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1. Wprowadzenie 

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o Rewitalizacji mówi o: „procesie wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji” (art. 2.1.).  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023 został opracowany w kwietniu 2016 

roku przez zespół Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska z 

Krakowa we współpracy z władzami gminy Żarki, pracownikami administracji samorządowej, 

przedstawicielami instytucji społecznych, publicznych, a także środowiska gospodarczego, organizacji 

pozarządowych i mieszkańców gminy.  

Proces opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji był efektem pracy eksperckiej oraz debaty 

publicznej odnoszącej się do kluczowych problemów, występujących na terenie gminy. 

Zaproponowana wersja jest wynikiem dyskusji na temat konieczności podjęcia konkretnych działań, 

zmierzających do ograniczenia lub zniwelowania zdiagnozowanych problemów i objawów stanu 

kryzysowego.  

Zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji oraz przyjętą metodologią partycypacyjnego tworzenia 

dokumentów rozwojowych, w celu uspołecznienia zapisów przeprowadzono szereg konsultacji. 

Rozpoczynając od działań informacyjnych (informacje na stronie internetowej gminy oraz na 

profilach społecznościowych), ciągły otwarty proces zbierania uwag w formie elektronicznej,  przez 

badania społeczne sondażowe wśród mieszkańców gminy (badania CAWI i PAPI), indywidualne 

rozmowy z ekspertami z różnych dziedzin życia społecznego w gminie (n=3), aż po serię warsztatów z 

kluczowymi interesariuszami procesu rewitalizacji (n=2).  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki został także poddany weryfikacji w sprawie konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Analiza Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach wykazała brak negatywnego oddziaływania Programu na 

środowisko, w związku z czym stwierdzony został brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.  

Opracowany zgodnie z powyższymi założeniami Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki 

uwzględnia perspektywę lat 2016 – 2023.  

Program został przygotowany w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku, a także Ustawę o Rewitalizacji z dnia 9 października 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz wytyczne odpowiednich Programów Operacyjnych. Struktura oraz 

prezentowane treści GPR, są zgodne z zaleceniami dla tego typu opracowań.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023 składa się z 14 rozdziałów. Poniżej 

struktura oraz zakres tematyczny rozdziałów: 

 rozdział pierwszy to wstęp prezentujący kontekst całego opracowania wraz z najważniejszymi 

pojęciami dotyczącymi procesu rewitalizacji,  
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 rozdział drugi zawiera omówienie głównych zagadnień i definicji pojęciowych związanych 

z procesem rewitalizacji,  

 rozdział trzeci omawia powiązanie celów GPR z innymi dokumentami strategicznymi gminy, 

powiatu, województwa oraz kraju,  

 rozdział czwarty przedstawia delimitację obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, 

 rozdział piąty to pogłębiona diagnoza podobszarów rewitalizacji w pięciu głównych obszarach 

(społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym),  

 rozdział szósty zawiera wizję rozwoju poszczególnych podobszarów rewitalizacji, jak i całej gminy,  

 rozdział siódmy to cele oraz beneficjenci planowanych działań rewitalizacyjnych,  

 rozdział ósmy obejmuje karty projektów - opis podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a 

także charakterystyk pozostałych, dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 rozdział dziewiąty to opis komplementarności działań GPR, 

 rozdział dziesiąty odnosi się do opisu integracji GPR,  

 rozdział jedenasty to analiza ram finansowych podstawowych działań rewitalizacyjnych oraz 

wykaz możliwych źródeł finansowania tych przedsięwzięć,   

 rozdział dwunasty – opis narzędzi i technik partycypacji wykorzystanych w procesie 

formułowania GPR, 

 rozdział trzynasty to system zarządzania i monitoringu GPR, w tym także jego ewaluacji 

i włączenia interesariuszy w jego realizację, 

 rozdziały czternasty wskazuje konieczność zmian w uchwałach i innych dokumentach gminy.   
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2. Słownik pojęć dotyczących rewitalizacji  

 

Rewitalizacja: 

to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie 

przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub 

przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

(wytyczne MR z dnia 02.08.2016 r.)  

 

Obszar zdegradowany: 

jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 

kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w 

życiu publicznym i kulturalnym, ponadto, gdy na wskazanym obszarze 

występuje, co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: 

 Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw, lub 

 Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

 Przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub 

niskiej jakości terenów publicznych, lub 

 Technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska. 

(Ustawa z dn. 9 października 2015 o Rewitalizacji, art. 9 ) 
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Obszar rewitalizacji: 

To obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (w tym zjawisk 

społecznych oraz gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-

funkcjonalnych lub technicznych), na którym z uwagi na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza 

się jako obszar rewitalizacji. 

(Ustawa z dn. 9 października 2015 o Rewitalizacji, art. 10 ) 

Program rewitalizacji:  

inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni 

program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do 

wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący 

narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 

rewitalizacji. 

(wytyczne MR z dnia 02.08.2016 r.)  

 

Projekt rewitalizacyjny:  

zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów 

albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do 

objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych 

albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu 

rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie 

(wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym 

(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. 

(wytyczne MR z dnia 02.08.2016 r.)  
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3. Powiązania Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki został opracowany w oparciu o obowiązujące dokumenty 

programowe Gminy Żarki, Województwa Śląskiego oraz kraju. Analiza założeń i celów poszczególnych 

dokumentów wykazała, że są one spójne z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Żarki. W dalszej części zaprezentowane zostały najważniejsze założenia przedstawionych 

dokumentów strategicznych. 

 

3.1. Powiązania gminnego programu rewitalizacji gminy Żarki z dokumentami 

strategicznymi gminy 

3.1.1. Strategia Rozwoju Gminy Żarki 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki ze względu na swoją rangę stanowi jeden z podstawowych 

planów działania przedstawiający długookresowe cele i kierunki dla rozwoju gminy. Gminny Program 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki wpisuje się w założenia ww. dokumentu, a cele GPR są spójne z 

celami Strategii Rozwoju.  

W siatce celów strategicznych dla wszystkich domen strategicznego rozwoju Miasta i Gminy Żarki 

odnajduje się powiązania z celami rewitalizacji, które opisano poniżej: 

Domena 1. „Żarki bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się o jurajską przyrodę”. Spójność 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki z zapisami tej domeny przejawia się m.in. w celach 

strategicznych 2. Zadbana i uporządkowana przestrzeń publiczna przy zachowaniu wysokiej jakości 

jurajskiej przyrody i celu strategicznym 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w 

połączeniu z rozwojem postaw proekologicznych, które  powiązanie odnajdowane jest  m.in. w 

kierunku działań rewitalizacji 3.3. Poprawa jakości i estetyki przestrzeni publicznych oraz promowanie 

rozwiązań / kształtowanie postaw proekologicznych. W obu dokumentach zakłada się realizację 

działań nastawionych na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz zaangażowanie mieszkańców 

w działania proekologiczne. 

Domena 2. „Żarki –Twoje miejsce na Jurze. Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej i edukacyjnej na 

terenie Miasta i Gminy Żarki”, odpowiada tematyce m.in. kierunków działań 2.1. Organizacja szkoleń i 

działań edukacyjnych służących rozwijaniu postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym 

pokazujących jak wykorzystać potencjały turystyczne w biznesie. Gmina Żarki, chce przeciwdziałać 

problemom społecznym poprzez tworzenie przyjaznych warunków do zakładania i prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców. Szansy na konkurencyjność upatruje się tutaj 

m.in. w działaniach związanych z rozwijaniem turystyki i szkoleniem mieszkańców 

z przedsiębiorczości w tym zakresie.  

Domena 3.  „Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w Gminie Żarki”, domena ta podkreśla rolę 

żareckiego rynku pracy, zakłada wykorzystanie warunków i potencjałów zasobów gminy, które 

przełożą się na jakość i wzrost gospodarki. Celami strategicznymi Strategii Rozwoju, spójnymi z GPR 

są 1. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości w Żarkach, 2. Rozwój funkcji handlowych w Gminie Żarki – 

Targowisko kołem zamachowym lokalnej przedsiębiorczości oraz 3. Stabilny i zrównoważony rynek 
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pracy w Gminie Żarki. Odzwierciedlenie jednorodności podejścia powyższych celów można odczytać 

w kierunku działań 1.1. Sprzyjanie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ich 

aktywizację zawodową oraz przede wszystkim w celu strategicznym 2. Ożywienie tradycyjnych funkcji 

gospodarczych oraz rozwoju potencjałów turystycznych.  

Domena 4. „Gmina  Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje”, w założeniach tej domeny możemy 

odnaleźć korelacje z celami rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki. Cel 

strategiczny. 1 Poprawa dostępności do oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie całej gminy, który 

całkowicie odzwierciedla założenia koncepcji działań Programu Rewitalizacji między innymi w 

kierunkach 3.1. Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez wyposażenie przestrzeni publicznych 

w miejsca do wypoczynku, rekreacji i sportu oraz 3.2 Zwiększenie dostępności do oferty spędzania 

czasu wolnego dostosowanej do potrzeb różnych grup społecznych, w tym oferty 

międzypokoleniowej.  

3.1.2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 

Sformułowane cele Gminnego Programu Rewitalizacji wpisują się w długofalowe cele polityki 

społecznej gminy Żarki zawartej w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2010-2020. Wynika to zarówno z misji i założeń Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, jak i zdefiniowanych głównych celów i kierunków zapobiegania zagrożeniom 

społecznym zawartych w dokumencie. 

Korelacje obu dokumentów widoczne są przede wszystkim w następujących obszarach 

problemowych i odpowiadających im celach strategicznych: 

 Obszar problemowy „Istnienie znacznego poziomu bezrobocia na terenie gminy Żarki, który 

pogłębia obszary społeczne zagrożone ubóstwem oraz marginalizacją i wykluczeniem”, w 

szczególności cel strategiczny 1 i 2 tj. System wsparcia osób i ich rodzin dotkniętych bezrobociem 

i zagrożonych długoterminowym pozostaniem bez pracy, Budowa zintegrowanego systemu 

pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. 

