - o powierzchni 60 ha i głębokości 9 metrów. Jest ono malowniczo 

położone w zagłębieniu terenu, częściowo brzegi zalesione. Ma ono walory kąpielowe 

oraz wędkarskie, 

- rezerwat, ptactwa wodnego i roślinności bagiennej o powierzchni 66,00 ha w Tatowie - 

widoczny z drogi ekspresowej E-6. Jest on zaliczany do pomników przyrody. Stanowi on 

siedlisko oraz stanowisko lęgowe ptactwa wodnego a zwłaszcza: kaczki, perkozy, kurki 

wodne, bociany. Zaliczany do rezerwatów faunistycznych. 

- rezerwat florystyczny Wierzchomińskie Bagno o powierzchni około 160 ha położony 

na granicy Będzino w pobliżu Warnina i Kraśnika Koszalińskiego. Jest to duże skupisko 

roślinności bagiennej oraz drzew brzóz, olch i buka, a wzniesienie o wysokości 42 m.p.p.m. 

nosi nazwę Góry Bukowej. 

Gmina obfituje w pomniki przyrody: 

- aleja dębów szypułkowych przy drodze E-6 wiek 150-200 lat, obwód pnia 2,5-5,8 m. 

i wysokości 22 m. w liczbie 9 sztuk; 

- dąb szypułkowy w okolicach Parsowa o obwodzie 7 m. i wysokości 23 m. w wieku około 200 

lat - prawdopodobnie w pobliżu wypoczywał Napoleon ze swoim wojskiem podczas marszu 

na Kołobrzeg; 

- wierzby i łozy bagienne; 

- olchy bagienne; 

- buki.13 

Analizując dane dotyczące zmieszanych odpadów zebranych w ciągu roku można 

zauważyć, że zwiększa się liczba odpadów w tonach ogółem a tym samym zwiększa się liczba 

kilogramów przypadająca na jednego mieszkańca i co za tym idzie również wzrasta liczba 

odpadów z gospodarstw domowych przypadających na jednego mieszkańca. Szczególnie 

wyraźnie wzrosty widać w 2015 roku w każdej analizowanej zmiennej. W kontekście działań 

rewitalizacyjnych należy zwrócić na te kwestię również szczególną uwagę, ponieważ 

funkcjonowanie w środowisku zaśmieconym sprawia, że może obniżać się motywacja 

do aktywizacji mieszkańców w zakresie działań na rzecz gminy i miasta, ponieważ istnieje 

prawdopodobieństwo, że chętniej zadbamy o środowisko, które jest już w jakimś stopniu 

                                                      
13 Strategia Rozwoju Gminy Biesiekierz do 2015 roku 
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zadbane. Daje to poczucie wpływu na kształtowanie życia, dzięki któremu wzrasta motywacja 

do dalszych działań. Malejąca liczba odpadów może świadczyć o rozbudowanej świadomości 

ekologicznej, co może stanowić dobry zasób, który może być wykorzystany w działaniach 

rewitalizacyjnych w Gminie. 

 

Wykres 15 Zmieszane odpady w ciągu roku (ogółem) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Za szanse Gminy Biesiekierz można uznać potrzebę produkcji żywności ekologicznej 

oraz uczestnictwo w programie rozwoju rolnictwa. Poza tym wzrasta potrzeba na produkcję 

zdrowej żywności. Równie ważną jest potrzeba odpoczywania na łonie natury. Stąd też należy 

pamiętać, aby przyczyniać się w kształtowaniu postaw proekologicznych oraz na tym, aby 

w ramach działań rewitalizacyjnych wykorzystywać zasoby naturalne gminy a także zachęcać 

osoby wykluczone, aby w działaniach aktywizacyjnych brały pod uwagę budowanie lokalnej 

marki przyrodniczej przyczyniając się tym samym do poprawy wizerunku gminy na tle innych 

gmin w powiecie. Umocni to jednocześnie w mieszkańcach przekonanie, że otoczenie, 

w którym funkcjonują daje im korzyści nie tylko przyrodnicze, ale również takie, które 

przyczyniają się do integracji społecznej i promocji gminy. 
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Ważne jest więc , aby w ramach działań rewitalizacyjnych wykorzystać walory 

przyrodnicze jakie posiada gmina i na tej bazie realizować działania aktywizujące społeczność 

lokalną również w celu budowania postaw proekologicznych.  

3.11. Uwarunkowania przestrzenno- funkcjonalne 

Uwarunkowania przestrzenno – funkcjonalne będą analizowane pod kątem ogólnej 

liczby zabytków na terenie gminy. Obiekty, które nie są w odpowiednim stopniu 

modernizowane wpływają na pogorszenie funkcji użytkowych i obniżenie ich parametrów 

technicznych. Ma to również bezpośredni wpływ na estetykę obszaru oraz możliwość 

wystąpienia zachowań niepożądanych, które koncentrują się na obszarach sprzyjających piciu 

alkoholu, czyli zaniedbanych i pozostających na uboczu. 

 
Tabela 14 Uwarunkowania przestrzenno – funkcjonalne dla Gminy Biesiekierz 

Lp. Miejscowość 
Liczba 

ludności 

Ogólna liczba budynków 

zabytkowych 

wymagających działań 

inwestycyjnych 

Powyżej 

średniej 

1 Biesiekierz 972 41 TAK 

2 Cieszyn 107 6 NIE 

3 Gniazdowo 162 13 NIE 

4 Kotłowo 265 15 TAK 

5 Kraśnik Koszaliński 373 32 TAK 

6 Laski Koszalińskie 299 17 TAK 

7 Nosowo 50 5 NIE 

8 Nowe Bielice 1110 17 TAK 

9 Parnowo 427 37 TAK 

10 Parnówko 60 0 NIE 

11 Parsowo 313 18 TAK 

12 Rutkowo 7 0 NIE 

13 Stare Bielice 1952 44 TAK 

14 Starki 11 0 NIE 

15 Świeminko 15 0 NIE 

16 Świemino 238 20 TAK 

17 Tatów 129 0 NIE 

18 Warnino 154 16 TAK 

19 Witolubie 69 2 NIE 

 
RAZEM 283 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Biesiekierz. 

Na obszarze gminy ważne jest, aby zadbać o właściwe uwarunkowania przestrzenno- 

funkcjonalne, aby można było w odpowiedni sposób wykorzystać potencjał gminy. Oprócz 

zabytków, starych budynków i dostępnej infrastruktury należy pamiętać, aby w sposób 

funkcjonalny wykorzystać również krajobraz i środowisko, na którym można zorganizować 
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przestrzenie użytku turystycznego, ale również publicznego – poprawa stanu parków, skwery, 

co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, ale również przyciągnie turystów 

i potencjalnych inwestorów.  

Mapa 3 Uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne na obszarze Gminy Biesiekierz 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W ramach analizy uwarunkowań przestrzenno – funkcjonalnych można zauważyć, że 

występuje wysoki odsetek budynków, które potencjalnie mogą się przyczyniać do kształtowania 

się postaw niepożądanych społecznie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na przestrzeń, którą 

należy stworzyć, aby działania rewitalizacyjne były możliwe do realizacji i zapewniły w przyszłości 

ciągłość osiągniętych w procesie rewitalizacji. W ramach odpowiednio przygotowanej 

przestrzeni będzie wówczas możliwe zaktywizowanie kategorii osób wykluczonych: seniorów, 

osób w wieku przedprodukcyjnym i osób korzystających z pomocy społecznej. Ważne jest, aby 

wykreować miejsca, gdzie osoby starsze i młodsze będą w stanie korzystać z usług publicznych 

oraz różnorakich form aktywizacji społecznej. W ramach uwarunkowań przestrzenno – 

funkcjonalnych należy przede wszystkim zadbać o  przystosowanie pomieszczeń na organizację 

spotkań, imprez i warsztatów kulturalnych, działań zachęcających społeczność do zachowań 

prospołecznych i przedsiębiorczych w celu zaktywizowania mieszkańców gminy, szczególnie 

na obszarach zdegradowanych wśród mieszkańców wykluczonych społecznie bądź też 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby starsze, bezrobotne, osoby 

z niepełnosprawnościami). Działania te mają na celu również kształtowanie tożsamości lokalnej 

mieszkańców, a także włączenie do życia społecznego osoby społecznie wykluczone.  
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Ponadto istotne jest również stworzenie funkcjonalnej przestrzeni dla aktywizacji 

zawodowej mieszkańców wykluczonych społecznie. Należy w procesie rewitalizacji wykreować 

miejsce, które będzie odpowiednie do prowadzenia warsztatów dla osób długotrwale 

bezrobotnych, wyposażenie tego miejsca we właściwe temu celowi stanowiska konsultacyjne 

i warsztatowe. Ponadto przystosowanie przestrzeni funkcjonalnie dla celów aktywizacji 

zawodowej przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznej osób bezrobotnych oraz pozwoli im 

zobaczyć, że nie są odizolowani w swoim problemie, pracując we wspólnej przestrzeni z  innymi 

bezrobotnymi osobami. 

Równie ważne jest wspieranie działań integracyjnych wśród mieszkańców 

poprzez stworzenie im odpowiedniej infrastruktury na świeżym powietrzu. Gmina Biesiekierz 

jest miejscem atrakcyjnym przyrodniczo zwłaszcza w okresach ciepłych, dlatego tez należałoby 

w ramach działań rewitalizacyjnych zadbać o zapewnienie odpowiedniej przestrzeni 

dla integracji na zewnątrz, którą można by wykorzystać bez względu na pogodę. 

Bardzo ważnym elementem do zapewnienia ogólnego dobrostanu mieszkańców jest 

konieczność utworzenia Remizy Strażackiej. Na terenie Starych Bielic nie zapewnione 

są podstawowe rozwiązania w zakresie dostępu do tej infrastruktury, która wpływa 

na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto przestrzeń ta stanowiłaby bazę 

dla prowadzenia warsztatów i szkoleń, zarówno wzmacniających integrację społeczną 

mieszkańców, jak i zachęcających przedsiębiorców do wykorzystywania tej przestrzeni 

dla swoich celów biznesowych. 

3.12. Uwarunkowania techniczne 

Mając na względzie uwarunkowania techniczne, które w bezpośredni sposób wpływają 

na jakość życia mieszkańców przeprowadzono analizę poszczególnych czynników 

przekładających się na możliwość uznania danego obszaru za wymagający podjęcia działań 

rewitalizacyjnych. Jako zmienną do analizy uwarunkowań technicznych przyjęto rodzaj 

nawierzchni i jej jakość na obszarze gminy. Analiza stanu dróg pozwala na wskazanie obszarów, 

które posiadają wyższy potencjał rozwojowy ze względu na lepszą jakość dróg i zapewnienie 

mieszkańcom wyższego stopnia dostępności komunikacyjnej oraz obszarów, na których istnieje 

utrudniona możliwość przemieszczania się ze względu na stan drogi, co wpływa na trudniejszą 

możliwość jego rozwoju i eliminacji stopnia natężenia problemów społecznych. 

 

Tabela 15 Uwarunkowania techniczne dla Gminy Biesiekierz 

Lp. Miejscowość RODZAJ POWIERZCHNI PONIŻEJ ŚREDNIEJ 

1 Biesiekierz GR 1 

2 Cieszyn PB 2 

3 Gniazdowo MB 3 
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4 Kotłowo BR 4 

5 Kraśnik Koszaliński GZ 1 

6 Laski Koszalińskie GR 1 

7 Nosowo GR 1 

8 Nowe Bielice GR 1 

9 Parnowo GZ 1 

10 Parnówko GR 1 

11 Parsowo GZ 1 

12 Rutkowo BR 4 

13 Stare Bielice GZ 1 

14 Starki GZ 1 

15 Świeminko GZ 1 

16 Świemino GZ 1 

17 Tatów GR 1 

18 Warnino GZ 1 

19 Witolubie MB 3 

   
ŚREDNIA 1,57 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Biesiekierz 

Legenda 

GR, GZ NAWIERZCHNIA GRUNTOWA 1 

PB PREFABRYKATY BETONOWE 2 

MB MASA BITUMICZNA 3 

BR NAWIERZCHNIA BRUKOWA 4 

 

Analizowany czynnik i jego niski wskaźnik mogą pośrednio przyczynić się do pogorszenia 

innych uwarunkowań w sferze technicznej. Zły stan dróg oraz brak oświetlenia i chodników 

może w znaczącym stopniu wpływać na degradację wyżej wymienionych terenów 

nie tylko pod względem ekonomicznym czy technicznym, ale przede wszystkim pod względem 

społecznym. Jeżeli istnieje trudność w  bezpiecznym poruszaniu się na terenie gminy to istnieje 

ryzyko niskiej aktywizacji mieszkańców, a tym samym jeszcze bardziej może obniżyć aktywność 

osób starszych, które mogłyby uczestniczyć w organizowanych dla nich spotkaniach. 

Jednocześnie może to być powód obniżający motywację do organizacji działań 

dla najmłodszego pokolenia, które w przyszłości będzie odpływało ze wsi do miejskich 

aglomeracji. 
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Mapa 4 Uwarunkowania techniczne na obszarze Gminy Biesiekierz 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Diagnoza wykazała, że istnieje potrzeba zadbania o techniczne uwarunkowania 

w ramach procesów rewitalizacyjnych w celu odnowienia obszarów zdegradowanych 

oraz w celu wsparcia osób wykluczonych społecznie bądź też zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Szczególnie trudna pod względem stanu drogi jest miejscowość Świemino, gdzie 

należy zadbać o odpowiednią modernizację infrastruktury drogowej. Występują tutaj poważne 

utrudnienia komunikacyjne głównie ze względu na krytyczny stan drogi powiatowej, która 

uniemożliwia poruszanie się po obszarze i wykorzystanie efektów podejmowanych działań 

rewitalizacyjnych. Ponadto zdiagnozowano potrzebę zwiększenia aktywności społecznej 

mieszkańców, którą można uzyskać poprzez przystosowanie budynków, gdzie można stworzyć 

miejsca do wspólnego spędzania czasu, co może przyczynić się do zwiększenia integracji 

społecznej, a tym samym do zniwelowania zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób 

wykluczonych społecznie. Ważne również jest wzmocnienie uwarunkowań technicznych o małą 

architekturę – zadbanie o skwery, parki, bo to one przyczyniają się do wzrostu w świadomości 

mieszkańców walorów zamieszkiwanych przez miejscowości. 
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3.13. Podsumowanie 

Gmina Biesiekierz to obszar, który charakteryzuje się wieloma walorami naturalnymi 

.Walory te stanowią potencjał do wykorzystania w celu społecznej aktywizacji mieszkańców, 

aktywizacji zawodowej oraz ogólnego ożywienia społecznego i gospodarczego zaniedbanych 

obszarów gminy. 

Przeprowadzona diagnoza wskazuje istnienie potencjału gminy, który może być 

wykorzystany w ramach działań rewitalizacyjnych z jednej strony, z drugiej strony ukazuje szereg 

problemów występujących w wymiarach: 

- społecznym,  

- gospodarczym, 

- środowiskowym, 

- przestrzenno – funkcjonalnym, 

- technicznym. 

Analiza uwarunkowań społecznych definiuje kategorie osób zagrożonych oraz problemy 

społeczne i potencjalne ich konsekwencje. Do tych kategorii należą przede wszystkim osoby 

starsze oraz osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby bezrobotne, ale także należy 

zwrócić uwagę na niską aktywność zarówno kulturową jaki sportową w gminie. Miejscowość 

Stare Bielice posiada przestrzenny potencjał do stworzenia bazy działań aktywizujących 

pod względem społecznym i kulturowym jej mieszkańców z jednej strony, a z drugiej strony 

może być alternatywną dla wszystkich mieszkańców Gminy, którzy sposobów spędzania 

wolnego czasu szukają w najbliższym do realizacji tych celów mieście jakim jest Koszalin. 