 Obszar problemowy „Sytuacja osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie na terenie gminy 

wymaga działań z zakresu rehabilitacji leczniczej, zawodowej oraz reintegracji społecznej” w tym 

cel strategiczny 4. Zintegrowany system pomocy i wsparcia środowiskowego na rzecz osób 

niepełnosprawnych i chorych psychicznie oraz członków ich rodzin. 

 Obszar problemowy „Duża liczba osób samotnych, przewlekle chorych i starszych na terenie 

gmin” i odpowiadający mu cel strategiczny 5. Zintegrowany system pomocy i wsparcia 

środowiskowego osobom w wieku podeszłym i sędziwym oraz niesprawnym z racji wieku. 

o Cel strategiczny 1. System wsparcia osób i ich rodzin dotkniętych bezrobociem 

i zagrożonych długoterminowym pozostaniem bez pracy.  

Cel ten ma za zadanie wspieranie osób bezrobotnych w gminie oraz eliminowanie 

i przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychospołecznym bezrobocia. Założenia te łączą 

się z celem strategicznym nr 1: Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do 

integracji i poprawy standardu życia grup defaworyzowanych, który zakłada 

rozwiązywanie problemów w sferze społecznej, aktywizację osób bezrobotnych, pomoc 

osobom wykluczonym społecznie, czy też poprawę jakości edukacji. 

o Cel strategiczny 2. Budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. 
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Założenia wskazanego celu pokrywają się z celem GPR nr 1: Włączenie społeczne oraz 

tworzenie warunków do integracji i poprawy standardu życia grup defaworyzowanych, 

ponieważ jego kierunki dążą do wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania ich integracji z rówieśnikami w szkole 

i poza nią, a także zwiększenia dostępności mieszkań socjalnych dla m.in. rodzin 

dysfunkcyjnych. 

o Cel strategiczny 5. Zintegrowany system pomocy i wsparcia środowiskowego osobom w 
wieku podeszłym i sędziwym oraz niesprawnym z racji wieku. Cel ten zakłada 
aktywizowanie osób starszych, skierowanie do nich odpowiedniej opieki oraz zmianę 
stereotypu człowieka starego jako jednostki biernej społecznie, co dokładnie 
odzwierciedla drugi kierunek celu strategicznego nr 1 t.j. Aktywizacja i wsparcie dla osób 
samotnych i starszych poprzez programy wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej. 

3.1.3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żarki 

(projekt –  2011) 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żarki stanowi 

podstawowy dokument określający politykę przestrzenną oraz zasady gospodarowania terenami 

gminy. Z tego względu określenie powiązań pomiędzy Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy 

Żarki  a wytyczonymi w Studium kierunkami prowadzenia polityki przestrzennej gminy jest kluczowe. 

Analiza celu głównego wraz z odpowiadającymi mu celami strategicznymi zawartymi w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego pozwala stwierdzić, iż cele Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Żarki skorelowane są z celami zawartymi w powyższym Studium. 

Dotyczy to w szczególności dwóch celów strategicznych, określających generalne kierunki rozwoju 

Gminy Żarki, tj.: 

 Cel strategiczny 1. Rozwój działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej oraz turystycznej 

ze szczególnym uwzględnieniem promocji przedsiębiorczości lokalnej. 

Powyższe założenie pokrywa się z celem strategicznym nr 2, czyli: Ożywienie tradycyjnych funkcji 

gospodarczych oraz rozwój potencjałów turystycznych. Oba cele mówią o potrzebie poprawy 

warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w różnych sektorach oraz skupiają się na 

konieczności promowania lokalnych dóbr, aby rozwinąć działalność turystyczną gminy. 

 Cel strategiczny 2. Podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców 

w tym poprawę i rozwój warunków zamieszkiwania, rozwijanie działalności usług 

podstawowych, doskonalenie obsługi administracyjnej, poprawa poziomu wyposażenia w 

urządzenia infrastruktury technicznej, właściwa obsługa ludności w zakresie infrastruktury 

społecznej oraz zgodna z warunkami technicznymi obsługa komunikacyjna. 

 

Założenia powyższego celu wpisują się w założenia jednego z celów wskazanych w Gminnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Żarki t.j. Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do 

integracji i poprawy standardu życia grup defaworyzowanych, w którym także jest mowa o 

działaniach ku poprawie jakości życia mieszkańców z różnych grup społecznych, a także o 

zwiększeniu dostępności i modernizacji zasobów mieszkaniowych. W obu dokumentach stawia 

się na rozwój lokalnej społeczności, poprzez poprawę warunków ich życia oraz tworzenie 

warunków do rozwoju grup defaworyzowanych.  
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Dodatkowo należy stwierdzić, że proponowane w Programie przekształcenia przestrzenne i 

funkcjonalne oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne zdegradowanych obszarów są zgodne z ustaleniami 

zawartymi w Studium. 
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4. Delimitacja obszaru rewitalizacji  

 

Rozdział ten pokrótce opisuje metodologie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Żarki. Prace nad delimitacją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w 

Gminie Żarki miały miejsce w okresie od stycznia do maja 2016 roku i były połączeniem działań 

eksperckich oraz działań partycypacyjnych, w które włączeni zostali mieszkańcy, przedstawiciele 

instytucji społecznych i publicznych oraz inni interesariusze procesu rewitalizacji.  

Obszar zdegradowany oraz rewitalizacji został wyznaczony Uchwałą nr Nr XIX/139/2016 Rady 

Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016 w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz 

obszaru rewitalizacji Gminy Żarki.  

Poniżej opisana została procedura wyłonienia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.  

 

KROK 1. Wizyta wprowadzająca  

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Żarki rozpoczęły się od spotkania 

wprowadzającego (wizyty wprowadzającej), na której spotkali się członkowie Zespołu 

ds. Rewitalizacji Gminy Żarki (przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych), 

a także zewnętrzni eksperci posiadający doświadczenie w opracowywaniu tego typu dokumentów. 

Do zadań zespołu należała koordynacja prac przy opracowaniu Programu, udzielanie informacji 

niezbędnych do opracowania Programu, określenie zakresu projektu Programu, a także wsparcie 

konsultacji społecznych służących opracowaniu Programu. Podczas spotkania ustalono zakres prac 

nad Programem, wyłoniono kluczowych ekspertów procesu rewitalizacji, a także zdefiniowano 

metody badań i wskaźniki, które miały posłużyć do delimitacji obszaru zdegradowanego.  

 

KROK 2. Analiza danych statystycznych   

Po wytypowaniu wskaźników, zostały one przeliczone dla każdej jednostki referencyjnej (sołectwa) 

oraz wskazano średnią dla gminy. Każdorazowo wskaźnik obejmujący daną jednostkę referencyjną 

porównywany był z rzeczoną średnią i w przypadku uzyskania wartości gorszej niż średnia (wartość 

niższa w przypadku stymulanty oraz wartość wyższa w przypadku destymulanty) badana jednostka 

referencyjna otrzymywała wartość dla wskaźnika = 1 (w 4i oznaczono kolorami). Po przeanalizowaniu 

wszystkich wskaźników zsumowano wartość wystąpień koncentracji problemów społecznych w 

danych jednostkach (liczba wystąpień wskaźników, które miały wartość gorszą niż średnia dla gminy).  

Jako obszary problemowe, na których koncentrują się negatywne kwestie społeczne, uznano 

wstępnie te miejscowości, w których liczba wystąpień problemów społecznych jest większa bądź 

równa 5, a zatem Przybynów, Wysoka Lelowska oraz Miasto Żarki.  
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Tabela 1. Wskaźniki podsumowujące dla sfery społecznej. 

Wskaźnik 

Jednostka 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Przyrost naturalny na 100 mieszkańców 1,0 0,0 1,3 -5,1 -7,4 0,0 11,4 -18,9 -6,5 -7,4 0,0 3,5 

Odsetek bezrobotnych mieszkańców 5,1% 4,9% 2,6% 4,9% 4,4% 4,6% 4,2% 4,4% 3,7% 4,4% 4,7% 5,7% 

Odsetek mieszkańców korzystających z 
pomocy społecznej w 2015 r. 

11,0% 11,0% 6,3% 9,9% 15,9% 10,6% 15,6% 20,1% 10,6% 10,3% 10,7% 11,1% 

Liczba wykroczeń na 100 mieszkańców 
w 2015 r. 

1,1 1,2 0,4 1,2 0,0 0,5 0,8 0,6 0,7 0,7 0,4 1,4 

Liczba interwencji domowych 
dotyczących przemocy na 100 
mieszkańców w 2015 r. 

0,4% 0,7% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6% 

Frekwencja w wyborach 
samorządowych 2014 

65,3% 65,3% 62,4% 66,5% 65,3% 61,2% 61,2% 65,3% 85,4% 61,2% 61,2% 63,6% 

Odsetek osób posiadających Niebieską 
Kartę w 2015 r. 

0,3% 0,1% 0,4% 0,2% 0,0% 0,5% 0,8% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4% 0,3% 

Odsetek osób niepełnosprawnych w 
2015 r. 

2,80% 1,94% 1,83% 3,94% 2,58% 2,76% 2,66% 3,14% 3,04% 2,21% 4,35% 2,41% 

Odsetek osób uzależnionych w 2015 r. 0,70% 0,50% 0,39% 0,80% 1,85% 0,92% 1,52% 0,63% 0,87% 1,47% 0,40% 0,58% 

SUMA WSKAŹNIKÓW  
5 2 5 4 4 4 4 3 3 4 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UMiG Żarki.  
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Tabela 2. Wskaźniki podsumowujące dla sfery gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.  

  

Podobszar 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Sfera gospodarcza 

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 
mieszkańców w 2015 r. 