Działania rewitalizacyjne umożliwiłyby mieszkańców miejscowości usytuowanych najbliżej 

Koszalina zachęcenie do spędzania wolnego czasu w obrębie swojej Gminy, co w efekcie 

przyczyniłoby się do wzmocnienia w mieszkańcach poczucia tożsamości lokalnej. 

Gmina charakteryzuje się również stosunkowo niskim wskaźnikiem osób w wieku 

przedprodukcyjnym.  

Potencjałem, który należałoby wykorzystać w działaniach rewitalizacyjnych jest 

działalność organizacji pozarządowych a także walory naturalne na terenie gminy 

oraz rolnictwo, z którego Gmina jest znana. Warto jest wykorzystać w ramach działań 

rewitalizacyjnych zasoby kulturowe i historyczne gminy. 

Według dokumentu Specjalna Strefa Włączenia dla województwa 

zachodniopomorskiego Gmina Biesiekierz w deficytach charakteryzuje się przede wszystkim 

tym, ze są to dawne tereny popegeerowskie. Stąd też być może przekazywana z pokolenia 

na pokolenie postawa zewnątrz sterowna, która uniemożliwia osobom wykluczonym społecznie 

na ponowną aktywizację społeczną i wykorzystywanie szans, które są im dawane.  

Uwarunkowania gospodarcze dotyczą przede wszystkim wskaźnika osób prowadzących 

działalność gospodarczą a także wskaźnika zwrotu podatku akcyzowego na terenie Gminy. 

Wskaźnik prowadzonej działalności ukazuje generalnie niską aktywność gospodarczą 

mieszkańców gminy. Należy w związku z tym podjąć działania mające na celu aktywizację 
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postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców. Należy wykorzystać również potencjał jakim 

dysponuje gmina i kierować działania na promocję lokalnych produkcji i usług poprzez m.in. 

szkolenia. Ponadto wspieranie osób bezrobotnych w przyszłości może się przełożyć na wzrost 

wskaźnika przedsiębiorczości lub na zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych, które w ramach 

działań rewitalizacyjnych będą brały udział w zadaniach ich aktywizujących. Równie ważne jest 

monitorowanie sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ mimo wzrostu 

zakładanych podmiotów na przestrzeni ostatnich lat istnieje duże ryzyko szybkiego 

ich zamykania. Przyczyna takiego stanu może być brak odpowiednich szkoleń, długofalowych 

działań mających na celu uświadomienie nowym przedsiębiorcom znaczenia realizowanych 

działań gospodarczych. 

To co stanowi ważny potencjał gminy to przynależność jej do Słupskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej – Podstrefa Laski Koszalińskie. Oznacza to , że gmina jest atrakcyjną 

pod względem gospodarczym, co można wykorzystać w działaniach rewitalizacyjnych. 

Analiza uwarunkowań środowiskowych wskazuje przede wszystkim na stosunkowo 

wysoki wskaźnik zmieszanych odpadów komunalnych, który wg danych GUS wzrósł w ciągu 

kilku lat znacznie na ternie gminy. Taki stan rzeczy może wpływać na kształtowanie się postaw 

proekologicznych. Należy wykorzystując potencjał jakim jest położenie gminy i  jej walory 

wykorzystać do  prowadzenia działań na rzecz kształtowania postaw proekologicznych – 

zaczynając o edukacji na temat potencjału środowisko- przyrodniczego a kończąc na ukazaniu 

powiązania codziennych zachowań proekologicznych mieszkańców gminy 

z jej uwarunkowaniami środowiskowymi. Zaniedbane środowisko naturalne determinuje niską 

motywację potencjalnych przedsiębiorców do zakładania między innymi działalności opartej 

na turystyce i agroturystyce. Jest to o tyle istotne, o ile w gminie istnieje potrzeba produkcji 

żywności ekologicznej oraz odpoczynku na łonie natury, co bezpośrednio może przyczynić się 

budowania potencjału turystycznego gminy. 

Uwarunkowania przestrzenno - funkcjonalne determinują funkcjonalność, 

bezpieczeństwo i jakość zamieszkiwania na terenie gminy. Przeanalizowane zmienne prowadzą 

do wniosków związanych ze stopniem zniszczenia tkanki historycznej gminy, co wpływa 

na degradację obszarów. Degradacja przestrzeni i funkcji gminy sprawia, że mieszkańcy 

nie czują się bezpiecznie a jednocześnie nie mogą być realizowane działania na rzecz aktywizacji 

społecznej osób wykluczonych, zarówno przez jednostki publiczne a także przez organizacje 

pozarządowe. Należy podjąć działania na rzecz poprawy przestrzeni i funkcji terenu gminy 

w celu prowadzenia właściwej integracji społecznej wykorzystując potencjał są organizacje 

pozarządowe, które mogłyby wspierać działania gminy w aktywizacji osób wykluczonych. 

Przyczyni się do zniwelowania problemów związanych z bezrobociem, może zaktywizować 

osoby starsze a jednocześnie przyczyni się do zwiększenia się atrakcyjności obiektów w oczach 

potencjalnych inwestorów. 

W ramach uwarunkowań technicznych ukazano przede wszystkim stan dróg na terenie 

gminy. Zły stan dróg przyczynia się między innymi do utrudnionego komunikowania się 

z miejscowościami ościennymi, a tym samym osobom poszukującym pracy utrudnia do niej 
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dostęp w ramach granic gminy. Trudności związane z niewykorzystaniem potencjału 

gospodarczego gminy w związku ze złym stanem dróg nie wpływają korzystnie na jej wizerunek 

w oczach potencjalnego inwestora, nie dorównuje to też światowym standardom, które 

określają szybki i dobry transport jako jeden z głównych wskaźników dobrego rozwoju 

gospodarczego. Ponadto może to wpływać na odpływ młodych mieszkańców do większych 

ośrodków, ze względu na styl życia opierający się na łatwym i szybkim dostępie do potrzebnych 

im usług i dóbr. 

Analiza wszystkich powyższych uwarunkowań pozwoliła na wyodrębnienie obszarów 

wymagających działań rewitalizacyjnych na obszarze miejskim oraz wiejskim Gminy Biesiekierz. 

 

Tabela 16 Podsumowanie uwarunkowań – IMD dla Gminy Biesiekierz  

Lp. Miejscowość 
Liczba 

ludności 

IMD 

społeczne 

Uwarunkowania 

gospodarcze 

Uwarunkowania 

przestrzenno-

funkcjonalne 

Uwarunkowania 

techniczne 
IMD łącznie 

1 Biesiekierz 972 19 2 
  

28 

2 Cieszyn 107 49 7 
  

58 

3 Gniazdowo 162 24 4 
  

30 

4 Kotłowo 265 66 7 
  

77 

5 Kraśnik Koszaliński 373 44 4 
  

55 

6 Laski Koszalińskie 299 19 7 
  

33 

7 Nosowo 50 30 7 
  

41 

8 Nowe Bielice 1110 33 2 
  

42 

9 Parnowo 427 20 4 
  

31 

10 Parnówko 60 29 7 
  

40 

11 Parsowo 313 57 7 
  

71 

12 Rutkowo 7 26 7 
  

35 

13 Stare Bielice 1952 32 2 
  

41 

14 Starki 11 27 7 
  

38 

15 Świeminko 15 28 7 
  

39 

16 Świemino 238 48 7 
  

62 

17 Tatów 129 20 7 
  

31 

18 Warnino 154 29 4 
  

40 

19 Witolubie 69 28 7 
  

37 

Źródło: Opracowanie własne 



 
 

 

69 

Województwo zachodniopomorskie to również tereny popegeerowskie, na których 

występuje wiele problemów m.in. natury społecznej. 

„Wiele, nie tylko rodzin, ale i całych społeczności wiejskich okazało się bezradnych, 

nie będąc w stanie przystosować się nowej rzeczywistości. Panujący ogólnie zastój, a nawet 

regres wsi popegeerowskich w efekcie doprowadził do alienacji i wykluczenia zamieszkujących 

je lokalnych społeczności. Wykluczenie to , oprócz wymiaru społecznego, przejawia się 

w aspekcie ekonomicznym (bariera finansowa w dostępie do dóbr i usług), a także 

przestrzennym (fizyczne oddalenie od dużych ośrodków miejskich oraz brak, bądź bardzo 

ograniczona komunikacja środkami transportu publicznego)14.” 

Biesiekierz to gmina, gdzie występuje obciążenie problemowymi miejscowościami 
popegeerowskimi. Problemy związane z funkcjonowaniem na obszarze popegeerowskim, 
to przede wszystkim dziedziczenie biedy, a tym samym duża liczba osób korzystająca z zasiłków, 
ukryte bezrobocie. Na terenach popegeerowskich kształtuje się często kultura biedy, 
specyficzne schematy zachowań, które przekazywane z pokolenia na pokolenie sprawiają 
trudność w wykorzystaniu potencjału Gminy. Tereny popegeerowskie powinny być szczególnie 
uwzględnione w procesie rewitalizacji, gdyż zakłada ona aktywność społeczną w celu 
zmniejszenia się problemów w innych strefach . 

Wyznaczając obszary o szczególnym natężeniu uwarunkowań kryzysowych 

skoncentrowano się na analizie wartości liczbowych przypisanych poszczególnym obszarom 

oraz odniesiono niniejszą sytuację do założeń dotyczących planów strategicznych gminy 

względem realizowanego procesu rozwoju. Analizując wartości liczbowe przyjęto, iż poziom 

szczególnej koncentracji uwarunkowań wskazujących na deficyty obszarów rewitalizacji 

koncentruje się na poziomie 41 punktów oraz obejmuje obszary, na których stwierdzono 

znaczne deficyty (wartość liczbowa wykraczająca powyżej średniej) w ramach uwarunkowań 

społecznych. Niniejsze założenie wynika z kompleksowej analizy obszarów dokonanych przez 

Zespół ds. Rewitalizacji oraz odniesienie danych liczbowych do potrzeb wyrażanych przez 

mieszkańców w procesie partycypacji społecznej wraz z analizą dokumentów strategicznych. 

Pozwoliło to na ekspercie przyjęcie stałego poziomu wartości indeksu IMD, która determinuje 

zaliczenie obszaru do wykazującego szczególne nasilenie negatywnych uwarunkowań 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. 

Tabela 17 Zestawienie zagrożonych obszarów w Gminie Biesiekierz 

Lp. Ulica Liczba ludności Powierzchnia Ogólne IMD 

1.  Cieszyn 107 13,6 58 

2.  Kotłowo 265 20,3 77 

3.  Kraśnik Koszaliński 373 18,2 55 

4.  Nowe Bielice 200 424,3 42 

5.  Parsowo 180 23,7 71 

6.  Stare Bielice 350 215,4 41 

7.  Świemino 140 36,6 62 

Liczebność mieszkańców obszaru rewitalizacji 1 615 752,10  

                                                      
14 tamże, s.20 
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Wskazane powyżej obszary zakwalifikowane zostały jako obszary szczególnie zagrożone, 
na których wyznaczony został obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, który jest 
tożsamy, ze względu na szczególną koncentrację problemów we wskazanych jednostkach 
urbanistycznych. Obszary zdegradowane nie posiadają znacznego zróżnicowania problemów, 
które pozwoliłoby na wyróżnienie koncentracji szczególnych deficytów, dlatego zostały 
zakwalifikowane w pełni jako obszary rewitalizacji, tak aby możliwe było efektywne realizowanie 
procesów umożliwiających zmarginalizowanie zjawisk kryzysowych. Analizując poszczególne 
mapy podobszarów, należy podkreślić, iż obszary na mapach zostały wyznaczone w odniesieniu 
do miejsc zamieszkałych obejmujących poszczególne działki ewidencyjne, które są przypisane 
do najbardziej zdegradowanych obszarów. Do obszarów rewitalizacji zostały zaliczone miejsca 
o znacznych deficytach, które jednocześnie są zamieszkałe i występuje na nich możliwość 
realizowania procesów rewitalizacyjnych. 

 

3.14. Analiza podobszarów rewitalizacji 

a) Podobszar rewitalizacji 1 – Cieszyn 

W Cieszynie zamieszkuje 107 mieszkańców. Miejscowość jest położona pomiędzy 
Jeziorem Parnowskim a wzniesieniem Kikut również w niedalekiej odległości od Jeziora 
Tatowskiego.  

W miejscowości znajduje się zespół dworsko-parkowy na który składa się wybudowany 
w 1900 r. dwór otoczony parkiem krajobrazowym z II poł. XIX w . o pow. 1,2 ha., przylegającym 
bezpośrednio do Parnowskiego Jeziora, będącego rezerwatem ptactwa (łabędź niemy). 

W niewielkiej odległości od dworu znajduje się kościół gotycki z XIV w ., przebudowany 
w wieku XIX w , co może świadczyć o powstaniu wsi w okresie średniowiecza. Obecnie z kościoła 
została wieża, w której urządzono kaplicę. Pozostałą część kościoła stanowią ruiny. W Cieszynie 
występuje wysoki odsetek osób uzależnionych od alkoholu oraz wysoki odsetek interwencji 
policji. Ponadto nieodpowiednia infrastruktura uniemożliwia aktywność sportową mieszańców 
wsi. Wpływa również na utrudnioną możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych. 

 

Tabela 18 Analiza SWOT podobszaru rewitalizacji 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Położenie obszaru w pobliżu jezior, które mogą 
stanowić potencjał do podejmowania działań 
aktywizacyjnych 

Wysoki stopień korzystania mieszkańców 
z pomocy społecznej oraz wysokie nasilenie liczby 
osób uzależnionych od alkoholu 

Atrakcyjność wsi pod względem przyrodniczym 
Niski stopień aktywności mieszkańców 
na podobszarze rewitalizacji 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Rozwój aktywności zawodowej opartej 
na tożsamości lokalnej w obszarze rolnictwa 
ekologicznego 

Utrudniona możliwość aktywizacji i integracji osób 
wykluczonych społecznie oraz trudność ze 
skłonieniem mieszkańców do aktywności 

Możliwość wykorzystania infrastruktury na potrzeby 
prowadzenia działań aktywizacji społecznej 

Niski stopień przedsiębiorczości co może 
prowadzić do utrudnionej możliwość rozwoju 
działań mających na celu aktywizację zawodową 
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Źródło: Opracowanie własne 

Mapa 5 Podobszar rewitalizacji Cieszyn 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Potencjały podobszaru rewitalizacji: 

- Występowanie zabytku (wieża kościoła), które mogą przysłużyć się do promocji lokalnych 

działań; 

- Bliskość jezior, co może przyczynić się do wzrostu aktywizacji gospodarczej mieszkańców 

korzystających z zasobów przyrodniczych; 

- Występowanie parku krajobrazowego jako potencjału, który można wykorzystać 

dla aktywizacji społecznej. 

 

b) Podobszar rewitalizacji 2 – Kotłowo 

W Kotłowie zamieszkuje 265 mieszkańców, a sołectwo jest położone na wschód 
od Biesiekierza. Jest to wieś, w której znajduje się zespół dworsko-parkowy oraz dwór z XIX/XX. 

W Kotłowie występuje wysoki wskaźnik budynków zabytkowych, co z jednej strony 
może stanowić potencjał dla rozwoju turystyki i gospodarki, z drugiej strony może jeżeli jest 
to przestrzeń zaniedbana, to może stać się terenem dla rozwoju zjawisk aspołecznych. 

W Kotłowie występuje niski wskaźnik przedsiębiorczości, na co może mieć wpływ 
znaczne oddalenie od drogi krajowej numer 6 jako determinanty utrudnionej możliwości 
logistyki.  

Głównym problemem jest wysoki odsetek osób korzystających z zasiłków, wysoki 
wskaźnik interwencji Policji a także niski wskaźnik aktywności sportowej i kulturowej 
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mieszkańców, przede wszystkim ze względu na brak odpowiedniej do tego celu stworzonej 
infrastruktury. Występuje również stosunkowo wysoki odsetek osób bezrobotnych. 

Tabela 19 Analiza SWOT podobszaru rewitalizacji 2 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Możliwość podjęcia działań opartych 

na aktywizacji ze względu na atrybuty 

przyrodnicze regionu 

Wysoki stopień osób długotrwale 

wykluczonych społecznie ze względu 

na wysoki odsetek osób korzystających ze 

świadczeń społecznych oraz wysoki odsetek 

osób bezrobotnych. 

Bliskie sąsiedztwo obszaru posiadającego 

doświadczenie w zakresie aktywizacji 

mieszkańców 

Wysoki stopień wykluczenia mieszkańców 

w obszarze problemów technicznych (zły stan 

dróg, brak poboczy) i gospodarczych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Możliwość realizacji działań aktywizacyjnych 

korzystając z atrybutów przyrodniczych obszaru 

Trudności w prowadzeniu działań 

aktywizacyjnych ze względu na rozproszenie 

mieszkańców na wsi i brak odpowiedniej 

infrastruktury technicznej umożliwiającej 

zapewnienie aktywności społecznej.  

Możliwość rozwoju infrastruktury ze względu 

na rozbudowujące się budownictwo 

jednorodzinne 

Utrudnione prowadzenie działań 

aktywizacyjnych ze względu na długotrwałe 

wykluczenie mieszkańców  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Mapa 6 Podobszar rewitalizacji Kotłowo 
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Źródło: Opracowanie własne 

Potencjały podobszaru rewitalizacji: 

- Występowanie zabytków, które mogą przysłużyć się do promocji lokalnych działań 

oraz działań związanych z działalnością gospodarczą na terenie miejscowości; 

- Budowa świetlicy wiejskiej (w planach) jako miejsca aktywizacji społecznej mieszkańców; 

- Promocja wsi poprzez aktywną działalność na profilu FB 

https://www.facebook.com/kotlowo.biesiekierz/ . 

 

c) Podobszar rewitalizacji 3 – Kraśnik Koszaliński 

W sołectwie Kraśnik Koszaliński mieszka 373 mieszkańców. Jest to wieś głównie o charakterze 

rolniczo-turystycznym. Na terenie Kraśnika Koszalińskiego hoduje się bydło i trzodę chlewną. 

Bogactwem sołectwa są tereny położone między rzeką Radew, a drogą krajową nr 6 

przeznaczone pod usługi turystyczne. We wsi znajduje się zespół pałacowo-parkowy złożony 

z pałacu z poł. XIX w . oraz z parku krajobrazowego z przełomu XVIII/XIX w ., o pow. 5 ha. 

W pobliżu Kraśnika położony jest rezerwat florystyczny Wierzchomińskie Bagno o powierzchni 

43,6 hektarów. Jest to duże skupisko bagiennej roślinności. Tworzy się tu torfowisko 

oraz stanowiska wiciokrzewu pomorskiego. Głównymi problemami jest wysoki odsetek osób 

korzystających ze świadczeń społecznych oraz wysoki odsetek osób bezrobotnych. Ponadto ze 

względu na nieodpowiednią infrastrukturę sportową występuje niska aktywność sportowa. 

https://www.facebook.com/kotlowo.biesiekierz/
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Tabela 20 Analiza SWOT podobszaru rewitalizacji 3 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Występowanie terenów przyrodniczych, 

które można przeznaczyć na aktywizację 

turystyczną i społeczną mieszkańców 

Wysokie nasilenie problemów społecznych 

oraz wykluczenia mieszkańców 

Występowanie terenów przyrodniczych, 

które można wykorzystać w celach 

gospodarczych. 

Wysoki stopień zdegradowania infrastruktury, 

która stanowi wartość kryzysową obszaru 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Odnowa infrastruktury stanowiącej 

potencjał obszaru rewitalizacji, który 

przyczyni się do niwelacji negatywnych 

zjawisk społecznych 

Niski wskaźnik współczynnika 

przedsiębiorczości, co utrudnia wykorzystanie 

potencjału przyrodniczego i gospodarczego 

miejscowości. 

Podjęcie działań aktywizacji zawodowej 

mającej na celu włączenie wykluczonych 

mieszkańców 

Brak chęci osób wykluczonych społecznie 

do zaangażowania się w prowadzone działania 

aktywizacyjne 

Źródło: Opracowanie własne  

Mapa 7 Podobszar rewitalizacji Kraśnik Koszaliński  
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Źródło: Opracowanie własne 

Potencjały podobszaru rewitalizacji: 

✓ Występowanie terenów przyrodniczych, które mogą przyczynić się do aktywizacji 
społecznej mieszkańców; 

✓ Bliskość drogi krajowej nr 6 , co może przyczynić się do rozwoju gospodarczego 
miejscowości również pod względem rolniczym; 

✓ Bliskość rzeki Radew, którą można wykorzystywać w celach turystycznych 
i promocyjnych gminy. 

d) Podobszar rewitalizacji 4 – Parsowo 
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Podobszar Pasowa zamieszkuje 313 mieszkańców. Parsowo to miejscowość 

o charakterze turystycznym. Na terenie Parsowa znajduje się zespół pałacowo- parkowy, który 

obecnie pełni funkcję Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, przewlekle chorych 

somatycznie.. W parku przy pałacu rośnie buk zwyczajny czerwonolistny i jesion wyniosły, które 

liczą sobie ok. 170 lat, a także 200-letnie trzy zrośnięte jodły pospolite i 250-letni cis pospolity. 

Głównymi problemami w miejscowości to wysoki odsetek osób korzystających z zasiłków 

społecznych a także wysoki odsetek osób bezrobotnych. Sytuacja bezrobocia i jednocześnie 

konieczność korzystania z pomocy społecznej przyczynia się do wykluczenia osób z życia 

społecznego i tym trudniej zaangażować mieszkańców w działania na rzecz budowania 

tożsamości lokalnej. Należy również zwrócić uwagę na niską liczbę osób w wieku 

przedprodukcyjnym i duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Szczególnie ważną grupą 

są seniorzy, których należy aktywizować, aby nie dopuścić do sytuacji izolacji społecznej. 

Tabela 21 Analiza SWOT podobszaru rewitalizacji 4 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Przyrodniczo i turystycznie atrakcyjny obszar. Wysoki odsetek osób korzystających 

z zasiłków społecznych i wysoki odsetek osób 

bezrobotnych 

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych 

stanowiących potencjach dla aktywizacji 

społecznej mieszkańców. 

Niski odsetek osób w wieku 

przedprodukcyjnym oraz wysoki odsetek 

osób w wieku poprodukcyjnym a także niski 

wskaźnik przedsiębiorczości. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Walory przyrodnicze i turystyczne, które 

można wykorzystać w ramach aktywizacji 

społecznej mieszkańców. 

Brak zaangażowania społeczności lokalnej 

w budowanie tożsamości lokalnej. Zagrożenie 

migracją ludzi młodych do większych 

miejscowości. 

Walory przyrodnicze jako potencjał 

do kształtowania postaw ekologicznych.  

Brak chęci osób wykluczonych społecznie 

do zaangażowania się w prowadzone 

działania aktywizacyjne  

Źródło: Opracowanie własne 

Potencjały podobszaru rewitalizacji: 

✓ Występowanie terenów przyrodniczych, które mogą przyczynić się do aktywizacji 

społecznej mieszkańców; 

✓ Istnienie i aktywność organizacji pozarządowych, które można wykorzystać w ramach 

działań aktywizacyjnych społeczności: NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK 

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE, 

STOWARZYSZENIE "MÓJ DOM - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI" 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Pomocy_Spo%C5%82ecznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buk_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jesion_wynios%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jod%C5%82a_pospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cis_pospolity
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✓ Występowanie zespołu parkowo – pałacowego służące do aktywizacji mieszkańców, 

a tym samym stanowiący ważną wartość w świadomości społecznej mieszkańców. 

 

Mapa 8 Podobszar rewitalizacji Parsowo 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

e) Podobszar rewitalizacji 5 - Świemino 
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Na podobszarze Świemina mieszka 238 mieszkańców. Świemino jest wsią o charakterze 

rolniczo-turystycznym. Kompleksy leśne, tereny przyrodniczo cenne i obecność wód stwarzają 

warunki do rozwoju turystyki kwalifikowanej i agroturystyki. Wzdłuż drogi do Koszalina znajduje 

się pomnik przyrody – aleja dębów szypułkowych obejmująca 16 drzew o obwodzie 180-620 

cm. We wsi znajduje się zespół pałacowo-parkowy, do którego zalicza się pałac z pocz. XIX w . 

oraz park krajobrazowy z I poł. XIX w . o pow. 6 ha. Na terenie wsi znajduje się szkoła 

podstawowa, filia biblioteki oraz świetlica wiejska. Głównymi problemami w miejscowości 

Świemino jest wysoki odsetek osób korzystających z zasiłków społecznych oraz stosunkowo 

wysoki odsetek osób bezrobotnych, co może przyczyniać się do trwałej izolacji społecznej 

i wykluczenia z życia społecznego. 

Mapa 9 Podobszar rewitalizacji Świemino 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 22 Analiza SWOT podobszaru rewitalizacji 5 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Przyrodniczo i turystycznie atrakcyjny obszar. Wysoki odsetek osób korzystających 

z zasiłków społecznych i wysoki odsetek osób 

bezrobotnych 

Istnienie na terenie miejscowości szkoły i filii 

biblioteki, które można wykorzystać jako 

przestrzeń dla działań aktywizacyjnych. 

Utrudniona dostępność do obiektów 

infrastrukturalnych należących do gminy, 

w których można byłoby zorganizować stałe 

działania aktywizacyjne dla mieszkańców – 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszalin


 
 

 

79 

bardzo zły stan drogi powiatowej 

uniemożliwiający dostęp do aktywności 

społecznej mieszkańców 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Walory przyrodnicze i historyczne, które 

można wykorzystać w ramach aktywizacji 

społecznej mieszkańców. 

Brak zaangażowania społeczności lokalnej 

w budowanie tożsamości lokalnej.  

Walory przyrodnicze jako potencjał 

do kształtowania postaw na rzecz tożsamości 

lokalnej.  

Brak chęci osób wykluczonych społecznie 

do zaangażowania się w prowadzone 

działania aktywizacyjne  

Źródło: Opracowanie własne 

Potencjały podobszaru rewitalizacji: 

- Występowanie terenów przyrodniczych, które mogą przyczynić się do aktywizacji 

społecznej mieszkańców; 

- Istnienie szkoły podstawowej i filii biblioteki, które mogą stanowić przestrzeń dla działań 

aktywizacyjnych; 

- Funkcjonowanie punktu rekreacyjno – sportowego przy szkole podstawowej, który może 

stanowić przestrzeń do dodatkowej aktywizacji dzieci i młodzieży. 

 

f) Podobszar rewitalizacji 6 – Nowe Bielice 

W Nowych Bielicach zamieszkuje 1110 mieszkańców, jednakże obszar rewitalizacji 

zamieszkiwany jest przez 200 osób wymagających wsparcia.. Przez miejscowość przebiegają 

drogi powiatowe i drogi gminne jak i również połączenia autobusowe oraz komunikacja 

za pośrednictwem busów z Koszalinem i Biesiekierzem. Na terenie wsi znajdują się pałac z końca 

XVIII w ., przebudowany w latach 1863-1870 przez Ladewiga, od frontu posiada 

czterokolumnowy portyk. Od 1958 r. do chwili obecnej mieści się w nim Dom Pomocy 

Społecznej oraz park z XVIII/XIX w . o pow. 3 ha, początkowo pałacowy, obecnie krajobrazowy, 

z drzewostanem rodzimym (świerki, buki, jesiony, modrzewie i in.). Dominującą funkcją 

miejscowości Nowe Bielice jest funkcja mieszkaniowa oraz usługowo-produkcyjna, w mniejszym 

rolnicza i turystyczna. Stanowi to ogromny potencjał gminy i należy to wykorzystać w celu 

zachęcania najmłodszego pokolenia do pozostania na miejscu. Głównym problemem jest 

niewielka aktywność kulturowa mieszkańców oraz stosunkowo niski odsetek osób w wieku 

przedprodukcyjnym. 

 

 

 

Tabela 23 Analiza SWOT podobszaru rewitalizacji 6 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Podmiejski charakter miejscowości 

oraz dostęp do infrastruktury technicznej 

a także dobre położenie komunikacyjne 

Wysokie nasilenie problemów społecznych 

oraz wykluczenia mieszkańców 

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych 

stanowiących potencjach dla aktywizacji 

społecznej mieszkańców. 

Słabo rozwinięta baza noclegowa 

i gastronomiczna  

SZANSE ZAGROŻENIA 

Odnowa infrastruktury stanowiącej potencjał 

obszaru rewitalizacji, który przyczyni się 

do niwelacji negatywnych zjawisk społecznych 

Brak zaangażowania społeczności lokalnej 

w budowanie tożsamości lokalnej. Zagrożenie 

migracją ludzi młodych do większych 

miejscowości. 

Wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, co można 

wykorzystać jako potencjał do kształtowania 

postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców. 

Brak chęci osób wykluczonych społecznie 

do zaangażowania się w prowadzone działania 

aktywizacyjne 

Źródło: Opracowanie własne 

Potencjały podobszaru rewitalizacji: 

- Występowanie terenów przyrodniczych, które mogą przyczynić się do aktywizacji 

społecznej mieszkańców; 

- Istnienie i aktywność organizacji pozarządowych, które można wykorzystać w ramach 

działań aktywizacyjnych społeczności: STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE PRZY DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ "ZAWSZE RAZEM", BANK ŻYWNOŚCI W NOWYCH BIELICACH 

- Lokalizacja podobszaru przy drogach powiatowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10 Podobszar rewitalizacji Nowe Bielice 



 
 

 

81 

 
Źródło: Opracowanie własne 

g) Podobszar rewitalizacji 7 – Stare Bielice 

W Starych Bielicach mieszka 1952 mieszkańców. Jest to miejscowość 

o powierzchni1023 hektarów i bezpośrednio od wschodu graniczy z Koszalinem, od południa 

z nowymi Bielicami, od zachodu z Tatowem a od północy z Gniazdowem. Ze względu na bliskość 

Koszalina jest to wieś o charakterze podmiejskim. Stare Bielice powstały w XI wieku, tuż po tym 

jak powstał Koszalin i celem powstania wsi było przede wszystkim wzmocnienie pozycji 

Koszalina na Pomorzu Środkowym. W Starych Bielicach znajduje się zabytkowy kościół pw. 
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Świętego Stanisława, który został wzniesiony w 1894 roku jako budowla neogotycka. Na terenie 

Starych Bielic znajduje się Filia Biblioteki Publicznej w Biesiekierzu, a także szkoła podstawowa. 

Stare Bielice jest to miejscowość, w której głównymi problemami jest stosunkowo wysoki 

wskaźnik interwencji Policji, lecz przede wszystkim niska aktywność kulturowa i sportowa 

wynikająca z braku odpowiednio do tego typu działań dostosowanej infrastruktury. Ze względu 

na bliskość Koszalina mieszkańcy Starych Bielic korzystają z infrastruktury sportowej i kulturalnej 

udostępnianej przez miast Koszalin, co sprawia, że trudno jest budować na miejscu, w Starych 

Bielicach poczucie przynależności do miejsca zamieszkania. 

 

Tabela 24 Analiza SWOT podobszaru rewitalizacji 7 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Położenie obszaru w pobliżu Koszalina. 