6,2 3,1 3,9 2,7 3,7 2,8 1,1 5,0 4,6 3,7 2,8 8,2 

Miejsca noclegowe w obiektach turystycznych na 
100 mieszkańców 

0,04 0,05 0,07 0,00 0,17 0,00 0,00 0,35 0,11 0,00 0,00 0,02 

Sfera środowiskowa 

Stan jakości powietrza pogorszona 
pogorsz

ona 
pogorsz

ona 
pogorsz

ona 
pogorsz

ona 
pogorsz

ona 
pogorsz

ona 
pogorsz

ona 
pogorsz

ona 
pogorsz

ona 
pogorsz

ona 
Zła 

Występowanie zanieczyszczenia hałasem 
ograniczona 

emisja 
niska 

emisja 
niska 

emisja 
niska 

emisja 
niska 

emisja 
niska 

emisja 
niska 

emisja 
niska 

emisja 
niska 

emisja 
niska 

emisja 
niska 

emisja 
wysoka 
emisja  

Sfera techniczna 

Długość dróg wymagających naprawy na 1 km2 

powierzchni 
0,10 0,05 0,03 0,00 0,00 0,47 0,31 0,00 0,06 0,35 0,65 0,01 

Liczba nowo wybudowanych budynków w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

0,7 0,7 0,4 0,5 1,5 0,9 1,1 1,3 0,9 0,0 0,0 0,6 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Szlaki turystyczne piesze i rowerowe tak tak tak nie tak tak nie tak tak tak tak tak 
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Liczba komunalnych lokali mieszkalnych w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

0,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

Liczba boisk na liczbę mieszkańców 0,13 0,15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,43 0,00 0,00 0,13 

Liczba placów zabaw na liczbę mieszkańców 0,20 0,15 0,13 0,17 0,37 0,00 0,00 0,63 0,22 0,74 0,40 0,20 

Atrakcje turystyczne na 1 km2 0,2 0,18 0,00 0,00 0,51 0,63 0,00 0,00 0,00 0,70 0,16 0,52 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UMiG Żarki.  

 

W dalszej kolejności analizie poddano wskaźniki wskazujące na sferę gospodarczą, środowiskową, techniczną oraz przestrzenno - funkcjonalną. Analiza 

została przeprowadzona ponownie dla całej gminy oraz wszystkich wybranych jednostek referencyjnych (sołectw). W tym przypadku zwrócono jednak 

uwagę, czy we wskazanych wcześniej jednostkach (Przybynowie, Wysokiej Lelowskiej oraz Żarkach) występują problemy w omawianych sferach. Jak można 

zauważyć w tabeli 2. Miejscowość Przybynów odznacza się występowaniem niższej niż średnio wartości wskaźnika liczy przedsiębiorstw, świadcząc o niskim 

potencjale gospodarczym. Dodatkowo w Przybynowie zdiagnozowano także problemy natury przestrzenno-funkcjonalnej, bowiem istnieje tutaj względnie 

niska dostępność do przestrzeni rekreacyjnych (w szczególności placów zabaw), a także wysokie nagromadzenie mieszkalnictwa komunalnego. Miejscowość 

Wysoka Lelowska odznaczała się jednym z najniższych wartości wskaźnika przedsiębiorczości (2,7), w tym także brakiem miejsc noclegowych dla turystów 

(co obecnie jest motorem napędowym przedsiębiorczości w gminie).  Badana miejscowość charakteryzowała się również bardzo niską dostępnością do 

miejsc rekreacji (na terenie miejscowości nie ma żadnego boiska, a także istnieje niższa niż przeciętnie dostępność do placu zabaw). W przypadku miasta 

Żarki bardzo dużym problemem jest stan jakości środowiska, występuje tutaj m.in. bardzo zły stan powietrza. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na problemy 

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, takie jak niedostateczna dostępność do terenów rekreacji czy duże nagromadzenie lokali komunalnych. Biorąc pod 

uwagę wskazane czynniki zarekomendowano, aby obszarami zdegradowanymi uznać tereny trzech wymienionych jednostek terytorialnych – sołectwa 

Przybynów, Wysoka Lelowska  oraz Miasto Żarki. Na dalszym etapie prac wnioski z danych statystycznych poddano dyskusji z mieszkańcami i lokalnymi 

ekspertami.  
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KROK 3. Warsztat strategiczny – metoda delficka  

Warsztat strategiczny odbył się w dniu 4 lutego 2016 roku i wzięły w nim udział łącznie 33 osoby. Byli 

to lokalni eksperci, znający dobrze gminę i jej problemy, w tym: sołtysi, radni, przedstawiciele rad 

sołeckich oraz rad osiedlowych, wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele instytucji publicznych 

zajmujących się pomocą społeczną, (Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Środowiskowego Domu Samopomocy), dyrektorzy i przedstawiciele szkół działających na terenie 

gminy Żarki, przedstawiciele instytucji porządku publicznego, (straży miejskiej i ochotniczych straży 

pożarnych), przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, przedstawiciele stowarzyszeń społecznych. 

Dodatkowo spotkanie miało charakter otwarty i wzięli w nim także udział zainteresowani debatą 

publiczną na temat gminy przedsiębiorcy oraz mieszkańcy.  

Spotkanie warsztatowe miało z jednej strony charakter edukacyjno-informacyjny, dzięki czemu 

uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się czym jest proces rewitalizacji i na jakie problemy powinien 

odpowiadać. Ta część spotkania dała podbudowę pod drugą, zasadniczą, część warsztatu, a więc 

dyskusję ekspercką na temat występowania terenów (osiedli, ulic) o ponadprzeciętnej koncentracji 

problemów na terenie Gminy Żarki.  

Druga część spotkania była poświecona właśnie debacie eksperckiej, w trakcie której do wyboru 

obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Żarki wykorzystano metody sędziów kompetentnych oraz 

metodę delficką (głosowania wielokrotnego).  Metody te wybrano w myśl Ustawy o Rewitalizacji, 

w celu zastosowania Zasady Partnerstwa i Partycypacji społecznej w procesie.  

Dyskusja nad podobszarami w gminie, które mogą kwalifikować się jako obszar zdegradowany, 

dotyczyła w pierwszej kolejności problemów społecznych, takich jak ubóstwo, bezrobocie, wysoki 

poziom przestępczości czy niski poziom kapitału społecznego. Uznano, iż problemy społeczne są 

kluczowe do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, dlatego też to właśnie głównie na ich temat 

toczyła się dyskusja.  

W drodze dyskusji wskazano na 10 podobszarów o różnym charakterze – począwszy od konkretnych 

kwartałów ulic, po osiedla i  całe miejscowości (sołectwa), które według mieszkańców i ekspertów 

posiadają cechy obszaru zdegradowanego w sferze społecznej.  

Następnie przy wykorzystaniu metody sędziów kompetentnych oraz metody delfickiej (głosowania 

wielokrotnego) ze wskazanych 10 podobszarów dokonano zawężenia wyboru terenów, które 

faktycznie spełniają kryteria obszaru zdegradowanego. Procedura priorytetyzacji podobszarów, które 

wymagają w sposób szczególny rewitalizacji przebiegała w następujących krokach: 

1. Każdy z ekspertów biorących udział w warsztacie (bazując na swojej wiedzy, 

doświadczeniach zawodowych, znajomości lokalnego środowiska i miejscowych 

uwarunkowań) miał możliwość przypisania wartości punktowych poszczególnym 

podobszarom (od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało najpilniejszą potrzebę podjęcia działań 

rewitalizacyjnych).  

2. Po pierwszej rundzie głosowania zliczono głosy i poproszono uczestników warsztatu 

o wyjaśnienie, dlaczego przyznali odpowiednio najwięcej, jak i najmniej punktów 

podobszarom, które zajęły pierwsze i ostatnie miejsce.  

3. Po wysłuchaniu argumentów uczestnicy, wyposażeni w nową wiedzę i opinie pozostałych 

uczestników, ponownie oddali swoje głosy wg dotychczasowych zasad. 
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4. Po zliczeniu głosów z drugiej rundy głosowania, interesariusze analogicznie uzasadniali 

dlaczego uważają, że dany obszar ma więcej cech, które sugerują potrzebę jego rewitalizacji 

lub takich cech nie posiada – argumenty te dotyczyły jedynie skrajnych wyborów.  

5. Następnie procedurę głosowania ponowiono, tak by po wysłuchaniu kolejnych argumentów 

uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania dotychczasowych opinii.  

6. Trzy rundy priorytetyzacji pozwoliły na wyłonienie siedmiu podobszarów. 

Dla tak wyodrębnionych podobszarów przeprowadzono analizę SWOT z wykorzystaniem techniki 

grup nominalnych, umożliwiającej każdemu uczestnikowi wyrażenie swojej opinii w zakresie 

mocnych stron (atutów) oraz słabości (wad) poszczególnych podobszarów (bazowano tutaj również 

na argumentach, które padły w trakcie wykorzystania metody delfickiej). W tej części spotkania 

dyskutowano zarówno o problemach społecznych, jak również problemach w pozostałych sferach, 

tak by móc potwierdzić, iż wskazane tereny można było uznać za podobszary zdegradowane. 

W trakcie prowadzonej analizy SWOT zwrócono uwagę także na potencjały wybranych podobszarów, 

które mogą się przysłużyć rozwojowi mieszkańców i pomóc w rozwiązywaniu problemów 

społecznych.  

Ostatecznie w pracach eksperckich wskazano 7 podobszarów (znajdujących się na wskazanych 

w analizie statystycznej jednostkach referencyjnych), na których łącznie zamieszkiwało  2651 osób, co 

stanowi 31,96% mieszkańców całej gminy. Można zatem stwierdzić, iż obrady ekspertów pozwoliły 

z dużą dokładnością wskazać tereny, na których występuje koncentracja problemów społecznych. 

Podobszarami, które według ekspertów mają znamiona obszaru zdegradowanego były:   

Podobszar 1. Przybynów - rejon ul. Żareckiej i ul. Szkolnej wraz ze znajdującym się tam budynkiem 

dawnego ośrodka zdrowia z przyległą działką (skrzyżowanie ul. Żareckiej i Szkolnej). Na wprost 

wspomnianego budynku znajduje się zadbany budynek szkoły podstawowej wraz z działką. Do szkoły 

przylega również nowe boisko wielofunkcyjne. Na tym terenie znajduje się także komunalny budynek 

mieszkalny wymagający prac remontowych. 