Położenie przy drodze krajowej nr 6 

Wysoki stopień interwencji policji na terenie 

obszaru rewitalizacji.  

Działająca Fundacja „Towarzystwo Wyścigowe”, 

które poprzez działalność sportową promuje 

również teren, na którym prowadzi działalność.  

Niski stopień aktywności sportowej 

i kulturalnej mieszkańców na podobszarze 

rewitalizacji. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Rozwój aktywności zawodowej opartej 

na tożsamości lokalnej w obszarze rolnictwa 

ekologicznego 

Utrudniona możliwość aktywizacji i integracji 

osób wykluczonych społecznie oraz trudność 

ze skłonieniem seniorów do aktywności 

Możliwość wykorzystania infrastruktury 

i aktywności organizacji pozarządowych 

na potrzeby prowadzenia działań aktywizacji 

społecznej 

Niski stopień aktywności kulturalnej, co 

utrudnia kształtowanie postaw prolokalnych 

wśród mieszkańców. 

Źródło: Opracowanie własne 

Potencjały podobszaru rewitalizacji: 

- Aktywnie działające organizacje pozarządowe - Fundacja „Towarzystwo Wyścigowe” 

zajmujące się organizacją wyścigów samochodowych oraz Ochotnicza Straż Pożarna; 

- Istniejące i funkcjonują CENTRUM PSYCHOTERAPII I DORADZTWA PSYCHOLOGICZNEGO; 

- Wysokie skoncentrowanie lokalnych działalności gospodarczych; 

- Występowanie zabytków, które mogą przysłużyć się do promocji lokalnych działań 

oraz działań związanych z działalnością gospodarczą na terenie miejscowości. 
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Mapa 11 Podobszar rewitalizacji Stare Bielice 
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Mapa 12 Podsumowanie podobszarów rewitalizacji – mapa poglądowa 

 
Źródło: Opracowanie własne
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4. Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Zadaniem realizacji działań rewitalizacyjnych będzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych podczas konsultacji społecznych, nadanie 

przestrzeniom publicznym waloru przyjaznego otoczenia i uzbrojenie kapitału ludzkiego 

w narzędzia, w szczególności infrastrukturę pozwalającą na realizację inicjatyw oddolnych 

w celu utrwalenia efektu rewitalizacji. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

zrealizowana zostanie poprzez cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia programu. 

Warunkiem realizacji programu będzie włączenie elementu społecznego w działania 

infrastrukturalne na obszarze rewitalizowanym.  

Analizując poszczególne przedsięwzięcia, które stanowią odpowiedź na zdiagnozowane 

problemy należy podkreślić, iż najważniejszym założeniem wizji obszaru po przeprowadzeniu 

rewitalizacji jest doprowadzenie do rozwiązania stwierdzonych problemów oraz kompleksowe 

włączenie osób wykluczonych społecznie do działań mających na celu ich aktywizację 

zawodową. Przedsięwzięcie pierwsze, którego celem jest utworzenie centrum aktywizacji 

społeczno- gospodarczej spowoduje, iż dokonana zostanie poprawa infrastruktury technicznej, 

ale jednocześnie utworzony zostanie obiekt stanowiący potencjał działań aktywizacji 

zawodowej oraz społecznej osób wykluczonych. Wykorzystany zostanie również potencjał osób 

zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych. Ponadto istotnym celem będzie 

stworzenie pewnej marki lokalnej, która będzie mogła zostać wykorzystana do trwałej odnowy 

obszaru. 

W ramach przedsięwzięcia drugiego oraz trzeciego możliwe będzie wykorzystanie 

potencjału społecznego osób angażujących się obecnie w działalność organizacji 

pozarządowych, ale jednocześnie na tej podstawie stworzenie warunków do aktywizacji osób 

wykluczonych w miejscach ich zamieszkania. Przedsięwzięcia doprowadzą do wykorzystania 

potencjału mieszkańców angażujących się w uprawianie roli poprzez stworzenie warunków 

do możliwości podejmowania aktywności zawodowej. Ponadto mieszkańcy zyskają dostęp 

do obiektu mającego na celu ich aktywizację sportową oraz profilaktykę zdrowia. Możliwość 

realizacji kompleksowych działań w tym obszarze jest szczególnie ważna ze względu na cechy 

obszaru popegeerowskiego, do którego zalicza się obszar gminy, czyli znaczny stopień bierności 

mieszkańców i poczucia braku wpływu. 

Obszar rewitalizacji, na którym występuje obecnie największa koncentracja zjawisk 

kryzysowych będzie obszarem, który w roku 2023 nie będzie wyróżniał się pod względem 

negatywnych uwarunkowań społecznych. Przeprowadzone działania doprowadzą 

do zmniejszenia liczby osób spełniających kryteria uprawniające do otrzymania pomocy 

społecznej w postaci zasiłków, a jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia liczby osób 

długotrwale wykluczonych, które pozostawały bardzo długi okres czasu bez zatrudnienia. 

Niniejsze osoby będą mogły korzystać z organizowanych wydarzeń społecznych, które będą 

organizowały ich czas wolny, a także podczas których na bieżąco będą otrzymywały wsparcie 
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pozwalające na utrzymanie swojej aktywności zawodowej. Stworzone obiekty pozwolą na stałe 

zaktywizowanie seniorów, co jest kluczowe ze względu na konieczność przeciwdziałania 

wykluczeniu grupy społecznej, do której będzie należała coraz większa liczba mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. Przeprowadzone inwestycje infrastrukturalne doprowadzą 

do wytworzenia na obszarze rewitalizacji znacznej aktywności społecznej, co przyczyni się 

do zmarginalizowania niekorzystnych zjawisk społecznych i wpłynie na zwiększenie atrakcyjności 

obszaru. Niniejszy proces wpłynie na możliwość częstszego osiedlania się młodych osób, co 

jednocześnie przyczyni się do zwiększenia liczby osób zamieszkujących obszar rewitalizacji 

w wieku przedprodukcyjnym, a także zmniejszenia stopnia migracji osób spoza gminy. 

Poprzez podejmowane działania w zakresie aktywizacji społecznej będzie możliwe wykreowanie 

nowych przedsięwzięć gospodarczych na obszarze rewitalizacji i zwiększenie stopnia 

przedsiębiorczości mieszkańców. Odpowiednia adaptacja przestrzeni wpłynie na znaczne 

zmniejszenie miejsc koncentracji negatywnych zachowań społecznych, a także obniżenie 

stopnia degradacji obszarów i zwiększenia jakości życia mieszkańców. Organizowane cyklicznie 

działania edukacyjne wpłyną na poprawę stopnia dbałości o środowisko naturalne, gdyż 

umożliwią promowanie odpowiednich zachowań ekologicznych wśród mieszkańców. Stopień 

niewłaściwych działań związanych z niedbałością mieszkańców o środowisko naturalne zostanie 

również ograniczony poprzez rozwój działań rolniczych i możliwości dystrybucji towarów 

rolnych za pośrednictwem targu lokalnego. 
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5. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym 

potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających 

na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 

Cele rewitalizacji określają efektywność procesów, które w ramach działań 

rewitalizacyjnych powinny zostać podjęte. Głównym założeniem przedsięwzięć jest 

przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym i możliwość rozwiązania problemów istniejących 

długotrwale na obszarze rewitalizacji. W związku z tym cele odnoszą się bezpośrednio 

do zjawisk kryzysowych, które zostały określone w diagnozie, a mianowicie mają w założeniu 

doprowadzić do podjęcia efektywnej interwencji na obszarze rewitalizacji, prowadzącej 

do jego odnowy i rozwiązania fundamentalnych problemów. Wyznaczone cele określają 

kierunki działań skierowanych na przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom w długiej 

perspektywie, mających na celu wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej. 

 

Cel szczegółowy 1. Wspieranie aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów kryzysowych 

Kierunek działań: Aktywizacja osób poprzez ekonomię społeczną 

Kierunek działań: Zapewnienie stałego wsparcia aktywizacyjnego 

Kierunek działań: Integrowanie mieszkańców obszarów kryzysowych  

 

W ramach rewitalizacja zakłada się realizację jednego celu szczegółowego, który 

poprzez poszczególne kierunki działań wpłynie na zmarginalizowanie stwierdzonych deficytów 

w zakresie braku wystarczającej przestrzeni oraz obiektów umożliwiających prowadzenie 

efektywnych działań aktywizacyjnych mieszkańców. Niniejsze działania są bezpośrednią 

odpowiedzią na stwierdzone deficyty, a jednocześnie poprzez realizowane procesy włączenia 

mieszkańców doprowadzą do efektywnego rozwiązania problemu długotrwałego bezrobocia 

i wykluczenia społecznego. Będzie to możliwe ze względu na integrację osób wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem z mieszkańcami zaangażowanymi społecznie, którzy działają 

społecznie, realizując swoje zainteresowania i pasje. Stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno- 

Gospodarczej doprowadzi do transmisji wzorców kulturowych oraz umożliwi aktywną 

i efektywną integrację osób, przeciwdziałając nasilaniu się negatywnych zjawisk społecznych 

oraz powodując ich marginalizację. Działania realizowane zgodnie z zaplanowanym celem, 

pozwolą na włączenie do aktywności społecznej mieszkańców obszarów wymagających 

specjalnego zainteresowania, poprzez budowę obiektów sportowych i możliwość realizowania 

procesu aktywizacji na terenie określonej miejscowości. W tym przypadku włączenie osób 

do aktywności społecznej na wybranym obszarze jest kluczowe, ponieważ daje możliwość 

zapoczątkowania integracji na obszarze znanym osobom wykluczonym, a następnie 

przeniesienie jej na obszar działań skoncentrowanych na pełnym realizowaniu polityki 

aktywizacyjnej, która prowadzona będzie w stworzonym centrum. Podobne rozwiązanie 

obejmuje wybrane miejscowości, na których ze względu na stwierdzone uwarunkowania 
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niezbędne jest prowadzenie stałego wsparcia aktywizacyjnego oraz integracji mieszkańców 

bezpośrednio na obszarze uznanym za wymagający działań rewitalizacyjnych. Odnosząc się 

do głównego celu procesu rewitalizacji, należy podkreślić, iż kluczowym założeniem jest 

zaktywizowanie mieszkańców, których stopień wykluczenia społecznego oraz gospodarczego 

narastał, a także dochodziło wśród nich do koncentracji zachowań dysfunkcyjnych. Objęcie 

ich stałym wsparciem aktywizacyjnym doprowadzi do zniwelowania zjawisk niekorzystnych. 

 

6. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi Gminy 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na lata 2017 – 2023 jest powiązany 

z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym oraz krajowym pod względem celów 

oraz odpowiadających im działań. Należy podkreślić, iż kluczowe działania zawarte w Strategii 

Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015 – 2020 odnoszą się do rozwoju kapitału społecznego, 

który powinien dotyczyć prowadzenia wszechstronnej aktywizacji zawodowej mieszkańców, 

połączonej z realizowaniem procesu wzmacniania działalności organizacji pozarządowych, co 

znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach programu rewitalizacji oraz zaplanowanych 

działaniach. Konieczność zapobiegania marginalizacji społecznej oraz podejmowania działań 

na rzecz osób starszych została określona w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024 i realizowana jest poprzez założenia 

przedsięwzięcia numer 1, które ze względu na kompleksowość podejmowanych działań będzie 

wpływało na realizację określonych celów. Proces zmniejszania stopnia zmarginalizowania osób 

wykluczonych będzie się odbywał poprzez podejmowanie aktywnych działań włączających 

osoby wykluczone i ich integracji z mieszkańcami, a także osobami starszymi, jako 

reprezentantami bardziej doświadczonej życiowo grupy osób.  

Określone w programie rewitalizacji deficyty oraz projekty mające na celu 

ich marginalizację są również zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Powiatu Koszalińskiego 

na lata 2017 – 2020., która zakłada możliwość rozwoju kapitału ludzkiego 

poprzez podejmowanie działań zwiększających aktywność mieszkańców, a także w oparciu 

o rozwój lokalnej przedsiębiorczości mającej wpływ na przeciwdziałanie bezrobociu jako 

zjawiska obciążającego obszar gminy. 

Zapisy programu rewitalizacji zachowują również spójność z dokumentami 

strategicznymi na poziomie krajowym, a za kluczowy dokument należy uznać Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2023, w której podkreślono wagę takich celów jak 

zachowanie spójności społecznej oraz rozwoju zrównoważonego terytorialnie. 

Podsumowując powiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na lata 

2017 – 2023 z dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi gminy, należy podkreślić, 

iż zaplanowane działania będą odpowiedzią na sformułowane w dokumentach strategicznych 
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cele i główne założenia. Realizacja przedsięwzięcia numer 1, które zakłada kompleksowe 

wsparcie osób wykluczonych oraz aktywizowanie seniorów i przeciwdziałanie społecznie 

niepożądanym działaniom osób, związanych z łamaniem prawa, wpłynie na znaczne 

zmniejszenie stopnia degradacji obszaru. Szeroki zakres podejmowanych działań wpłynie 

na zwiększenie efektywności procesu, gdyż możliwe będzie zintegrowanie osób wymagających 

wsparcia z mieszkańcami zainteresowanymi działaniami społecznymi, które będą realizowali 

w ramach swojej aktywności społecznej. Ponadto podejmowanie pozostałych przedsięwzięć 

na obszarach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gminy oraz koncentracji negatywnych 

zjawisk, wpłynie na możliwość aktywizacji poprzez sport i inne podejmowane przez animatorów 

działania. Wszelkie podejmowane inwestycje infrastrukturalne będą niezbędne dla realizacji 

celów społecznych i wpłyną na poprawę dostępności mieszkańców do realizowanych działań, 

których bezpośrednim celem jest zwiększenie stopnia aktywności społecznej i zawodowej osób 

wymagających wsparcia na obszarach o szczególnym natężeniu zjawisk kryzysowych. 
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Tabela 25 Zgodność celów Programu z lokalnymi dokumentami strategicznymi Gminy Biesiekierz 

Dokumenty 

strategiczne 

Cel szczegółowy 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców poprzez aktywizację zawodową 

Strategia Rozwoju 

Gminy Biesiekierz 

na lata 2015 - 2020 

Priorytet 3 Rozwój kapitału społecznego 

Działanie 3.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców długotrwale 

bezrobotnych, w  tym osób niepełnosprawnych 

Działanie 3.3. Aktywizacja zawodowa osób młodych, w tym 

posiadających wykształcenie podstawowe i gimnazjalne 

Działanie 3.5. Rozwój i wzmacnianie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Działanie 3.6. Wzrost aktywności sportowej dzieci i młodzieży 

Działanie 3.7. Utworzenie banku inicjatyw społecznych 

Strategia 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych Gminy 

Biesiekierz na lata 

2016 - 2022 

Cel strategiczny: Minimalizacja zjawiska ubóstwa i wykluczenia 

społecznego 

Cel strategiczny: Wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych 

i przewlekle chorych 

Strategia 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych 

w Powiecie 

Koszalińskim na lata 

2016 - 2024 

Cel operacyjny: Budowanie społeczeństwa i przestrzeni otwartej 

na potrzeby osób starszych 

Cel operacyjny: Zapobieganie marginalizacji społecznej mieszkańców 

oraz łagodzenie jej negatywnych skutków 

Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Koszalińskiego 

na lata 2017 - 2020 

Cel operacyjny: Wzrost jakości kapitału ludzkiego 

Cel operacyjny: Przeciwdziałanie bezrobociu, dostosowanie edukacji 

do potrzeb rynku pracy 

Cel operacyjny: Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

Studium 

uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gminy Biesiekierz 

Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości w gminie 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 26 Zgodność celów programu z dokumentami strategicznymi o znaczeniu ponadlokalnym 

w odniesieniu do Gminy Biesiekierz 

Dokumenty strategiczne 
Cel szczegółowy 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców poprzez aktywizację zawodową 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

do roku 2020 

Cel strategiczny nr 5 „Budowanie otwartej i konkurencyjnej 

społeczności” 

Cel strategiczny nr 2 „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 

regionu” 

Lokalna Strategia 

Rozwoju na lata 2014 – 

2020 Stowarzyszenia 

Środkowopomorska 

Grupa Działania 

Cel szczegółowy: 

3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku 

Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

2030  

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie 

rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 

tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału 

Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 

r.)  

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 

zrównoważony 

Obszar: Spójność społeczna 

Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie 

 Źródło: Opracowanie własne 
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7. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

W ramach opracowywania programu rewitalizacji, zostały nakreślone podstawowe 

kierunki rozwoju odnoszące się do celów związanych z realizowanym procesem, które wynikają 

z potrzeb przedstawionych przez mieszkańców. W związku z koniecznością podjęcia działań 

prowadzących do zmarginalizowania deficytów występujących na obszarze rewitalizacji, zostały 

określone główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które złożone są z poszczególnych projektów. 

Przedsięwzięcia odnoszą się do głównego celu, który związany jest z koniecznością aktywizacji 

osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem. Niniejszy proces będzie realizowany 

poprzez stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej, który przejmie rolę 

głównego podmiotu prowadzącego działalność związaną z procesem aktywizacji mieszkańców 

na obszarze gminy. Działania podejmowane za pośrednictwem tego podmiotu obejmą 

zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby stworzenia centrum aktywności, składającego się 

z pracowni dla seniorów, obiektów umożliwiających aktywizowanie osób wykluczonych, 

ale również moderowanie aktywności społecznej i prowadzenie działań mających na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa ogółu mieszkańców, poprzez stworzenie remizy strażackiej 

i organizowanie szkoleń. Problem zagrożenia bezpieczeństwa był podnoszony przez 

mieszkańców w trakcie realizowanych spotkań warsztatowych. 

Odnosząc się do głównego celu związanego z realizowanymi działaniami, należy 

podkreślić, iż na wybranych obszarach gminy, które uznano za strategicznie ważne 

oraz umożliwiające realizowanie działań rewitalizacyjnych, zaplanowano realizację projektów 

rewitalizacyjnych skoncentrowanych na utworzeniu obiektów sportowych oraz kulturalnych, 

a także prowadzenie w nich stałych działań aktywizacyjnych. W przypadku tych obszarów 

kluczowe jest zaktywizowanie mieszkańców w obszarze ich zamieszkania, a następnie 

umożliwienie skorzystania z inicjatyw realizowanych w centrum. Należy podkreślić, 

iż realizowane przedsięwzięcia dopełniają się wzajemnie, a możliwość zrealizowania 

poszczególnych projektów wpłynie na realizację celu rewitalizacji. 

W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano przedsięwzięcia, które w najwyższym 

stopniu wpływają na realizację celów społecznych oraz umożliwiają integrację z innymi 

projektami. Projekty te wpłyną na realizację celów rewitalizacji poprzez szeroki wachlarz 

zaplanowanych działań. Przyczynią sią do eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk 

występujących na obszarze rewitalizacji powodując wzmocnienie wzajemnych efektów 

i ich maksymalizację tzw. efekt synergii. Pozostałe projekty rewitalizacyjne wpłyną pozytywnie 

w szczególności na aktywizację i integrację społeczna mieszkańców obszarów rewitalizowanych, 

tworzenie miejsc integracji społecznej mieszkańców obszarów rewitalizowanych, ożywienie 

gospodarcze obszarów rewitalizowanych, oraz ożywienie kulturalne i edukacyjne obszarów 

rewitalizowanych.  

Realizacja głównych projektów rewitalizacyjnych przyczyni się bezpośrednio 

do osiągniecia zakładanych celów Programu (zob. Rozdział VII. Cele rewitalizacji 
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oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających 

na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk).  

W ramach działań rewitalizacyjnych zidentyfikowano projekty rewitalizacyjne 

pogrupowane w trzy grupy przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

1. CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY BIESIEKIERZ 

1.1. Zakup obiektów poprzemysłowych wraz z przyległym obszarem 

1.2. Adaptacja opuszczonych obiektów poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem terenu 

na potrzeby utworzenia strefy aktywizacji. 

1.3. Utworzenie remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem obiektu na potrzeby 

warsztatowo-szkoleniowe. 

1.4. Utworzenie centrum aktywności pozarządowej. 

1.5. Senior potrzebny i aktywny – pracownie dla seniorów. 

1.6. Centrum Rozwoju Młodzieży. 

1.7. Prowadzenie cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. 

1.8. Utworzenie spółdzielni socjalnej.  

1.9. Uzbrojenie terenów pod usługi publiczne 

2. NOWE CENTRUM KULTURALNO – SPORTOWE GMINY 

2.1. Zaadaptowanie przestrzeni oraz wybudowanie obiektów sportowych przy szkole. 

2.2. Utworzenie biblioteki multimedialnej wraz z centrum edukacyjnym i infrastrukturą 

towarzyszącą (droga dojazdowa, parking). 

2.3. Organizowanie stałych działań aktywizacji społecznej.  

2.4. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego użytkowników nowego centrum 

kulturalno – sportowego gminy. 

3. ZMNIEJSZENIE BARIER ROZWOJOWYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH 

3.1. Stworzenie miejsca aktywności na obszarze miejscowości Świemino. 

3.2. Organizowanie działań aktywizacyjnych dla mieszkańców. 

3.3. Modernizacja infrastruktury drogowej. 
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7.1. CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY BIESIEKIERZ - karta informacyjna  

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 1. CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY BIESIEKIERZ 
Nazwa wnioskodawcy Gmina Biesiekierz 

Nazwa podmiotu/podmiotów 

współpracujących 
OSP Stare Bielice, ŚDS Feniks, KARR Koszalin (w ramach OWES) 

Miejsce realizacji danego projektu 

na obszarze rewitalizacji 
Podobszar rewitalizacji VII - Stare Bielice 

Odziaływanie przedsięwzięcia 
Sfera społeczna │ Sfera gospodarcza │ Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa │ Sfera techniczna 

Cel (cele) projektu 

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej instytucji zapewniającej kompleksowe wsparcie osobom 

wykluczonym. Utworzony podmiot będzie prowadził kompleksowe działania w zakresie aktywizacji 

zawodowej oraz społecznej skierowane do wszystkich mieszkańców gminy. Będzie stanowił podmiot 

wzorcowy w zakresie wykorzystania potencjału społeczności lokalnej w obszarze koszalińskim. 

Cele programu rewitalizacji  Cel 1. Wspieranie aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów kryzysowych 

Planowany okres realizacji 2018 - 2020 

Szacowana (orientacyjna) wartość projektu 5 410 000,00 

Przewidywane  

źródła finansowania  

 

- RPO WZ 2014 – 2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich; 

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, SENIOR +; 

- RPO WZ 2014 – 2020, działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem 

i /lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą 

instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; 

- RPO WZ 2014 – 2020, działanie 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. 

poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) 
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- POWER, działanie 4.1 Innowacje społeczne; 

- Budżet gminy. 

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać 

realizacja projektu  

 

Gmina Biesiekierz nie posiada możliwości w zakresie stworzenia kompleksowego centrum 

wsparcia dla mieszkańców oraz osób wykluczonych, ze względu na brak obiektów w zasobie 

gminy, które mogłyby posłużyć do podjęcia działań aktywizacyjnych. Koncentracja 

poszczególnych problemów społecznych obserwowana jest na wszystkich obszarach 

miejscowości gminnych, ale ze względu na ograniczenia w zakresie możliwości prowadzenia 

działań na poszczególnych podobszarach oraz konieczności zapewnienia efektywności działań 

aktywizacyjnych, konieczne jest stworzenie kompleksowego centrum zapewniającego możliwości 

aktywizacji mieszkańców. Realizowanie działań aktywizacyjnych w zakresie wsparcia 

zawodowego i społecznego pozwoli na zaktywizowanie osób długotrwale wykluczonych. 

Zróżnicowana koncentracja problemów pozwoliła na wybranie obszaru o kluczowym znaczeniu 

dla gminy, ze względu na bardzo szybki rozwój oraz wzrost liczby mieszkańców, a także 

dostępność obiektów infrastrukturalnych. Zapewnienie dostępu mieszkańcom obszarów 

zdegradowanych do nowoczesnej infrastruktury na jednym z kluczowych obszarów wpłynie 

na możliwość przekazywania wzorców zachowań, które są niezbędne w efektywnym procesie 

wyprowadzania obszaru z degradacji. Przygotowanie infrastruktury służącej kompleksowemu 

zapewnieniu usług publicznych zwiększy w przyszłości poziom aktywizacji oraz efektywność 

podejmowanych działań, doprowadzając do wyeliminowania negatywnych zachowań 

w przestrzeni społecznej oraz ograniczenia skali wykluczenia społecznego. 
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7.2. CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY BIESIEKIERZ - główne projekty rewitalizacyjne  

1.1. Zakup obiektów poprzemysłowych wraz z przyległym obszarem 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Brak odpowiedniej infrastruktury 

umożliwiającej prowadzenie 

efektywnych działań aktywizacyjnych 

mających na celu włączenie osób 

zagrożonych wykluczeniem 

oraz seniorów w działalność lokalną. 

Pozyskanie budynków wraz 

z przestrzenią umożliwiającą 

odpowiednie zagospodarowanie 

obszaru na cele aktywizacji 

zawodowej oraz społecznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania nowoczesnych form 

aktywizacyjnych. 

1. Zakup obiektów poprzemysłowych. 

2. Zakup przestrzeni przyległej 

do obiektów poprzemysłowych. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 2 000 000,00 

Wskaźniki produktu:  

Zakupiona powierzchnia użytkowa – 2 

ha 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 4 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba nowoutworzonych miejsc 

pracy - 3 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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1.2. Adaptacja opuszczonych obiektów poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia strefy aktywizacji. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Brak rozwiązań zapewniających 

możliwość integracji społecznej 

mieszkańców oraz podejmowanie 

działań mających na celu wzrost 

jakości życia mieszkańców 

i przeciwdziałanie ich wykluczeniu 

społecznemu. 

Wykorzystanie miejsc 

zdegradowanych, które wymagają 

odnowy na potrzeby zwiększenia 

zaangażowania osób wykluczonych 

oraz możliwości przeciwdziałania 

problemom społecznym 

oraz zawodowym. Odpowiednie 

zagospodarowanie budynków 

oraz przyległej przestrzeni 

na potrzeby realizacji działań 

aktywizacyjnych. 

1. Oczyszczenie terenu.  

2. Modernizacja infrastruktury 

zewnętrznej opuszczonych obiektów. 

3. Wymiana instalacji. 

4. Remont pomieszczeń. 

5. Adaptacja przestrzeni na potrzeby 

organizacji aktywizacji społecznej.  

6. Wyposażenie budynków w sprzęt 

umożliwiający zapewnienie 

aktywizacji (m.in. pracownie 

plastyczne, rzemieślnicze).  

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 1 500 000,00 

Wskaźniki produktu:  

Powierzchnia użytkowa poddana 

rewitalizacji – 400m2 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z niepełno- 

sprawnościami - 4 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób wykluczonych 

zaangażowanych w realizowane 

przedsięwzięcie – 20 

Liczba osób korzystających ze 

zrewitalizowanych obiektów - 300 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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1.3. Utworzenie remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem obiektu na potrzeby warsztatowo-szkoleniowe. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Na terenie miejscowości 

nie zapewnione są podstawowe 

rozwiązania w zakresie dostępu 

do infrastruktury remizy strażackiej, 

która wpływa na zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

Brakuje ponadto rozwiązań 

umożliwiających prowadzenie działań 

warsztatowo-szkoleniowych 

na obszarach zdegradowanych.  

Zwiększenie bezpieczeństwa obszaru 

oraz stworzenie potencjału 

do realizacji działań opartych 

na integracji mieszkańców 

oraz zapewnienia aktywizacji 

społecznej z wykorzystaniem 

zakupionego sprzętu. 

1. Adaptacja infrastruktury budynku 

na potrzeby utworzenia remizy. 

2. Remont pomieszczeń. 

3. Zakup infrastruktury niezbędnej 

do zapewnienia bezpieczeństwa. 

4. Cykliczne organizowanie szkoleń 

pożarniczych. 

5. Cykliczne organizowanie 

warsztatów z zakresu bezpieczeństwa. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 700 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Liczba zakupionej infrastruktury – 20 

Powierzchnia budynku poddana 

modernizacji – 400m2 

Wskaźniki rezultatu: 

Osoby biorące udział 

w organizowanych projektach 

szkoleniowych – 100 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach - 1 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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1.4. Utworzenie centrum aktywności pozarządowej. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Niemożność aktywizacji mieszkańców 

oraz osób wykluczonych w sferze 

społecznej ze względu na brak 

odpowiedniej infrastruktury 

technicznej.  

Brak wykształconych postaw 

świadomości społecznej 

oraz obywatelskiej wśród 

mieszkańców. 

Aktywizacja zawodowa osób 

długotrwale wykluczonych 

oraz przeciwdziałanie problemom 

społecznym na obszarze rewitalizacji 

poprzez zaktywizowanie społeczne 

osób wykluczonych. 

1. Modernizacja pomieszczeń wraz 

z ich remontem. 

2. Zakup wyposażenia biurowego 

oraz warsztatowego. 

3. Zatrudnienie animatora. 

4. Organizowanie stałych warsztatów. 

5. Prowadzenie stałych działań 

kreujących aktywność społeczną. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 150 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Liczba utworzonych jednostek 

wspomagających aktywność 

społeczną - 1 

Wskaźniki rezultatu: 

Ilość osób aktywizowanych 

z wykorzystaniem zakupionej 

infrastruktury – 200 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach – 1 

Liczba mieszkańców obszaru 

rewitalizacji zaangażowanych 

w trakcie realizacji projektu - 20 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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1.5. Senior potrzebny i aktywny – pracownie dla seniorów. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Brak wystarczającej przestrzeni 

do prowadzenia aktywnych działań 

służących poszerzaniu kompetencji 

seniorów oraz zapobiegania 

ich wykluczeniu oraz marginalizacji 

społecznej. Brak realizacji działań 

skierowanych do seniorów, które 

będą ich aktywizowały. 

Zwiększenie dostępu seniorów 

do możliwości aktywnego spędzania 

czasu oraz dostępu do działań 

kulturalnych realizowanych 

na obszarze rewitalizacji, które mają 

na celu włączenie seniorów 

do aktywności podejmowanej przez 

społeczność lokalną. 

1. Adaptacja obiektu. 

2. Wyposażenie w niezbędną 

infrastrukturę biblioteki. 

3. Stworzenie multimedialnej 

biblioteki. 

4. Adaptacja kącika czytelniczego 

na dzieci. 

5. Organizowanie cyklicznych 

wydarzeń aktywizujących 

mieszkańców. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 250 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Powierzchnia użytkowa poddana 

rewitalizacji – 200m 

Ilość zakupionego wyposażenia - 30 

Wskaźniki rezultatu: 

Zwiększenie dostępu osób 

wykluczonych do aktywizacji – 60% 

Liczba organizowanych działań 

dla seniorów – 30 

Liczba zaktywizowanych seniorów - 

80 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta, 

badania ankietowe 
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1.6. Centrum Rozwoju Młodzieży. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Niewystarczająca możliwość 

zapewnienia działań aktywizacji osób 

młodych ze względu na deficyt 

dostępu do obiektów, w których 

mogą aktywnie spędzić czas 

oraz otrzymać niezbędne wsparcie. 