Podobszar 2. Budynki socjalne i komunalne przy ul. Topolowej w Żarkach wraz z terenem przyległym.  

Podobszar 3. Wysoka Lelowska rejon ul. Częstochowskiej, gdzie znajduje się budynek po szkole 

podstawowej, który planuje się adoptować pod mieszkania socjalne oraz zagospodarować plac 

szkolny przy budynku. Możliwość rozszerzenia podobszaru o ulicę Św. Floriana i ul. Zieloną. Na 

podobszarze dominuje zabudowa jednorodzinna.  

Podobszar 4. Żarki – kąpielisko przy ul. Wierzbowej oraz teren wokół kąpieliska, ul. Leśniowska 

w kierunku Sanktuarium Leśniowskiego, rejon ul. Leśnej i Górki aż do dawnej synagogi (obecnie Dom 

Kultury przy ul. Moniuszki). Stary Rynek i ulice przyległe: ul. Kościelna, ul. Marsz. J. Piłsudskiego, 

ul. Leśniowska, ul. B. Joselewicza, ul. Armii Krajowej. 

Podobszar 5. Żarki - tzw. Młynarzówka znajdująca się przy Starym Młynie oraz zabytkowy zespół 

stodół przy ul. Ofiar Katynia. 

Podobszar 6. Żarki – Amfiteatr przy ul. Steinkellera wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym. 

Podobszar 7. Żarki – teren szkoły podstawowej przy ul. Częstochowskiej oraz bloki przy tej samej 

ulicy w kierunku Wysokiej Lelowskiej. 

W dalszej kolejności zarekomendowano przeprowadzenie pogłębionej diagnozy wskaźnikowej dla 

powyższych podobszarów, w celu potwierdzenia wniosków eksperckich.  
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KROK 4. Analiza danych społecznych w wytypowanych Podobszarach  

Po przeprowadzeniu analizy eksperckiej, dla wskazanych jednostek oraz całej gminy/uwzględniając 

kontekst całej gminy zrealizowano analizę statystyczną wskaźników w sferze społecznej, a w dalszej 

kolejności także w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. 

Szczegółowe informacje (dane, wskaźniki) na temat podobszarów pozyskano z takich jednostek jak: 

Urząd Stanu Cywilnego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska,  Powiatowy 

Urząd Pracy w Myszkowie. 

Do analizy wybrano 9 wskaźników obrazujących sytuację społeczną we wskazanych podobszarach. 

Obszar społeczny ujęty w analizie dotyczył wskazanych literalnie w Ustawie o Rewitalizacji 

problemów, takich jak: bezrobocie (odsetek mieszkańców bezrobotnych), ubóstwo (odsetek osób 

korzystających z pomocy społecznej), przestępczość (liczba wykroczeń na 100 mieszkańców), 

niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym (frekwencja w wyborach samorządowych). 

Dodatkowo zwrócono uwagę na inne ważne problemy społeczne, takie jak niepełnosprawność, 

uzależnienia, przemoc domowa czy problemy demograficzne (ujemny przyrost naturalny). 

W kontekście Gminy Żarki i występujących tutaj problemów społecznych są to dane kluczowe.  

Poniżej w tabeli zaprezentowano przeprowadzoną analizę w sferze społecznej.  

Tabela 3. Wskaźniki podsumowujące dla sfery społecznej. 

Wskaźnik 

Podobszar 

Gmina 1 2 3 4 5 6 7 

Liczba mieszkańców w 2015 r. 8296 184 662 268 948 119 252 218 

Przyrost naturalny na 100 
mieszkańców 

0,0 0,5 0,9 -1,1 -0,2 -1,7 0,0 2,3 

Odsetek bezrobotnych 
mieszkańców 

5,1% 4,9% 5,9% 4,9% 4,5% 3,4% 0,0% 8,3% 

Odsetek mieszkańców 
korzystających z pomocy 
społecznej w 2015 r. 

10,9% 3,80% 10,0% 9,7% 18,2% 11,8% 4,0% 24,3% 

Liczba wykroczeń na 100 
mieszkańców w 2015 r. 

1,1 2,2 0,5 1,9 3,5 5,0 2,4 3,7 

Liczba interwencji domowych 
dotyczących przemocy na 100 
mieszkańców w 2015 r. 

0,4 2,71 0,9 2,23 0,94 2,52 1,98 0,45 

Frekwencja w wyborach 
samorządowych 2014 

65,3% 65,3% 63,7% 66,5% 63,7% 67,0% 62,5% 61,2% 

Odsetek osób posiadających 
Niebieską Kartę w 2015 r. 

0,3% 0,5% 0,2% 0,0% 0,4% 0,8% 0,4% 0,5% 

Odsetek osób 
niepełnosprawnych w 2015 r. 

2,8% 2,2% 3,6% 4,1% 5,7% 0,4% 8,7% 4,3% 

Odsetek osób uzależnionych w 
2015 r. 

0,70% 0,5% 0,9% 0,8% 2,0% 0,0% 0,8% 2,8% 

SUMA WSKAŹNIKÓW wyższych 
bądź równych średniej dla 
gminy 

 
4 5 5 8 5 7 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UMiG Żarki.  



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023                                   
 

20 
 

W tabeli 3. kolorem czerwonym oznaczono wskaźniki dla konkretnych podobszarów, które 

odznaczają się wyższą bądź równą koncentracją problemów społecznych, co Gmina Żarki. Warto 

jednak podkreślić, że w niektórych przypadkach (oznaczonych kolorem żółtym) wartości wskaźników, 

pomimo tego, iż niższe od średniej to jednak mocno do niej zbliżone.  

Poza podobszarem 1, wszystkie wskazane w pracach eksperckich tereny charakteryzują się 

koncentracją ponad połowy wybranych problemów społecznych (5 i więcej), dodatkowo w kilku 

przypadkach średnia wskaźników dla podobszarów jest bardzo zbliżona do średniej dla gminy. 

W związku z powyższym można uznać, iż podobszary zdegradowane zostały poprawnie wskazane 

w kontekście degradacji w sferze społecznej.  
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KROK 5. Analiza danych w sferze gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej w wytypowanych Podobszarach  

 

Tabela 4. Wskaźniki podsumowujące dla sfery gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.  

Wskaźnik Gmina Podobszar 1 Podobszar 2 Podobszar 3 Podobszar 4 
Podobszar 

5 
Podobszar 6 Podobszar 7 

SFERA GOSPODARCZA 

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 
mieszkańców w 2015 r. 

6,2 2,2 0,4 4,1 9 11,8 0,8 8,3 

Miejsca noclegowe w obiektach 
turystycznych na 100 mieszkańców 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Obecność cieków wodnych tak nie nie nie tak nie tak tak 

Jakość powietrza pogorszona pogorszona słaba pogorszona słaba słaba pogorszona pogorszona 

Jakość gleb słaba pogorszona pogorszona pogorszona słaba słaba pogorszona pogorszona 

Jakość wód pogorszona pogorszona pogorszona pogorszona pogorszona słaba słaba pogorszona 

Hałas 
ograniczona 

emisja 
niska emisja 

Ograniczona 
emisja 

niska emisja 
zwiększona 

emisja 
zwiększona 

emisja 
zwiększona 

emisja 
ograniczona 

emisja 

SFERA TECHNICZNA 

Długość dróg wymagających naprawy na 1 
km

2 
powierzchni 

0,10 3,02 1,87 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 
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Liczba nowo wybudowanych budynków w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

0,7% 0,0% 2,3% 1,1% 0,5% 0,0% 0,4% 2,3% 

Liczba przyłączy wodociągowych w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

0,40 0,25 0,07 0,33 0,34 0,36 0,04 0,38 

Liczba awarii wodociągowych w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

0,001 0,011 0,000 0,000 0,002 0,008 0,000 0,005 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Szlaki turystyczne piesze i rowerowe tak tak nie nie tak tak nie tak 

Liczba komunalnych lokali mieszkalnych w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

0,005 0,016 0,027 0,000 0,017 0,034 0,000 0,000 

Dostęp do boiska tak tak nie nie tak nie tak tak 

Dostęp do placu zabaw / siłowni 
zewnętrznej 

tak nie nie tak tak nie tak tak 

Atrakcje turystyczne na 1 km
2
 0,2 6,7 8,3 0,0 35,3 17,6 4,0 0,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Żarki,  
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Kolejnym punktem w analizie było zestawienie wskazanych siedmiu podobszarów w pozostałych 

sferach, aby sprawdzić, czy w podobszarach występują kryzysy natury gospodarczej, środowiskowej, 

technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej.  

Jak można zaobserwować w tabeli 4 we wskazanych podobszarach zdegradowanych 1, 2, 3 oraz 

6 występuje problem związany z przedsiębiorczością. Dodatkowo we wszystkich podobszarach  

zlokalizowanych jest mniej miejsc noclegowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców niż średnio 

w gminie. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej turystyka jest jedną z ważniejszych gałęzi  

przedsiębiorczości w Gminie Żarki, w związku z tym istnienie oferty noclegowej jest ważnym 

czynnikiem rozwoju gospodarczego.  

Podobszary zdegradowane wypadają niekorzystnie w analizie sfery środowiskowej, w szczególności 

zaś pod względem jakości powietrza. Dodatkowo na obszarze zdegradowanym występuje 

zanieczyszczenie wód oraz zanieczyszczenie gleb. Jest to jednak problem, który dotyka całej gminy i 

jego rozwiązań należy szukać w działaniach kompleksowych, znajdujących się nie tylko w granicach 

obszaru zdegradowanego, ale w całej gminie, czy nawet szerzej, podejmując współpracę z gminami 

ościennymi.  

W przypadku sfery technicznej podobszarami, które koncentrują najwięcej problemów były 

Podobszar 1 oraz 4 i 5. Pojawiły się tutaj problemy związane zarówno z sieciami przesyłowymi 

podstawowych mediów (niewielka liczba przyłączy wodociągowych w przeliczeniu na mieszkańcami 

świadcząca o niskim wskaźniku dostępności), a także względnie wysoka liczba ich awaryjności.   