Zapewnienie młodym mieszkańcom 

dostępu do działań aktywizacyjnych 

oraz odpowiedzenie na bezpośrednie 

potrzeby młodzieży w kontekście 

możliwości aktywnego spędzania 

czasu wolnego oraz podejmowania 

aktywności. 

1. Adaptacja pomieszczeń 

na centrum. 

2. Zakup wyposażenia pomieszczeń. 

3. Utworzenie sal warsztatowych. 

4. Zakup sprzętu multimedialnego. 

4. Realizowanie stałego wsparcia 

aktywizacyjnego dla młodzieży. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 150 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Liczba zakupionej infrastruktury – 15 

Liczba zatrudnionych animatorów - 2 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób korzystających 

z zakupionej infrastruktury – 200 

Wzrost aktywności młodzieży – 40% 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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1.7. Prowadzenie cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Niewystarczająca ilość form 

aktywizacji społecznej realizowanej 

na obszarze o zidentyfikowanej 

sytuacji kryzysowej, który wymaga 

podjęcia działań zmierzających 

do pełnej aktywizacji społecznej 

mieszkańców.  

Zwiększenie dostępu mieszkańców 

do działań aktywizacyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 

wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem, ze szczególnym 

uwzględnieniem seniorów. 

1. Zatrudnienie animatora. 

2. Udostepnienie zrewitalizowanej 

infrastruktury do potrzeb 

mieszkańców. 

3. Organizowanie warsztatów 

skierowanych do mieszkańców, które 

wpływają na ich aktywizację. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 40 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Ilość zorganizowanych wydarzeń 

aktywizacyjnych – 40 

Liczba zatrudnionych osób - 1 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób biorących udział 

w organizowanych wydarzeniach – 

400 

Zaangażowanie mieszkańców obszaru 

rewitalizacji w realizację projektu – 

10% 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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1.8. Utworzenie spółdzielni socjalnej. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Brak działań podejmowanych 

na terenie gminy, których celem jest 

aktywizacja zawodowa osób 

długotrwale wykluczonych, 

wymagających szczególnych działań 

aktywizacyjnych. 

Zwiększenie dostępu osób 

długotrwale wykluczonych do form 

aktywnej integracji społecznej 

realizowanej z wykorzystaniem 

infrastruktury i podmiotu specjalnie 

utworzonego do tego celu 

na obszarze gminy. 

 

1. Zrekrutowanie osób długotrwale 

wykluczonych. 

2. Stworzenie koncepcji spółdzielni 

socjalnej. 

3. Utworzenie spółdzielni socjalnej. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 120 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Liczba utworzonych podmiotów 

ekonomii społecznej - 1 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba zaktywizowanych osób 

długotrwale wykluczonych - 8 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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7.3. CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY BIESIEKIERZ - dodatkowe projekty rewitalizacyjne  

1.9. Uzbrojenie terenów pod usługi publiczne – 500 000,00 

(Dokonanie uzbrojenia terenów pod przyszłe publiczne inwestycje infrastrukturalne oparte na zlokalizowaniu obiektów administracji samorządowej 

koncentrującej swoją aktywność na wspieraniu społecznym mieszkańców obszaru. Uzbrojenie pozyskanego obszaru pozwoli na zwiększenie 

jego atrakcyjności oraz możliwość zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez powołane centrum. 
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7.4. NOWE CENTRUM KULTURALNO – SPORTOWE GMINY - karta informacyjna  

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 2. NOWE CENTRUM KULTURALNO – SPORTOWE GMINY 

Nazwa wnioskodawcy GMINA BIESIEKIERZ 

Nazwa podmiotu/podmiotów 

współpracujących 
 

Miejsce realizacji danego projektu 

na obszarze rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji VII 

Stare Bielice 

Odziaływanie przedsięwzięcia 

Sfera społeczna │ Sfera gospodarcza │ Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Cel (cele) projektu 

Zwiększenie dostępu mieszkańców obszarów rewitalizowanych do obiektów infrastruktury sportowej, 
a także zwiększenie ich aktywności i zapewnienie dostępu do stałych działań aktywizacyjnych. Odnowa 
zdegradowanego obszaru zlokalizowanego na terenie zdegradowanej miejscowości o wysokim 
potencjale rozwojowym oraz wsparcie grup społecznych wymagających szczególnych działań 
aktywizacyjnych. 

Cele programu rewitalizacji  Cel 1. Wspieranie aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów kryzysowych 

Planowany okres realizacji 2019 - 2023 

Szacowana (orientacyjna) wartość projektu 3 780 000,00 

Przewidywane  

źródła finansowania  

 

- RPO WZ 2014 – 2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich; 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej; 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej; 
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- Budżet gminy. 

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać 

realizacja projektu  

 

Marginalizacja obszarów, na których występują problemy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem 

miejscowości, w których brakuje infrastruktury umożliwiającej zorganizowanie aktywizacji dla osób 

wymagających wsparcia. Niniejszy problem dotyczy dzieci zamieszkujących miejscowości o wysokim 

stopniu degradacji, które nie mogą skorzystać ze wsparcia instytucjonalnego. W podobnej sytuacji 

znajdują się również seniorzy zamieszkujący obszary o wysokim stopniu degradacji. W związku 

z występowaniem niniejszej sytuacji oraz niemożnością prowadzenia działań aktywizacyjnych 

bezpośrednio na wszystkich obszarach wymagających wsparcia, aktywizacja sportowa będzie 

realizowana na wskazanym obszarze, ze względu na istniejące potencjały efektywnego zorganizowania 

całego procesu. Realizacja wsparcia pozwoli przeciwdziałać długotrwałemu wykluczeniu społecznemu, 

wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności zamieszkiwania na terenach o wysokim stopniu koncentracji 

problemów. Będzie miała również bezpośredni wpływ na zwiększenie stopnia aktywności seniorów, co 

zapobiegnie ich potencjalnemu wykluczeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

107 
 

7.5. NOWE CENTRUM KULTURALNO – SPORTOWE GMINY - główne projekty rewitalizacyjne  

2.1. Zaadaptowanie przestrzeni oraz wybudowanie obiektów sportowych przy szkole. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Degradacja przestrzeni 

oraz infrastruktury uniemożliwiającej 

prowadzenie efektywnych działań 

aktywizacyjnych skoncentrowanych 

na młodzieży oraz osobach 

zagrożonych wykluczeniem, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

seniorów. 

Zwiększenie stopnia dostępu 

mieszkańców do możliwości 

korzystania ze zmodernizowanej 

infrastruktury zapewniającej dostęp 

do aktywności społecznej i sportowej 

dla seniorów oraz osób zagrożonych 

kryzysem. 

1. Zaadaptowanie przestrzeni 

na potrzeby przygotowania 

infrastruktury sportowej.  

2. Budowa nawierzchni sportowej. 

3. Adaptacja przestrzeni wokół boiska 

na potrzeby rekreacyjne. 

4. Stworzenie zaplecza socjalnego. 

 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 1 200 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Powierzchnia poddana rewitalizacji – 

0,5 ha 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób niepełnosprawnych - 

1 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób korzystających ze 

zrewitalizowanej infrastruktury – 100 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy 

- 1 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta, 

wyniki badań ankietowych 
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2.2. Utworzenie biblioteki multimedialnej wraz z centrum edukacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą (droga dojazdowa, parking). 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Utrudniony dostęp na obszarze 

rewitalizacji do obiektów kulturalnych 

powoduje niemożność wykorzystania 

potencjału aktywizacyjnego 

oraz zmusza mieszkańców obszaru 

do korzystania z obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedniej gminie. 

Zwiększenie stopnia dostępu 

mieszkańców do możliwości 

korzystania z aktywizacji społecznej 

oraz zapewnienie dostępu do kultury 

w formie tradycyjnej 

oraz multimedialnej. Zwiększenie 

stopnia aktywizacji społecznej 

mieszkańców. 

1. Modernizacja obiektu. 

2. Wyposażenie w książki 

oraz pomoce dydaktyczne. 

3. Zakup sprzętu multimedialnego 

4. Zatrudnienie animatora. 

5. Organizowanie cyklicznych 

warsztatów kulturalnych. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 2 000 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba zakupionego sprzętu – 40 

Wskaźniki rezultatu: 

Wzrost liczby świadczonych usług 

wsparcia aktywizacyjnego – 90% 

Liczba zorganizowanych warsztatów 

kulturalnych – 50 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach - 1 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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2.3. Organizowanie stałych działań aktywizacji społecznej. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Brak możliwości realizowania 

aktywnych form włączenia 

mieszkańców ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywizacji osób 

zagrożonych wykluczeniem (m.in. 

seniorów) oraz mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Wzrost dostępności form 

aktywizacyjnych dla osób 

zamieszkujących obszary 

zdegradowane, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób starszych. 

1. Zatrudnienie animatora. 

3. Organizowanie stałego wsparcia 

aktywizacyjnego. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 80 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Liczba organizowanych działań 

aktywizacyjnych - 40 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób korzystających 

z organizowanych działań – 100 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach - 1 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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2.4. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego użytkowników nowego centrum kulturalno – sportowego gminy. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Brak możliwości realizowania 

aktywnych form włączenia 

mieszkańców ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywizacji osób 

zagrożonych wykluczeniem (m.in. 

seniorów) oraz mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Wzrost dostępności form 

aktywizacyjnych dla osób 

zamieszkujących obszary 

zdegradowane, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób starszych. 

1. Utworzenie miejsc postojowych 

przy kompleksie sportowo – 

kulturalnym  

2. Budowa chodnika (1,8 km.) wzdłuż 

drogi powiatowej służącej 

bezpiecznemu dotarciu do kompleksu 

sportowo  – kulturalnego 

3. Budowa drogi (300 m) 

bezpośrednio przylegającej do 

kompleksu (kompleks szkoła – fila 

biblioteczna - kościół)  

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Stare Bielice 500.000,00 

Wskaźniki produktu: 

Liczba organizowanych działań 

aktywizacyjnych - 40 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób korzystających 

z organizowanych działań – 100 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach - 1 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 

 

 

 



 

 

111 
 

7.6. ZMNIEJSZENIE BARIER ROZWOJOWYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH – karta informacyjna 

Nazwa przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
3. ZMNIEJSZENIE BARIER ROZWOJOWYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH 

Nazwa wnioskodawcy GMINA BIESIEKIERZ 

Nazwa podmiotu/podmiotów 

współpracujących  

Miejsce realizacji danego 

projektu na obszarze 

rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji V 

Świemino 

Odziaływanie przedsięwzięcia 

Sfera społeczna │ Sfera gospodarcza 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Sfera środowiskowa 

Sfera techniczna 

Cel (cele) projektu 

Zwiększenie stopnia dostępu mieszkańców do aktywności społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

podejmowanych na obszarze miejscowości, które mają na celu zintegrowanie mieszkańców oraz bezpośrednie 

przeciwdziałanie zaobserwowanym zjawiskom kryzysowym. 

Cele programu rewitalizacji  Cel 1. Wspieranie aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów kryzysowych 

Planowany okres realizacji 2019 - 2021 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 450 000,00 

Przewidywane  

źródła finansowania  

- RPO WZ 2014 – 2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

i obszarów miejskich i wiejskich; 
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 - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej; 

- Budżet gminy. 

Krótki opis problemu jaki ma 

rozwiązać realizacja projektu 

Utrudniona dostępność do obiektów infrastrukturalnych należących do gminy, w których można byłoby 

zorganizować stałe działania aktywizacyjne dla mieszkańców powoduje problem w zakresie aktywizacji 

mieszkańców oraz przeciwdziałania problemowym zjawiskom społecznym na obszarze miejscowości. Ze względu 

na strategiczne znaczenie miejscowości, w której występuje wysoki problem w aktywizacji mieszkańców, 

poprzez realizację projektu, możliwe będzie włączenie mieszkańców do bezpośredniej aktywności na obszarze 

miejscowości. Kluczowe w tym celu będzie odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni, ale również utworzenie 

drogi umożliwiającej łatwiejsze dotarcie mieszkańców do centrum aktywności, które utworzone zostanie 

w gminie. Celem działań podejmowanych na obszarze miejscowości jest wsparcie mieszkańców 

oraz ich zintegrowanie, jednakże kluczową formą wyprowadzenia osób wykluczonych z sytuacji kryzysowej 

będzie możliwość dostępu do nowoczesnej infrastruktury zlokalizowanej na sąsiednim obszarze. Zintegrowanie 

podejmowanych działań doprowadzi do zwiększenia efektywności realizowanego procesu włączenia 

mieszkańców. 
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7.7. ZMNIEJSZENIE BARIER ROZWOJOWYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH - główne projekty rewitalizacyjne  

3.1. Stworzenie miejsca aktywności na obszarze miejscowości Świemino. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Niewystarczające podejmowanie 

działań mających na celu promowanie 

tożsamości lokalnej 

oraz wykorzystanie jej potencjału 

w celu aktywizacji społecznej 

mieszkańców. 

Zapewnienie aktywizacji społecznej 

mieszkańców poprzez wykorzystanie 

potencjałów infrastrukturalnych 

oraz społecznych wytworzonych 

w trakcie podejmowania procesu 

rewitalizacji. 

1. Adaptacja przestrzeni. 

2. Zakup małej architektury. 

3. Utworzenie miejsca aktywizacji 

mieszkańców. 

4. Stworzenie zewnętrznych punktów 

aktywizacji warsztatowej (m.in. sprzęt 

sportowy, murek do malowania). 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Świemino 800 000,00 

Wskaźniki produktu:  

Powierzchnia obszaru objętego 

rewitalizacją – 1 ha 

Wskaźniki rezultatu: 

Stopień zwiększenia dostępności 

mieszkańców do możliwości 

aktywizacji – 60% 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta, 

badania ankietowe 
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3.2. Organizowanie działań aktywizacyjnych dla mieszkańców. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Niewystarczający stopień realizacji 

działań aktywizacyjnych mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, umożliwiających 

zwiększenie ich stopnia integracji ze 

społecznością lokalną 

oraz wyprowadzenia z sytuacji 

kryzysowej. 

Zapewnienie stałej możliwości 

podejmowania działań 

aktywizacyjnych na obszarze 

rewitalizacji wraz z zapewnieniem 

włączenia społeczności 

zamieszkującej pozostałe 

miejscowości. 

1. Zatrudnienie animatora. 

2. Realizacja stałych działań animacji 

społecznej. 

3. Realizowanie stałego wsparcia 

zawodowego. 

4. Organizowanie cyklicznych imprez 

integracyjnych mieszkańców. 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Świemino 50 000,00 

Wskaźniki produktu: 

Liczba podjętych działań 

aktywizacyjnych - 50 

Wskaźniki rezultatu: 

Osoby zainteresowane 

uczestnictwem w organizowanych 

wydarzeniach – 400 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach - 1 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta 
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3.3. Modernizacja infrastruktury drogowej. 

Nazwa wnioskodawcy Opis problemu Cel projektu Zadania 

Gmina Biesiekierz 

Występowanie znacznych utrudnień 

komunikacyjnych na obszarze ze 

względu na katastrofalny stan drogi 

powiatowej, która uniemożliwia 

poruszanie się po obszarze 

i wykorzystanie efektów 

podejmowanych działań 

rewitalizacyjnych. 

Usprawnienie dostępności 

komunikacyjnej obszaru rewitalizacji 

dla osób wymagających podjęcia 

działań aktywizacyjnych, które będą 

mogły wziąć udział w realizowanych 

przedsięwzięciach. 

1. Usunięcie starej nawierzchni. 

2. Wykonanie prac technicznych 

związanych z odpowiednim 

przygotowaniem podłoża. 