W przypadku analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej warto zauważyć, iż najgorzej wypada 

podobszar 2, który w swoich granicach nie posiada dostępu do obiektów rekreacyjnych i sportowych, 

ani szlaków turystycznych. Dodatkowo warto także podkreślić ponadprzeciętną liczbę mieszkań 

socjalnych i komunalnych, które charakteryzują się złym stanem technicznym. Należy również 

wskazać, iż podobszary 1,2,4,5 oraz 6 charakteryzują się wysokim nagromadzeniem atrakcji 

turystycznych, zabytków, które z jednej strony stanowią o potencjałach obszaru, a z drugiej strony 

wymagają zwiększonych nakładów finansowych na ich utrzymanie. Wskazane podobszary różnią się 

między sobą dostępnością do obiektów infrastruktury sportowej, w tym przypadku negatywnie 

wypadają podobszary 1,2,3 i 5.  

 

KROK 6. Badania ankietowe z mieszkańcami  

Poza analizami statystycznymi oraz opinią ekspertów o wskazanie podobszarów, na których powinno 

podjąć się procesu rewitalizacji zapytano mieszkańców całej gminy w trakcie badań ankietowych.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w większości mieszkańcy przychylili się do wyborów 

podobszarów wcześniej wskazanych. Największym poparciem cieszył się podobszar Żarki – Centrum 

(w ankiecie objęte wraz z podobszarem Żarki - Młynarzówka), który to zdaniem mieszkańców stanowi 

duży potencjał do rozwoju nie tylko okolicy, ale także całej gminy. Należy pamiętać, iż istnienie 

dużego potencjału i możliwości rozwoju miejsca jest dodatkowym argumentem za prowadzeniem 

procesu rewitalizacji na wskazanym terenie.   

Ponad 2/3 badanych poparło rewitalizację okolic ul. Częstochowskiej oraz terenów rekreacyjnych 

w pobliżu ul. Steinkellera w Żarkach, 56% opowiedziało się za ożywieniem społecznym terenu po 
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dawnej szkole w Wysokiej Lelowskiej, a 54% za podniesieniem jakości i standardu życia mieszkańców 

budynków socjalnych i komunalnych przy ulicy Topolowej.  

Najmniejszym poparciem wśród badanych cieszyła się idea rewitalizacji terenu wokół szkoły 

w Przybynowie, w tym działki po dawnym ośrodku zdrowia (41%).  

 

Wykres 1. Odpowiedzi na pytanie, czy wskazany obszar powinien zostać objęty procesem 
rewitalizacji.  

 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie CAWI (n=80).  

 

KROK 7. Wizja lokalna  

Wizja lokalna, zwana inaczej spacerem badawczym, polegała na wizytacji poszczególnych, 

wyłonionych wcześniej podobszarów gminy i była połączona z rozmowami z mieszkańcami lub 

osobami korzystającymi w danej chwili z przestrzeni. Wizja lokalna odbyła się dn. 08.02.2016 roku i 

wzięli w niej udział przedstawiciele wykonawców Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym architekci 

i urbaniści, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, a także przedstawiciel MGOPS, którzy posiadają 

wiedzę na temat problemów społecznych występujących na terenie gminy. Badanie to było jednym 

ze składowych badań, które potwierdziło obecność stanów kryzysowych na wskazanych wcześniej 

terenach. Należy podkreślić, że nie wszystkie problemy można „uchwycić” prowadząc analizy 

statystyczne i wskaźnikowe, a dzięki wyjściu w teren w sposób jakościowy można było ocenić stan 

degradacji przestrzennej oraz technicznej podobszarów zdegradowanych, a także sprawdzić w jaki 

sposób mieszkańcy korzystają z danych przestrzeni publicznych. W ramach badania opracowano 

także dokumentację fotograficzną wraz z wnioskami, płynącymi z rozmów z mieszkańcami. 
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Krok 8.  Wywiady pogłębione z ekspertami lokalnymi  

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Żarki przeprowadzono łącznie 3 

wywiady pogłębione z lokalnymi ekspertami dotyczące sytuacji na wskazanym obszarze 

zdegradowanym. Metoda wywiadu pogłębionego jest jedną z najpopularniejszych metod 

prowadzenia badań jakościowych i polega na szczegółowej i wnikliwej rozmowie z respondentem, 

który ze względu na posiadaną wiedzę bądź doświadczenie może przekazać informacje poszerzające 

wiedzę na dany temat. Respondenci zostali w taki sposób dobrani do wywiadów, aby mogli 

wypowiedzieć się w odniesieniu do zidentyfikowanych drogą analizy wskaźnikowej problemów 

społecznych. Wywiady zostały przeprowadzone zatem z osobami będącymi przedstawicielami 

instytucji publicznych i społecznych, które na co dzień w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z 

rozwiązywaniem różnych problemów społecznych w gminie, takich jak przedstawiciel Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, czy Urzędu Miasta i Gminy (triada, w której 

wzięli udział przedstawiciele Urzędu, a także Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie). Wywiady 

te pozwoliły w szczególności na wskazanie podobszarów, które spośród wytypowanego obszaru 

zdegradowanego powinny zostać wybrane do rewitalizacji, ze względu na pojawiające się tam 

problemy społeczne. Dodatkowo wnioski z wywiadów posłużyły do stworzenia pogłębionej diagnozy 

obszaru rewitalizacji.  

 

KROK 9. Podsumowanie wyników badań i analiz 

Wszystkie działania partycypacyjne oraz analizy statystyczne zostały zebrane w dokument 

diagnostyczny. Diagnoza ta jest załącznikiem do Uchwały nr Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w 

Żarkach z dnia 11 maja 2016 w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji Gminy Żarki. Wykazała ona, że wstępnie wytypowane podobszary zdegradowane 

faktycznie cechują się koncentracją negatywnych zjawisk zarówno w sferze społecznej, jak 

i pozostałych sferach. Jednakże ze względu na fakt, iż wytypowany obszar zamieszkiwany był przez 

nieco ponad 31% liczby mieszkańców w celu poprawnego wyznaczania obszaru rewitalizacji 

konieczne było zawężenie obszaru. Na podstawie dokumentu diagnostycznego nasunęły się 

następujące wnioski:  

1. Podobszar 1. Przybynów – rejon ul. Żareckiej i ul. Szkolnej wraz ze znajdującym się tam 

budynkiem dawnego ośrodka zdrowia z przyległą działką (skrzyżowanie ul. Żareckiej 

i Szkolnej) – rekomenduje się uwzględnienie w GPR jako podobszar zdegradowany. 

2. Podobszar 2-7. – rekomenduje się uwzględnienie w GPR jako podobszaru zdegradowanego i 

podobszaru rewitalizacji, ze względu na istotne nagromadzenie i koncentrację objawów 

stanu kryzysowego, a także potencjalne silne oddziaływanie na obszary sąsiednie (w 

przypadku nie podjęcia działań rewitalizacyjnych – negatywne). 

3. Docelowo rekomenduje się utworzenie na terenie gminy obszaru rewitalizacji obejmującego 

podobszary: 

a. Żarki – Centrum (podobszar obejmujący dotychczasowe podobszary 4, 5, 6 

wyznaczone na potrzeby analizy) tj. kąpielisko przy ul. Wierzbowej oraz teren wokół 

kąpieliska, ul. Leśniowska w kierunku Sanktuarium Leśniowskiego, rejon ul. Leśnej i 

Górki aż do Domu Kultury przy ul. Moniuszki; Stary Rynek i ulice przyległe: ul. 

Kościelna, ul. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. Leśniowska, ul. B. Joselewicza, ul. Armii 
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Krajowej; tzw. Młynarzówka znajdująca się przy Starym Młynie oraz zabytkowy 

zespół stodół przy ul. Ofiar Katynia) z podstrefą rewitalizacji przy ul. Steinkellera wraz 

z terenem sportowo – rekreacyjnym oraz Zespołem Szkół w Żarkach. Podobszary te 

charakteryzują się podobnymi funkcjami (koncentracja głównych usług w tym 

handlu, funkcja rekreacyjna, sportowa, kulturalna, turystyczna – centralna, 

reprezentacyjna przestrzeń gminy) oraz problemami i objawami stanu kryzysowego. 

b. Żarki – Osiedla (podobszar obejmujący dotychczasowe podobszary 2 i 7 wyznaczone 

na potrzeby analizy) tj. mieszkania komunalne i socjalne przy ul. Topolowej wraz 

z terenem przyległym, część Osiedla 600-lecia, teren szkoły podstawowej oraz bloki 

przy ul. Częstochowskiej. Podobszary te charakteryzują się podobnymi funkcjami 

(zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, mieszkania komunalne i socjalne, 

wspólnoty mieszkaniowe) oraz problemami i objawami stanu kryzysowego. 

c. Wysoka Lelowska – działki przy ul. Częstochowskiej, z budynkiem po szkole 

podstawowej, ul. Św. Floriana i ul. Zieloną.  

KROK 10. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego  

W wyniku badań i analiz przeprowadzonych w ramach I etapu prac (diagnostycznych) nad Gminnym 

Programem Rewitalizacji Gminy Żarki, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w diagnozie społeczno-

gospodarczej Zespół ds. Rewitalizacji w trakcie spotkania roboczego uznał, iż  ostatecznie zostaną 

wskazane cztery podobszary zdegradowane na terenie gminy, którymi są: Przybynów, Wysoka 

Lelowska, Żarki – Osiedla oraz Żarki – Centrum. Ich wybór nastąpił na podstawie kroków 6 – 9. 

Połączenie podobszarów wiązało się przede wszystkim z  podobieństwem problemów, z jakimi te 

obszary się zmagają.  

Tabela 3. Powierzchnia i liczba ludności obszaru zdegradowanego.   

L.p.  
Jednostka terytorialna 

Powierzchnia 
(km2) 

Odsetek 
powierzchni (%) 

Liczba Ludności 
Odsetek 

ludności (%) 

1. Przybynów 0,15 0,15 184 2,22 

2. Żarki – Centrum 0,59 0,58 1319 15,90 

3. Żarki – Osiedla 0,17 0,17 880 10,61 

4. Wysoka Lelowska 0,02 0,02 268 3,23 

X Obszar zdegradowany  0,92 0,92 2651 31,96 

Źródło: opracowanie własne 

 

KROK 11. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji  

Ze względu na możliwość objęcia Programem jedynie 20% powierzchni gminy oraz 30% 

mieszkańców, ostatecznie jako obszar rewitalizacji zostały wskazane trzy podobszary. Zawężenie 

obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji zostało przeprowadzone w trakcie spotkania 

Zespołu ds. Rewitalizacji (podobnie jak w kroku 9). Głównymi przesłankami do takiego wyboru był 

duży potencjał wskazanych podobszarów rewitalizacji dla rozwoju całej gminy. W szczególności 

ogromne znaczenie według ekspertów miały tutaj podobszary Żarki – Centrum oraz Żarki – Osiedla, 

gdzie znajdują się liczne instytucje pożytku publicznego, przestrzenie publiczne oraz zabytki. Z drugiej 
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strony zauważono, iż w Wysokiej Lelowskiej istnieje szansa stworzenia lokali komunalnych, które są 

bardzo pożądane. Dodatkowo za wyborem wskazanych podobszarów rewitalizacji przemawiała 

ogromna koncentracja różnego rodzaju problemów społecznych, co zostało zaprezentowane 

w dalszej kolejności w pogłębionej diagnozie.  

Ostatecznie podobszarami rewitalizacji zostały:  

– Żarki-Centrum (określany dalej jako Podobszar 1), 

– Żarki-Osiedla (określany dalej jako Podobszar 2), 

– Wysoka Lelowska (określany dalej jako Podobszar 3). 

Tym samym obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 0,78 km2 (0,78% powierzchni gminy) oraz 

zamieszkuje go 2 467 mieszkańców (29,74% ludności Gminy Żarki). Dokładne położenie podobszarów 

rewitalizacji przedstawia Mapa 1. 

Tabela 4. Powierzchnia i liczba ludności obszaru rewitalizacji.   

L.p.  
Jednostka terytorialna 

Powierzchnia 
(km2) 

Odsetek 
powierzchni (%) 

Liczba Ludności 
Odsetek 

ludności (%) 

1. Żarki – Centrum 0,59 0,58 1319 15,90 

2. Żarki – Osiedla 0,17 0,17 880 10,61 

3. Wysoka Lelowska 0,02 0,02 268 3,23 

X Obszar rewitalizacji 0,78 0,78 2467 29,74 

Źródło: opracowanie własne 
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Mapa 1. Obszary zdegradowane oraz obszar wskazany do rewitalizacji. 

 

Źródło: opracowanie własne
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5. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji  

 

5.1. Podobszar I - Żarki Centrum 

Mapa 2. Podobszar 1. Żarki – Centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Pierwszym podobszarem wyznaczonym do rewitalizacji jest podobszar Żarki - Centrum. Podobszar 

ten składa się z dwóch podobszarów, które nie posiadają wspólnych granic, jednakże ze względu na 

podobieństwo zarówno spełnianych funkcji, jak również zdiagnozowanych problemów, powinny być 

traktowane jako spójna całość (tj. jeden podobszar rewitalizacji). Jednostka Żarki-Centrum zajmuje 

powierzchnię 0,59 km2 a w 2015 r. zamieszkiwało ją 1319 mieszkańców.  

Podobszar Żarki - Centrum obejmuje swoim zasięgiem zabytkową zabudowę miasta – Stary Rynek, 

dawną synagogę, Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin czy zespół zabytkowych 

stodół, a także tereny sportowo-rekreacyjne. Wskazany obszar spełnia przede wszystkim funkcje 

usługowo-handlowego, jak również funkcje mieszkaniowe. Ze względu na dziedzictwo kulturowe 

podobszar Żarki - Centrum odznacza się dużym wewnętrznym potencjałem rozwojowym. Niemniej 
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jednak podobszar ten równocześnie cechuje się występowaniem wielu problemów w sferze 

społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej.  

Tabela 7. Podstawowe dane w sferze społecznej dla podobszaru 1.  

Wskaźnik Gmina Podobszar 1 

Liczba mieszkańców w 2015 r. 8296 1319 

Przyrost naturalny (na 1000 mieszkańców) -0,4 -3,0 

Odsetek bezrobotnych mieszkańców 5,1% 3,6% 

Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej w 2015 r. 11,0% 14,9% 

Liczba wykroczeń na 100 mieszkańców w 2015 r. 1,1 3,4 

Liczba interwencji domowych na 100 mieszkańców w 2015 r. 0,4 1,3 

Frekwencja w wyborach samorządowych 2014 r. 65,3% 64,5% 

Odsetek Niebieskich Kart na 100 mieszkańców 0,3% 0,5% 

Odsetek osób niepełnosprawnych 2,8% 4,3% 

Odsetek osób uzależnionych 0,7% 1,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG Żarki, 2016. 

Omawiany obszar charakteryzuje się niekorzystną strukturą demograficzną mieszkańców, a także 

niekorzystnymi trendami demograficznymi (w tym postępujący proces starzenia się społeczności 

lokalnej). Świadczy o tym przede wszystkim niekorzystny wskaźnik przyrostu naturalnego (wskaźnik 

ten w 2015 roku na wskazanym podobszarze wyniósł -3,00‰ i przewyższył średnią dla gminy, która 

wyniosła w tym samym okresie -0,4‰). Warto także zauważyć, iż w okresie 2011-2015 liczba 

mieszkańców omawianego podobszaru zmniejszyła się o 1,5%, z kolei na terenie całej gminy liczba 

mieszkańców wzrosła o 1,5%, stąd można wnioskować o procesie depopulacji centrum miasta.  

Dodatkowo w trakcie warsztatów strategicznych oraz wywiadów eksperckich potwierdzano, iż 

mieszkańcami podobszaru 1 są głównie osoby starsze. Młodzi mieszkańcy miasta wyjeżdżają do 

większych miast. Jako jeden z powodów takiego stanu rzeczy eksperci wskazywali na niedostateczną 

ilość miejsc pracy dla młodych ludzi, ale także braki w infrastrukturze społecznej. Młodzi ludzie 

wyjeżdżają za pracą do innych, przede wszystkim dużych miast, gdzie łatwiej znaleźć pracę. Z drugiej 

strony małe miasta, takie jak Żarki, w tym jego część centralna mogą przyciągać mieszkańców 

zdecydowanie niższymi kosztami życia i mieszkania, jednak dodatkowo powinny oferować także 

dostęp do dobrej jakości podstawowych usług społecznych, takich jak placówki edukacyjne 

i opiekuńcze dla dzieci w różnym wieku, ośrodek zdrowia, czy oferta kulturalna i rekreacyjna (place 

zabaw, boiska, siłownie na wolnym powietrzu).   

Podobszar Żarki - Centrum charakteryzuje się dostępnością do placówek edukacyjnych dla dzieci 

(szkoła podstawowa oraz szkoła gimnazjalna), problemem jest natomiast opieka nad dziećmi do lat 

6. Na podobszarze Żarki – Centrum funkcjonuje przedszkole, które posiada 40 miejsc dla dzieci. 

Zapotrzebowanie jest jednak prawie dwukrotnie wyższe (72 dzieci). Jeszcze gorzej sytuacja kształtuje 

się w przypadku opieki nad dziećmi do lat 3. Na terenie całej gminy nie funkcjonuje żadna placówka 

opiekuńcza dla najmłodszych dzieci (żłobek czy klub malucha). Problem braku miejsc w przedszkolu 

oraz  braku żłobka podkreślali sami mieszkańcy w badaniu ankietowym, w szczególności osoby w 

wieku 28–44 lat, a więc osoby potencjalnie wychowujące dzieci wymagające opieki 

żłobkowej/przedszkolnej. 
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Jeśli chodzi o dostępność do infrastruktury kulturalnej czy sportowej na podobszarze Żarki - 

Centrum, to w badaniach ankietowych większość mieszkańców oceniało ją dobrze. Wśród kwestii 

problemowych podniesiono natomiast mało zróżnicowaną ofertę domu kultury, koncentrację oferty 

sportowej na jednej dyscyplinie – piłce nożnej, oraz ograniczenie dostępności do boisk typu Orlik, do 

uczniów szkół, wykluczając tym sposobem mieszkańców z pozostałych grup wiekowych. Piętnowano 

także stan i otoczenie basenu w Żarkach. Zwracano uwagę na zaniedbania ostatnich lat, przestarzałe 

i niebezpieczne dla korzystających rozwiązania techniczne. Remont tego terenu mógłby przyczynić 

się zarówno do poprawy bezpieczeństwa, ale również do zwiększenia oferty rekreacyjnej.   

Wracając do problemów demograficznych związanych z procesem starzenia się lokalnej 

społeczności, należy zauważyć, iż stanowi ono duże wyzwanie dla władz gminy, które powinno być 

brane pod uwagę przy planowaniu wszelkich działań rewitalizacyjnych. Warto zwrócić uwagę na 

dostosowanie przestrzeni publicznych dla osób w podeszłym wieku, ale także zapewnienie 

odpowiedniej opieki czy organizacja czasu wolnego – np. kluby seniora. Niestety obecnie na terenie 

całej gminy nie funkcjonują placówki opieki nad osobami starszymi. Aktywni seniorzy zrzeszają się 

natomiast wokół projektu Senior Obywatelski. W projekcie tym uczestniczy około 60 seniorów z 

całej gminy, którzy spotykają się przynajmniej raz w miesiącu. Spotkania te są zróżnicowane 

tematyczne, organizowane są także wycieczki, zarówno na terenie gminy jak i poza nią, 

przeprowadzane są również akcje obywatelskie. Warto dodatkowo wspierać aktywność seniorów 

poprzez działania o charakterze integracyjnym, które w kontekście zmiany struktury demograficznej 

podobszaru są bardzo istotne. Stwarzanie okazji starszym mieszkańcom do spędzania czasu nie tylko 

we własnym gronie, ale także z przedstawicielami młodszego pokolenia, to doskonały sposób na 

zintegrowanie mieszkańców podobszaru, a zarazem możliwość wzajemnego przekazywania sobie 

wiedzy i umiejętności, międzypokoleniowej dyskusji, zrozumienia potrzeb osób w innym wieku. 