3. Położenie nowej nawierzchni. 

 

Miejsce realizacji Szacunkowa wartość Produkty i rezultaty Sposób pomiaru 

Świemino 600 000,00 

Wskaźniki produktu:  

Długość drogi poddanej odnowie – 1 

km 

Wskaźniki rezultatu: 

Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej obszaru – 60% 

Sprawozdanie końcowe beneficjenta, 

badania ankietowe 
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8. System realizacji 

W Programie zintegrowano różne działania służące realizacji celów rewitalizacji, 

w związku z czym zachowana została komplementarność dokumentu w aspektach odnoszących 

się do zaplanowanych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Kompleksowe rozwiązanie 

problemów jest nadrzędnym celem realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

występujących na obszarze zdegradowanym. Poniżej zaprezentowano mechanizmy zachowania 

komplementarności działań (projektów i przedsięwzięć) na poziomie programu w ujęciu 

przestrzennym, problemowym, instytucjonalno-proceduralnym, źródeł finansowania, 

międzyokresowym 

8.1. Mechanizmy zachowania komplementarności działań w ujęciu 

przestrzennym 

Diagnoza obszaru pozwoliła na wskazanie poszczególnych terenów miejscowości, 

na których istnieje największa koncentracja negatywnych zjawisk, takich jak bezrobocie, 

ubóstwo analizowane na podstawie wykorzystania zasiłków, a także problemów 

środowiskowych, technicznych, przestrzenno- funkcjonalnych i gospodarczych. Planowane 

do wykonania przedsięwzięcia rewitalizacyjne skupiają się na tym obszarze i są z nim ściśle 

powiązane. Efektem działań będzie możliwość korzystania z nowej infrastruktury oraz podjęcie 

czynności integrujących społeczność lokalną i przeciwdziałającym zjawiskom kryzysowym 

skierowanym bezpośrednio do interesariuszy rewitalizacji zamieszkujących obszar rewitalizacji. 

Najwięcej projektów skoncentrowanych jest na realizacji kompleksowego przedsięwzięcia 

związanego z utworzeniem centrum aktywizacji, a następnie umożliwieniem mieszkańcom 

uczestnictwa w organizowanych działaniach aktywizacyjnych poprze zapewnienie komunikacji 

publicznej. Koncentracja przestrzenna głównych działań ma wpłynąć na zapewnienie 

mieszkańcom kompleksowego wsparcia w jednym miejscu, tak aby efektywność realizowanego 

procesu była jak najwyższa. 

Analizując komplementarność w ujęciu przestrzennym należy pamiętać, iż realizowane 

przedsięwzięcia zostały umiejscowione na kilku wybranych obszarach rewitalizacji, jednakże 

będą oddziaływały na wszystkie stwierdzone deficyty, mając na celu przeciwdziałanie zjawiskom 

kryzysowym. Najważniejszym założeniem jest jak najszersze włączenie społeczności osób 

wymagających działań rewitalizacyjnych i gmina podejmie niezbędne działania aby osoby 

potrzebujące wsparcia na obszarach wymagających wsparcia mogły brać aktywny udział 

w realizowanych projektach. Podsumowując należy podkreślić bardzo duże znaczenie 

przedsięwzięcia numer 1, którego realizacja jest kluczowa dla zapewnienia efektywnego 

systemu aktywizacji mieszkańców oraz możliwości przeciwdziałania narastaniu zjawisk 

kryzysowych. Jednocześnie mając na uwadze potrzeby mieszkańców, które podkreślali w trakcie 

prowadzonych działań partycypacyjnych, realizowane w przedsięwzięciu pierwszym projekty 

wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz możliwość zintensyfikowania rozwoju 

organizacji pozarządowych. Odnosząc się do przedsięwzięć numer 2 i 3 dostrzegalne jest 
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znaczne skoncentrowanie działań na realizowaniu aktywności sportowej oraz kulturalnej, 

jednakże ich stopień skoncentrowania wynika z uwarunkowań strategicznych gminy 

oraz szczególnych potrzeb mieszkańców, które ze względu na możliwości przestrzenne 

i infrastrukturalne, mogły zostać zrealizowane.  

 

Tabela 27 Komplementarność działań rewitalizacyjnych w ujęciu przestrzennym 

Przedsięwzięcia  

Obszar rewitalizacji  

 

CENTRUM 

AKTYWIZACJI 

SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEJ 

GMINY 

BIESIEKIERZ 

NOWE CENTRUM 

KULTURALNO – 

SPORTOWE GMINY 

ZMNIEJSZENIE 

BARIER 

ROZWOJOWYCH NA 

TERENACH 

ZDEGRADOWANYCH 

Podobszar Cieszyn    

Podobszar Kotłowo    

Podobszar Kraśnik     

Podobszar Parsowo    

Podobszar Świemino    

Podobszar Nowe Bielice    

Podobszar Stare Bielice    

 

8.2. Mechanizmy zachowania komplementarności działań w ujęciu 

problemowym 

Analiza problemów występujących na obszarze rewitalizacji pozwoliła na wskazanie 

przedsięwzięć, które w największym stopniu sprawią, iż problemy zostaną zmarginalizowane. 

Pod uwagę zostały wzięte rozwiązania sygnalizowane przez mieszkańców w trakcie spotkań 

oraz rajdów, a także przeprowadzonych badań. Planowane przedsięwzięcia zostały stworzone 

po dokładnym zapoznaniu się z danymi pozyskanymi w trakcie wykonywania diagnozy 

oraz na podstawie działań partycypacyjnych, które były realizowane w trakcie przygotowywania 

programu. Wynikają one również z potencjału rozwoju obszaru rewitalizacji, a także 

odpowiadają na potrzeby sygnalizowane w obszarach społecznym, przestrzenno - 

funkcjonalnym, technicznym oraz środowiskowym. Zaplanowane przedsięwzięcia oddziałują 

w znacznym stopniu na eliminację negatywnych zjawisk, które zostały określone w diagnozie 

potrzeb i potencjału rozwoju obszaru rewitalizacji. Wynika to z dokładnego przeanalizowania 

komplementarności wyników diagnozy, na którą odpowiada realizacja konkretnych 

przedsięwzięć oraz poszczególnych działań. Ponadto przeprowadzono analizę wskaźników 

i prognozowanych rezultatów. Analiza wykazała komplementarność przedsięwzięć 

pod względem problemowym w skali podobszaru rewitalizacji.  
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Tabela 28 Komplementarność przedsięwzięć pod względem problemowym w skali podobszaru 

rewitalizacji 

Przedsięwzięcie 

rewitalizacyjne 

Oddziaływanie działań rewitalizacyjnych 

Sfera 

społeczna 

Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno 

- 

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

techniczna 

Przedsięwzięcie 1.  

CENTRUM 

AKTYWIZACJI 

SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEJ 

GMINY BIESIEKIERZ 

     

Przedsięwzięcie 2.  

NOWE CENTRUM 

KULTURALNO – 

SPORTOWE GMINY 

     

Przedsięwzięcie 3.  

ZMNIEJSZENIE 

BARIER 

ROZWOJOWYCH NA 

TERENACH 

ZDEGRADOWANYCH 

     

 

Przeprowadzając analizę komplementarności zaplanowanych do realizacji 

przedsięwzięć należy zwrócić szczególną uwagę na kompleksowe rozwiązywania stwierdzonych 

w diagnozie problemów społecznych w obszarach dotyczących przede wszystkim 

uwarunkowań społecznych jako podstawowych, których rozwiązanie skutkować będzie 

wyprowadzeniem obszaru rewitalizacji z kryzysu. Jednakże biorąc pod uwagę kompleksowość 

wykazanych problemów w pozostałych uwarunkowaniach, podjęte zostaną również działania 

zmierzające do ich rozwiązania. Realizacja pierwszego przedsięwzięcia doprowadzi przede 

wszystkim do aktywizacji społecznej mieszkańców i przyczyni się do zmniejszenia stopnia 

nasilenia problemów społecznych występujących na obszarach rewitalizacji. Kompleksowość 

przedsięwzięcia pierwszego, które skoncentrowane jest na włączeniu społecznym mieszkańców 

i możliwości skoncentrowania ich energii w obszarze utworzonego centrum społeczno- 

gospodarczego będzie wpływało na prowadzenie rewitalizacji w sferze gospodarczej, ponieważ 

przyczyni się do włączenia społecznego osób wykluczonych i doprowadzi do ich aktywizacji 
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zawodowej poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej. Ponadto wpłynie na odnowę techniczną 

i przestrzenno- funkcjonalną obszaru, a poprzez organizowane działania aktywizacyjne będzie 

miało wpływ na przenoszenie działań mieszkańców, które podejmowane będą w centrum, 

na obszary bezpośredniego zamieszkania osób aktywizowanych. Doprowadzi to do kreowania 

zachowań pożądanych społecznie, a związanych z chęcią dbałości o wspólne dobro, jakim jest 

przestrzeń publiczna. Przedsięwzięcia numer 2 i 3 stanowią komplementarne działania 

względem siebie oraz przedsięwzięcia numer 1, ponieważ skoncentrowane są na aktywizacji 

społecznej na obszarach o szczególnym znaczeniu dla gminy. Poprzez realizowane działania 

możliwe będzie włączenie mieszkańców do aktywności na obszarze ich zamieszkania, 

a następnie integrowanie ich z pozostałymi mieszkańcami. Niniejszy proces jest możliwy ze 

względu na dostępność infrastruktury umożliwiającej podejmowanie aktywizacji sportowo-

kulturalnej.  

 

Tabela 29 Matryca powiązań przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji 

w ramach programu rewitalizacji  

Nazwa przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 

Przedsięwzięcie 1. 

CENTRUM 

AKTYWIZACJI 

SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEJ 

GMINY BIESIEKIERZ 

Przedsięwzięcie 2. 

NOWE CENTRUM 

KULTURALNO – 

SPORTOWE GMINY 

Przedsięwzięcie 3. 

ZMNIEJSZENIE 

BARIER 

ROZWOJOWYCH NA 

TERENACH 

ZDEGRADOWANYCH 

Przedsięwzięcie 1.    

Przedsięwzięcie 2.    

Przedsięwzięcie 3.    

 

W powyższej tabeli zaprezentowany został stopień komplementarności pod względem 

problemowym poszczególnych działań względem siebie, który ukazuje stopień, w jakim łączna 

realizacja planowanych działań doprowadzi do marginalizacji problemów występujących 

na obszarze rewitalizacji zgodnie z poniższą legendą.  

+2 - bardzo silne powiązanie +1 - silne powiązanie 0 - neutralne powiązanie 
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8.3. Mechanizmy zachowania komplementarności działań w ujęciu 

instytucjonalno-proceduralnym 

W celu zachowania komplementarności działań na poziomie programu rewitalizacji 

zaplanowano działania przypisane do Zespołu ds. rewitalizacji oraz do Urzędu Gminy. Dla 

zapewnienia skuteczności procesu dane będą prezentowane za pośrednictwem Zespołu ds. 

rewitalizacji, którego zadaniem będzie ocena stopnia możliwości zrozumienia dostępnych 

danych przez interesariuszy rewitalizacji i potrzeba ich przetworzenia (np. w formie grafów, 

broszur, diagramów). Należy przypomnieć, że planuje się kontynuację pracy Zespołu ds. 

rewitalizacji w okresie wdrożenia programu, który rozpoczął swoją pracę na etapie 

programowania programu. Wypracowana struktura pracy zespołu ds. rewitalizacji umożliwi 

zaangażowanie w proces rewitalizacji szerokiego grona interesariuszy, którzy aktywnie 

uczestniczyli w pracach nad programem już na etapie jego programowania, w tym 

poprzez aktywne uczestnictwo w organizowanych konsultacjach społecznych. Zadaniem 

poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy będzie współpraca z jednostkami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie przedsięwzięć, a także wsparcie w uzyskiwaniu dotacji, 

dokumentacji projektowej poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. W system zarządzania 

zaangażowani będą również lokalni partnerzy z sektorów: publicznego, społecznego 

i gospodarczego. 

 

8.4. Mechanizmy zachowania komplementarności działań w ujęciu źródeł 

finansowania 

Projekty, które zostały zapisane w programie rewitalizacji mają zapewnione 

finansowanie z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają i łączą. Głównym źródłem 

finansowania projektów wskazanych w Programie będą środki własne gminy. Źródłem 

finansowania zewnętrznego będą środki działania 9.3 RPOWZ 2014-2020 Wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich 

i wiejskich. Celem finansowanych z tego działania projektów będzie zmniejszenie zagrożenia 

wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. 

Rezultatem interwencji będzie włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów 

zdegradowanych i peryferyjnych, jak również poprzez kompleksowe działania niwelowania 

wszystkich zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danych obszarów. 

Projekty te będą rozszerzeniem – uzupełnieniem działań o charakterze społecznym, 

realizowanych w ramach wsparcia EFS w osiach priorytetowych VI, VII i VIII. Komplementarnym 

źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych będą środki w ramach działania 7.1. RPOWZ 

2014-2020 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem 

i /lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 

wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej oraz 7.4 Tworzenie 

miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie 
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przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych). Planuje się pozyskać 

wsparcie na projekty rewitalizacyjne dotyczące głownie wzrostu zdolności do zatrudnienia osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększenia dostępności wysokiej jakości 

usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej w regionie.  

Pomimo że w programie rewitalizacji wskazano projekty, które mogą być realizowane 

z wykorzystaniem dofinansowania pochodzącego z różnorodnych źródeł finansowania, 

aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć będzie odbywało się 

w sposób gwarantujący wykorzystanie jednego źródła finansowania15. Aplikowanie 

o finansowanie projektu rewitalizacyjnego poprzedzone będzie analizą wystąpienia 

podwójnego finansowania. Informacja o złożeniu wniosku o przyznanie pomocy przez gminę 

(innych wnioskodawców) do instytucji zarządzających programami pomocowymi i stan sprawy 

będzie transparentnie publikowany na stronie internetowej gminy w zakładce dotyczącej 

rewitalizacji. Na etapie ubiegania się o środki oraz realizacji projektu prowadzona będzie bieżąca 

kontrola krzyżowa możliwości jako podstawowy instrument weryfikujący stosowanie zakazu 

równoległego finansowania wydatków z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. 

Poprzez zaplanowane mechanizmy kontroli wykluczono ryzyko podwójnego dofinansowania. 

 

8.5. Mechanizmy zachowania komplementarności działań w ujęciu 

międzyokresowym 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach procesu rewitalizacji będą powiązane z działaniami, 

które zostały zrealizowane w okresie wcześniejszym na obszarze gminy, na której zostały 

zrealizowane następujące projekty: 

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Bielice – Gmina Biesiekierz: 2014/2015; 

wartość: 110700,00zł/ PROW.  

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Bielice – Gmina Biesiekierz: 

2014/2015; wartość: 174 199,92zł/ PROW.  

3. Budowa chodników w miejscowości Laski Koszalińskie: 2014/2015; wartość 155 426,41 

(PROW).  

4. Budowa sieci melioracyjnej (kanalizacja deszczowej) w drogach gminnych w m. Stare Bielice: 

2014/2015 (PO RYBY).  

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, 

drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego; 2010/20122; 

wartość: 975.080,57zł ( POIŚ). 