Podobszar Żarki - Centrum cechuje się również dużymi problemami społecznymi. W 2015 roku 

w podobszarze 1 ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej korzystało blisko 15% 

mieszkańców, a zatem co szósta osoba. Głównymi powodami korzystania z zasiłków było w tym 

przypadku ubóstwo oraz niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym. Warto zwrócić 

uwagę, iż liczba osób niepełnosprawnych we wskazanym obszarze jest tutaj bardzo wysoka 

i wyniosła 4,3%.  

Istotną kwestią podkreślaną przez ekspertów jest fakt, iż osoby korzystające z pomocy społecznej są 

to przede wszystkim osoby niezaradne życiowo i wycofane z życia społecznego. Problemem 

ubóstwa rodzi także konieczność zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju dla dzieci i 

młodzieży. W 2015 roku na terenie podobszaru Żarki – Centrum z dożywiania w szkole skorzystało 

22 dzieci, a zatem wskaźnik pomocy żywieniowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł 1,67 

przyjmując wartość wyższą od średniej dla gminy (1,42).  

Koncentrację tego typu problemów społecznych można zaobserwować w mieszkaniach przy ulicy 

Leśniowskiej. Zamieszkują tu rodziny w trudnej sytuacji życiowej – ubogie, objęte pomocą 

społeczną, także w ramach Niebieskich Kart. Stan kryzysowy pogłębiają dodatkowo złe warunki 

mieszkaniowe tych rodzin oraz niezagospodarowana przestrzeń podwórza. Marazm i brak 

zaangażowania tych mieszkańców w życie społeczne, przyczynia się do coraz większego wykluczenia 

społecznego. Brak podejmowania przez nich działań mających na celu znalezienie pracy czy 

włączenie się aktywnie do życia społecznego (na przykład uczestnictwa w życiu kulturalnym) 

przyczynia się do oddalenia od rynku pracy, dezaktualizacji posiadanego wykształcenia, czy 

umiejętności. Osoby te uzależniają się od pomocy społecznej i w konsekwencji ich reintegracja jest 
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bardzo trudna.  W związku z powyższym konieczna jest realizacja działań specjalistycznych, w tym 

działań terapeutycznych.  

Pomimo, iż według statystyk podobszar Żarki – Centrum zamieszkuje jedynie 3,6% osób 

bezrobotnych to sami mieszkańcy w badaniach ankietowych podkreślali, iż problemy na lokalnym 

rynku pracy są istotne dla rozwoju tego podobszaru. Mieszkańcy jako kluczową kwestię podnosili 

problem bezrobocia wśród młodych. Wskazywali, że na miejscu nie ma dla nich pracy – atrakcyjnej 

i zgodnej z kwalifikacjami. Z drugiej strony, brak możliwości wyrobienia stażu pracy, a tym samym 

doświadczenia zawodowego, dyskwalifikuje ich w oczach pracodawców. Często efektem zderzenia 

z taką lokalną rzeczywistością jest decyzja o wyjeździe do większego ośrodka lub emigracja. Ponadto 

mieszkańcy zwracają uwagę na brak większych i dobrze prosperujących zakładów pracy oraz niski 

poziom wynagrodzeń. Eksperci w wywiadach indywidualnych podkreślali przede wszystkim niski 

udział młodych kobiet w rynku pracy. Jest to grupa, która nie posiada dobrze wykształconych cech 

przedsiębiorczości, dlatego też rzadziej niż mężczyźni podejmują się otwierania własnych 

działalności gospodarczych. Co więcej młode kobiety, które założyły rodzinę, będąc matkami małych 

dzieci częściej decydują się zostać w domu i zajmować się dziećmi. Problem ten potęguje również 

fakt braku odpowiedniej dostępności do infrastruktury opiekuńczej dla dzieci.  

Na podobszarze 1. Żarki-Centrum znajduje się także placówka edukacji ponadgimnazjalnej – Zespół 

Szkół im. Tadeusza Kościuszki (ul. Myszkowska 50). W jego ramach działa liceum ogólnokształcące, 

technikum oraz szkoła policealna. Zdawalność egzaminu maturalnego przez uczniów Zespołu Szkół w 

2015 r. kształtowała się na poziomie 64,6%, co było wynikiem zdecydowanie niższym od średniej dla 

powiatu myszkowskiego (79,4%), województwa śląskiego (75,7%) czy kraju (74%). Jednakże 

analizując wyniki matury dla wszystkich zdających ogółem z przedmiotów/egzaminów 

obowiązkowych warto mieć na uwadze rozróżnienie na uczniów technikum (którzy przystępowali do 

„starej” wersji egzaminu) i liceum – którzy zdawali „nową maturę”. Bardzo niska była zdawalność 

„starej” matury przez uczniów technikum – na poziomie 34,8%, czyli o wiele niższym w porównaniu 

do powiatu (65,9%) czy kraju (64%). Natomiast licealiści Zespołu Szkół w Żarkach podchodzący do 

nowej matury osiągnęli bardzo dobry rezultat – zdawalność wynosiła 92%, co przewyższało średnią 

dla powiatu i kraju (odpowiednio 84,9% i 80%). Tym samym widać, że w gminie rysują się dość 

wyraźne podziały między uczniami, co może być odczuwalne na obszarze rewitalizacji, w tym 

podobszarze 1. Łączyć się może to z ostracyzmem społecznym i narastającym wykluczeniem, 

wskazuje też że kapitał ludzki i potencjał do rozwoju gminy/podobszaru, jaki tkwi w młodzieży nie 

jest w pełnym stopniu wykorzystany.  

Kolejnym istotnym problemem na terenie podobszaru Żarki - Centrum jest relatywnie duża liczba 

popełnianych przestępstw i wykroczeń. W 2015 roku na omawianym obszarze odnotowano 

rekordową liczbę wykroczeń wśród wszystkich podobszarów, jakie zostały wskazane do rewitalizacji 

– 45 wykroczeń, co daje średnio 3,4 wykroczenia w przeliczeniu na 100 mieszkańców i trzykrotnie 

przewyższa średnią dla gminy (1,1). Według Straży Miejskiej szczególne natężenie interwencji 

i wykroczeń dotyczy głównie Starego Rynku i przyległych uliczek, a w następnej kolejności ulicy 

Leśniowskiej i Wierzbowej (okolic basenu). Mieszkańcy właśnie tych okolic dość często zgłaszają 

zakłócenia porządku oraz postulują o częstsze patrole w swoim sąsiedztwie. Wykroczenia te często 

wiążą się z nadmiernym spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, odnotowuje się także 

pojedyncze sytuacje wandalizmu czy próby włamania. Jednym z miejsc, wskazywanym przez 

mieszkańców i ekspertów, w którym koncentruje się problem nadmiernego spożywania alkoholu w 

przestrzeni publicznej jest sąsiedztwo Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki. Problem ten głównie 
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dotyczy młodzieży spotykającej się wieczorami w tym miejscu. Zjawisko to negatywnie oddziałuje na 

poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W trakcie wywiadów eksperckich wśród niebezpiecznych 

rejonów wymieniono także miejsce za Domem Kultury, gdzie znajduje się plac zabaw oraz wąskie 

przejście nad rzeczką, te okolice sprzyjają gromadzeniu się młodzieży i stosowaniu używek (alkohol, 

papierosy). Podobna sytuacja dotyczy okolicy ulicy Wierzbowej i terenu kąpieliska – przedstawiciele 

służb porządkowych sygnalizowali stosunkowo częste zgłoszenia w tej sprawie, którym towarzyszą 

podejrzenia związane z zażywaniem narkotyków.  

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym w tej części Żarek jest niezmiernie istotne ze 

względu na fakt, iż ścisłe centrum miasta jest licznie odwiedzane zarówno przez samych 

mieszkańców, jak również turystów. Centrum Żarek jest swego rodzaju wizytówką całego miasta, 

a co za tym idzie wymaga wzmożonych działań służących zapewnieniu odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa dla wszystkich odwiedzających (użytkowników).  

W obszarze Żarki – Centrum w 2015 roku zarejestrowanych było 101 podmiotów gospodarczych, co 

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców daje 7,6 przewyższając nieznacznie średnią dla gminy. 

Omawiany obszar pełni rolę centrum usługowo-handlowego miasta i gminy, a na jego terenie 

zlokalizowane są sklepy i obiekty gastronomiczne. W badaniach jakościowych eksperci podkreślali 

jednak, iż pomimo dobrych wskaźników przedsiębiorczości Stary Rynek oraz ul. Piłsudskiego, 

a zatem przestrzenie, które pełniły wcześniej ważne funkcje handlowe obecnie nieco wymierają. 

Problemem dla małych działalności jest powstanie sklepu Biedronka.  

Ze względu na duży potencjał turystyczny miejsca, na analizowanym obszarze zlokalizowane są 

obiekty o znaczeniu turystycznym na poziomie ponadlokalnym – tj. Sanktuarium Matki Bożej 

Leśniowskiej Patronki Rodzin, Etnojura, Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie, Manufaktura 

Słodyczy.  Dobrym kierunkiem rozwoju wydaje się być  aktywność w obszarze usług 

okołoturystycznych. Według ekspertów mieszkańcy dostrzegają powoli potencjał w ruchu 

turystycznym, ale do końca nie wiedzą, jak to wykorzystać, oprócz powiększania oferty noclegowej. 

W 2005 roku na terenie gminy zlokalizowany był 1 obiekt noclegowy dla 30 turystów, obecnie jest 

ok. 300 miejsc na terenie całej gminy, różne rodzaje kwater, głównie pokoje do wynajęcia. 

Konieczne jest jednak dalsze wsparcie mieszkańców z zakresu rozwijania przedsiębiorczości, ale 

także ich dywersyfikacji.  