                                                      
15 Zakaz podwójnego finansowania wydatków wynika m.in. z rozporzązenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. (art. 37 ust. 7-9 oraz art. 65 ust. 11). Przedmiotowe zapisy informują o tym, że podwójne finansowanie 
dotyczy sytuacji, gdy ten sam wydatek w części lub w całości zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z co najmniej 
jednego funduszu, programu, instrumentu, czy inicjatywy wspieranej przez unijny budżet. 
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6. (W realizacji) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach 

2017/2019 2122116,30 zł. (MSiT) 

6. Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie 512 959,90 zł. (PO RYBY) 

7. Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie 500 000,00 zł. (PROW)  

8. Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz 624 820,00 zł. (RPO WZ) 

9. Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice 2016 1.072.018,00 zł. (PROW)  

10. Lokalny Program Rewitalizacji 2017 (PO PT) 

Narzędziem służącym trwałemu zintegrowaniu działań w ujęciu międzyokresowym będzie 

prowadzony proces ewaluacji programu: 

- Ewaluacja ex ante (przed rozpoczęciem działań Programu, celem ustalenia, czy i w jakim 

stopniu podejmowane działania będą zgodne z przyjętymi założeniami oraz czy możliwe jest 

osiągnięcie długotrwałych efektów w tym kontekście); 

- Ewaluacja w połowie obowiązywania Programu (umożliwia zbadanie stopnia efektywności 

podejmowanych działań oraz ich zgodności z założeniami, ale także na ile aktywności 

są zgodne z harmonogramem, a poziom wykorzystania zasobów odpowiada opisowi 

w projekcie); 

- Ewaluacja bieżąca – monitoring przynajmniej raz na rok (dokonywana przez cały czas 

trwania Programu, związana z oceną poziomu wykonywania zadań i działań 

w poszczególnych podobszarach rewitalizacyjnych); 

- Ewaluacja końcowa (dokonywana pod koniec realizacji projektu, wiąże się z analizą 

zgodności podejmowanych działań wynikających z harmonogramu oraz z rozliczeniem 

poziomu wykorzystania zasobów); 

- Ewaluacja ex post (dokonywana po zakończeniu przedsięwzięcia). 

O efektywnym połączeniu i skoordynowaniu zadań w ujęciu międzyokresowym 

stanowić będzie kontynuacja podjętych w poprzednim okresie działań, ale także istotna jest 

świadomość strategicznego wzmacniania ich w kolejnych okresach. Zaplanowane działania 

rewitalizacyjne bazują na poprzednich doświadczeniach Gminy. zdobytych podczas realizacji 

projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

oraz środków budżetowych. W związku z tym realizacja zaplanowanych projektów 

rewitalizacyjnych powiązana jest z projektami zrealizowanymi przez Gmina w latach ubiegłych. 

Podsumowując, należy wykazać powiązania zaplanowanych do realizacji projektów 

rewitalizacyjnych z projektami "miękkimi" dotyczącymi rozwoju kapitału społecznego, które 

były/są /będą finansowane z EFS, w  szczególności w zakresie edukacji ogólnej i zawodowej 

oraz wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców. 
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9. System wdrażania i monitorowania programu 

rewitalizacji 

Podstawą skutecznego wdrażania założeń programu będzie system informacji 

o zjawiskach i procesach społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarze rewitalizacji. 

Inicjując działania mające na celu osiągnięcie wytyczonych w Programie celów, należy 

systematycznie gromadzić informacje o efektach ich realizacji i skuteczności zastosowanych 

działań rewitalizacyjnych. Głównymi obszarami monitorowania, ewaluacji i aktualizacji 

programu są zatem wyznaczone cele strategiczne jej realizacji oraz przypisane im wskaźniki, 

a dalej projekty rewitalizacyjne. System monitorowania i oceny Programu dotyczyć będzie 

czterech płaszczyzn dotyczących wdrożenia programu. Monitoring obejmować będzie cztery 

poniższe płaszczyzny:  

Wykres 16 Płaszczyzny monitorowania LPR Gminy Biesiekierz na lata 2017-2023 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Za wdrożenie Programu odpowiedzialny będzie Wójt Gminy, który corocznie 

przedkładać będzie Radzie Gminy sprawozdanie monitorujące z wdrażania Programu według 

stanu na koniec grudnia roku poprzedniego. Zadania związane z bieżącym wdrożeniem 

programu będą realizowane przez pracowników Referatu Strategii i Rozwoju, którzy wspólnie 

z członkami Zespołu ds. Rewitalizacji będą prowadzili monitoring stopnia realizacji celów 

programu. Monitoring będzie prowadzony poprzez porównanie stopnia realizacji przedsięwzięć 

oraz poszczególnych projektów rewitalizacyjnych do założonych wskaźników monitorowania 

poszczególnych celów programu rewitalizacji. Monitoring będzie prowadzony corocznie, tak aby 

możliwe było zaprezentowanie sprawozdania członkom Rady Gminy. Zakres sprawozdania 

będzie obejmować, co najmniej Informację o postępach finansowych, źródłach finansowania 

zadań, Informację o postępach rzeczowych, zgodność z przyjętym harmonogramem, odchyleń 

od harmonogramu. W sprawozdaniu przedstawione zostaną również problemy, bariery, 

trudności, które zostały zidentyfikowane przez gminę na etapie programowania programu 

rewitalizacji. Planuje się zbieranie danych dotyczących postępu w realizacji projektów 

rewitalizacyjnych na podstawie kart informacyjnych projektu rewitalizacyjnego - wzór poniżej: 

 

Kata sprawozdawcza realizacji projektu rewitalizacyjnego 

 

Numer projektu w LPR: …………………………….. 

Nazwa projektu w LPR: ……………………………… 

 

I . Uzasadnienie realizacji projektu w kontekście Rewitalizacji /należy zaznaczyć odpowiednie 

pole oraz uzupełnić opis/ 

Projekt 

rewitalizacyjny 

W jaki sposób projekt realizuje cele rewitalizacyjne gminy? 

 - Uzasadnienie: 

 

II. Opis projektu w kontekście Rewitalizacji 

 

II.1 Umiejscowienie, planowane działania oraz cel projektu 

 

 

 

 

II.2 Wskaźniki postępu rzeczowego w kontekście Rewitalizacji /należy wybrać  

i uzupełnić pola wskaźników, które wpisują się w zakres rzeczowy projektu. Lista ma charakter 

indykatywny, a podane dane nie są wiążące./ 

Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło danych Wartość docelowa 
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miary (przykładowe) 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

III. Dane osób do kontaktu w zakresie działań rewitalizacyjnych w projekcie 

 Osoba 1 Osoba 2 

1. Imię i nazwisko   

2. Adres   

3. Nazwa pracodawcy   

4. Zajmowane stanowisko   

5. Numer telefonu / faksu   

6. Adres e-mail   
 

 

Planuje się kontynuację pracy Zespołu ds. rewitalizacji w okresie wdrożenia programu. 

Wójtowi Gminy Biesiekierz podlegać będzie Zespół ds. rewitalizacji powołany na potrzeby pracy 

w okresie programowania Programu. Zespół ds. rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy 

i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta. Planuje się 

spotkania Zespołu ds. rewitalizacji co najmniej raz na rok. Zespół ds. Rewitalizacji będzie mógł 

wystąpić o włączenie poszczególnych interesariuszy w pracę monitoringową. Realizowane 

działania przez pracowników Referatu Strategii i Rozwoju będą promowane za pośrednictwem 

strony internetowej gminy oraz poprzez bezpośrednie kolportowanie informacji 

do mieszkańców i interesariuszy. Celem głównym działań promocyjnych i komunikacyjnych 

będzie zachęcenie interesariuszy do aktywnego udziału we wdrożeniu i realizacji programu 

rewitalizacji. W przypadku konieczności dokonania aktualizacji zapisów programu rewitalizacji 

pracownicy Referatu Strategii i Rozwoju będą odpowiedzialni za przygotowanie organizacyjne 

Zespołu ds. Rewitalizacji oraz przekazanie informacji na temat spotkań do odpowiednich 

interesariuszy procesu rewitalizacji.  
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Tabela 30 Wskaźniki monitorowania celów programu rewitalizacji 

 Cel 1 – Wspieranie aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów kryzysowych 
 

 

Wskaźniki oddziaływania  
Jednostka 

miary  

Stan 

początkowy 

2017 rok 

Plan  

2023 rok 

Źródło 

danych/sposób 

pomiaru 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy szt. 0 4 
Dane Urzędu 

Gminy 

Liczba osób wykluczonych 

zaangażowanych w realizowane 

przedsięwzięcie 

osoby 0 20 -//- 

Osoby biorące udział w organizowanych 

projektach szkoleniowych 
osoby 0 100 -//- 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach 
osoby 0 5 -//- 

Ilość osób aktywizowanych 

z wykorzystaniem zakupionej 

infrastruktury 

osoby 0 200 -//- 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 

zaangażowanych w trakcie realizacji 

projektu 

osoby 0 20 -//- 

Liczba zaktywizowanych seniorów osoby 0 80 -//- 

Liczba osób korzystających z zakupionej 

infrastruktury 
osoby 0 200 -//- 

Wzrost aktywności młodzieży % 0 40 

Dane Urzędu 

Gminy / Badania 

ankietowe 

Liczba zaktywizowanych osób 

długotrwale wykluczonych 
osoby 0 8 

Dane Urzędu 

Gminy 

Liczba osób korzystających ze 

zrewitalizowanej infrastruktury 
osoby 0 100 -//- 

Liczba osób korzystających 

z organizowanych działań 
osoby 0 100 -//- 

Stopień zwiększenia dostępności 

mieszkańców do możliwości aktywizacji 
% 0 60 

Dane 

sprawozdawcze 

Urzędu Gminy / 

Badania 

ankietowe 
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10. Rozdział X. Ramy finansowe i i czasowe realizacji 

Programu  

Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem 

projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS, EFRROW 

oraz innych publicznych lub prywatnych). Finansowanie działań rewitalizacyjnych zakłada 

wykorzystanie środków gminnych oraz środków zewnętrznych, w tym środków przewidzianych 

w ramach działania 9.3 RPO WZ 2014-2020. Projekty te będą komplementarne z projektami 

realizowanymi ze wsparcia EFS w ramach OP VI, VII i VIII. Wspierane będą wyłącznie projekty, 

które wynikają z zapisów LPR i wzajemnie się uzupełniają z projektami realizowanymi w ramach 

wsparcia EFS. Łączny budżet Programu rewitalizacji stanowi kwotę 8 430 000,00 zł. 

Harmonogram realizacji działań rewitalizacyjnych obejmuje lata 2017-2023 zgodnie z poniższym 

szczegółowym zestawieniem 

 

Tabela 31 Harmonogram realizacji przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych  

Przedsięwzięcia  lata realizacji  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Przedsięwzięcie 1.  

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO 

– GOSPODARCZEJ GMINY BIESIEKIERZ 

  x   x  x       

Przedsięwzięcie 2.  

NOWE CENTRUM KULTURALNO – 

SPORTOWE GMINY 

     x  x x   x x  

Przedsięwzięcie 3.  

ZMNIEJSZENIE BARIER 

ROZWOJOWYCH NA TERENACH 

ZDEGRADOWANYCH 

     x x  x      

Źródło: Opracowanie własne 



 

 

128 

 

Tabela 32 Budżet oraz szczegółowy harmonogram realizacji przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych 

Projekt Harmonogram 
Szacunkowe nakłady 

finansowe 

Wartość krajowych 

środków 

publicznych 

Wartość 

środków 

prywatnych 

Wartość środków UE 

(EFRR /EFS /FS/ 

EFMiR/ EFRROW) 

Wartość 

środków 

z innych źródeł 

Źródła finansowania  

1. CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY BIESIEKIERZ 

1.1. Zakup obiektów poprzemysłowych wraz 

z przyległym obszarem 
2018 - 2020 2000000 0 700 000,00 1 300 000,00 0 RPO WZ 2014-2020 Dz.9.3 

1.2. Adaptacja opuszczonych obiektów 

poprzemysłowych wraz 

z zagospodarowaniem terenu na potrzeby 

utworzenia strefy aktywizacji. 

2018 - 2020 1500000 0 525 000,00 975 000,00 0 RPO WZ 2014-2020 Dz.9.3 

1.3. Utworzenie remizy strażackiej wraz 

z zagospodarowaniem obiektu na potrzeby 

warsztatowo-szkoleniowe. 

2018 - 2020 700000 0 245 000,00 455 000,00 0 RPO WZ 2014-2020 Dz.9.3 

1.4. Utworzenie centrum aktywności 

pozarządowej. 
2019 - 2020 150 000,00 0 52 500,00 97 500,00 0 MRPiPS FIO 

1.5. Senior potrzebny i aktywny – pracownia 

dla seniorów. 
2019 - 2020 250 000,00 0 87 500,00 162 500,00 0 RPO WZ 2014-2020 Dz.9.3 

1.6. Centrum Rozwoju Młodzieży. 2019 - 2020 150 000,00 0 52 500,00 97 500,00 0 MRPiPS FIO 

1.7. Prowadzenie cyklicznych warsztatów 

aktywizacyjnych. 
2019 - 2020 40 000,00 0 14 000,00 26 000,00 0 MRPiPS FIO 

1.8. Utworzenie spółdzielni socjalnej.  2019 - 2020 120 000,00 0 42 000,00 78 000,00 0 RPO WZ 2014-2020 Dz.9.3 

1.9. Uzbrojenie terenów pod usługi publiczne 2018 - 2020 500 000,00 0 175 000,00 325 000,00 0 Budżet gminy 
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2. NOWE CENTRUM KULTURALNO – SPORTOWE GMINY 

2.1. Zaadaptowanie przestrzeni 

oraz wybudowanie obiektów sportowych przy 

szkole w Starych Bielicach i Świeminie 

2018 - 2019 1 200 000,00 0 420 000,00 780 000,00 0 RPO WZ 2014-2020 Dz.9.3 

2.2. Utworzenie biblioteki multimedialnej wraz 

z centrum edukacyjnym i infrastrukturą 

towarzyszącą (droga dojazdowa, parking). 

2018 - 2019 2 000 000,00 0 700 000,00 1 300 000,00 0 RPO WZ 2014-2020 Dz.9.3 

2.3. Organizowanie stałych działań aktywizacji 

społecznej. 
2018 - 2019 80 000,00 0 28 000,00 52 000,00 0 MRPiPS FIO 

2.4. Poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego użytkowników nowego 

centrum kulturalno – sportowego gminy. 

2018 - 2019 500 000,00 0 175 000,00 325 000,00 0 Budżet gminy 

 

3. ZMNIEJSZENIE BARIER ROZWOJOWYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH 

3.1. Stworzenie miejsca aktywności 

na obszarze miejscowości Świemino. 
2019 - 2020 800 000,00 0 280 000,00 520 000,00 0 PROW 2014 – 2020, LGD  

3.2. Organizowanie działań aktywizacyjnych 

dla mieszkańców. 
2018 - 2019 50 000,00 0 17 500,00 32 500,00 0 PROW 2014 – 2020, LGD  

3.3. Modernizacja infrastruktury drogowej. 2019 – 2020 600 000,00 0 210 000,00 390 000,00 0 PROW 2014 – 2020, LGD  

 

Źródło: Opracowanie własne 
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11. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko 

Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy OOŚ, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko wymagają projekty planów sektorowych, opracowywanych lub przyjmowanych 

przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Dz. 

U . z 2016, poz. 71). Biorąc pod uwagę zestawienie projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych 

w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Biesiekierz lata 2017-2023”, należy 

stwierdzić, iż projekt dokumentu nie wyznacza ram dla przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, a więc i przedłożony projekt dokumentu nie spełnia przesłanek 

zawartych w art. 46 pkt 2 ww. ustawy.   

Rozważając kryteria zawarte w art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2016 r., poz. 353 ze zm.), 

a także mając na uwadze charakter zaplanowanych w projekcie Programu działań (charakter 

koncepcyjny, oparty głównie o istniejącą infrastrukturę, dotyczy przede wszystkim terenów 

zabudowanych), należy stwierdzić, że przedmiotowy projekt Programu nie zalicza się 

do dokumentów, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko jest obligatoryjne.   

 

 

 

 

 

 

 

 