Mówiąc o gospodarce należy także podkreślić znaczenie miejskiego targowiska w Żarkach. Odbywa 

się tutaj duży targ o ponadlokalnym znaczeniu. Targ przyczynia się z jednej strony do popularyzacji 

gminy wśród mieszkańców sąsiednich gmin i wyrobił sobie dobrą markę wśród przyjeżdżających, 

przyciągając nawet 10 tysięcy osób na sobotnie targi. Jest to jednak ciągle jeszcze niewykorzystane 

miejsce, które funkcjonuje przede wszystkim w dni targowe (dwa razy w tygodniu – środa i sobota). 

W trakcie warsztatów strategicznych z mieszkańcami oraz przedstawicielami różnych instytucji 

społecznych działających na terenie gminy padały pomysły na zagospodarowanie placu targowego w 

pozostałe dni np. bio-bazary, czy targi specjalistyczne – np. wędkarskie, kwiatowe. 

Na rozpatrywanym podobszarze rewitalizacji notuje się przekroczone wartości średniorocznego 

stężenia benzo(a)piranu, które oscylują między 5 a 11 ng/m3, podczas gdy dopuszczalna wartość to 

1 ng/m3. Zanieczyszczenie powietrza w centrum miasta związane jest głównie z niską emisją, będącą 

efektem indywidualnego ogrzewania budynków. Problem ten uwidacznia się zwłaszcza w okresie 

zimowym. Warto odnotować, że podobszar Żarki - Centrum wskazany został także przez 

mieszkańców gminy, jako obszar koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Pomimo, iż powszechnie 
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mówi się o problemie smogu, mieszkańcy w swoich domach palą nie tylko niskiej jakości opałem, ale 

czasem także odpadami. Mieszkańcy w trakcie badań społecznych uznali, iż problem ten wynika z 

niskiej świadomości społecznej i braku kontroli. Do poprawy sytuacji w tym zakresie niewątpliwie 

mogą przyczynić się działania polegające na ocieplaniu, termomodernizacji czy też stosowaniu 

odnawialnych źródeł energii w obiektach publicznych i prywatnych.  

Istotnym problemem w sferze środowiskowej analizowanego podobszaru jest zaniedbanie terenów 

zielonych i cieków wodnych (Las Sejmikowy wraz ze stawem). Dotyczy to m.in. zaśmiecenia tej 

przestrzeni, ale także przestrzeni centralnych – Starego Rynku oraz placu targowego (zwłaszcza po 

dniach targowych). Przy planowaniu działań rewitalizacyjnych należy brać pod uwagę, iż omawiany 

podobszar znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, a co za tym idzie wszelkie 

przedsięwzięcia powinny uwzględniać wymogi poszanowania i ochrony wartości przyrodniczych 

i krajobrazowych.  

Na opisywanym podobszarze zauważalny jest także problem niskiej jakości infrastruktury 

technicznej w postaci przede wszystkim braków w oświetleniu, co znacząco wpływa na obniżenie 

poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego.  

Miasto Żarki cechuje się wysokim poziomem dostępności sieci wodociągowej. Jednakże również w 

tym przypadku problemem jest jej niezadowalająca jakość w centrum miasta. Według danych 

Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach, w 2015 roku, na obszarze Centrum odnotowane zostały 

3 awarie sieci wodociągowej, a więc połowa wszystkich awarii, jakie miały miejsce na podobszarach 

wskazanych do podjęcia działań rewitalizacyjnych.  

Na terenie podobszaru Żarki - Centrum znajduje się duża liczba komunalnych lokali mieszkalnych 

(20), które charakteryzują się niezadowalającym stanem technicznym, a co za tym idzie wymagają 

podjęcia działań remontowych i modernizacyjnych. W złym stanie technicznym znajdują się budynki 

mieszkalne i gospodarcze przy ul. Leśniowskiej,  Berka Joselewicza, Piłsudskiego(w tym lokale 

komunalne) – to zaniedbane stare domy wymagające remontu – obserwuje się tam m.in. ubytki 

tynków, zamoknięte fundamenty oraz brak izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 

zniszczoną stolarkę okienną i drzwiową, zniszczenie dachu, brak ocieplenia (termomodernizacji), 

przestarzałe źródła ciepła i instalacje grzewcze.  

Omawiany podobszar rewitalizacji cechuje się niskim poziomem aktywności budowlanej. W 2015 

roku na tym podobszarze oddano do użytkowania jedynie 6 nowych budynków. Niewielka liczba 

budynków oddawanych do użytku związana jest ze zwartą zabudową oraz mniejszą powierzchnią 

wolnych terenów do zabudowy w ścisłym centrum miasta. Tym samym działania inwestycyjne na 

omawianym obszarze powinny się skupiać na wykorzystaniu nieużytkowanych przestrzeni oraz 

nadawaniu nowych funkcji istniejącym budynkom. 

Istotnym problem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej tej części miasta Żarki jest występowanie 

nieużytkowanych i zaniedbanych obiektów. Jednym z nich jest teren miejskiego basenu, który ze 

względu na niewłaściwe zagospodarowanie, uniemożliwia pełne wykorzystanie potencjału tego 

miejsca w zakresie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców. Następnym przykładem jest 

niewykorzystywany i wymagający generalnego remontu budynek tzw. Młynarzówki (dawny dom 

młynarza), zlokalizowany przy Muzeum Dawnych Rzemiosł. Kolejny przykład to zaniedbany teren 

dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (obecnie teren prywatny), położony w bezpośrednim 

sąsiedztwie zespołu zabytkowych stodół i placu targowego. Problem degradacji w wymiarze 

przestrzenno-funkcjonalnym dotyczy także obiektu amfiteatru miejskiego (zdewaluowany obiekt 
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sceny utrudniający organizację bezpiecznych oraz atrakcyjnych imprez masowych), jak również 

terenów mieszkaniowych przy amfiteatrze (np. brak zorganizowanego miejsca na gromadzenie 

odpadów oraz nieuporządkowany składzik lokatorski w bezpośrednim sąsiedztwie 

reprezentacyjnych terenów sportowo-rekreacyjnych). Urządzenia i zagospodarowania wymaga 

również „dziki” ciąg komunikacyjny między sanktuarium a basenem i centrum miasta. 

Występowanie nieużytkowanych i zaniedbanych przestrzeni i obiektów istotnie obniża estetykę 

centrum miasta.  

Poniżej znajduje się dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej wizji lokalnej, obrazująca 

potrzeby natury technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej na wskazanym podobszarze.  

Zdjęcie 1. Podobszar 1 - Żarki – Centrum - „dziki” ciąg pieszy łączący sanktuarium z basenem miejskim 

 

– Istotny lecz nieurządzony ciąg 
komunikacyjny pomiędzy 
sanktuarium a basenem i centrum 
miasta; 

 

Zdjęcie 2. Podobszar 1 - Żarki – Centrum - basen miejski. 

 

– Niewłaściwie zagospodarowany teren 
basenu miejskiego, nie wykorzystujący 
potencjału miejsca oraz ograniczający 
ofertę wypoczynku w mieście dla 
mieszkańców; 

 

 
Zdjęcie 3. Podobszar 1 - Żarki – Centrum - budynek tzw. Młynarzówki. 

 

– obiekt bezpośrednio zlokalizowany przy 
zrewitalizowanym budynku Starego 
Młyna jest niewykorzystywany i 
wymagający generalnego remontu; 
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Zdjęcie 4. Podobszar 1 - Żarki – Centrum - wjazd na ul. Leśniowską. 

 

– powierzchnia trawnika „rozjechana” 
przez parkujące przy targu samochody; 

Zdjęcie 5. Podobszar 1 - Żarki – Centrum - zespół stodół. 

 

– niewyeksponowany zespół 
historycznych stodół „wepchnięty” 
pomiędzy drogę wojewódzką a plac 
targowy; 

Zdjęcie 6. Podobszar 1 - Żarki – Centrum - otoczenie zespołu stodół. 

 

– zaniedbany teren dawnego RSP będący 
w rękach prywatnych, a znajdujący się 
w bezpośrednim sąsiedztwie stodół 
i placu targowego 

 
Zdjęcie 7. Podobszar 1 - Żarki – Centrum - tereny mieszkaniowe przy amfiteatrze miejskim. 

 

– „nieuporządkowany składzik lokatorski” 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
reprezentacyjnych przestrzeni 
sportowo-rekreacyjnych miasta; 

– brak zorganizowanego miejsca na 
gromadzenie odpadów pogarsza 
warunki mieszkalne lokatorów; 
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Zdjęcie 8. Podobszar 1 - Żarki – Centrum - fragment zadaszenia przy amfiteatrze. 

 

– zdewaluowany obiekt sceny przy 
miejskim amfiteatrze - utrudniający 
zorganizowanie bezpiecznych 
i atrakcyjnych imprez masowych; 

– brak monitoringu „zachęcający” do 
nocnych libacji, prowadzący do 
zawładnięcia przestrzeni przez 
określoną grupę społeczną; 

 

 

5.2. Podobszar II - Żarki Osiedla 

Mapa 3. Podobszar 1. Żarki – Osiedla 

Źródło: opracowanie własne 

 

Drugi z podobszarów wskazanych do rewitalizacji (Żarki - Osiedla) obejmuje swoim zasięgiem budynki 

komunalne i socjalne, bloki mieszkalne oraz teren szkoły podstawowej. W przestrzeni tego obszaru 

dominuje zabudowa mieszkaniowa (zarówno wielorodzinna, jak również jednorodzinna). Podobszar 2 

zajmuje powierzchnię 17 ha i zamieszkuje go 880 osób.  
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Tabela 8. Podstawowe dane w sferze społecznej dla Podobszaru 2. 

Wskaźnik Gmina Podobszar 2 

Liczba mieszkańców w 2015 r. 8296 880 

Przyrost naturalny (na 1000 mieszkańców) -0,4 12,5 

Odsetek bezrobotnych mieszkańców 5,1% 6,5% 

Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej w 2015 r. 11,0% 13,5% 

Liczba wykroczeń na 100 mieszkańców w 2015 r. 1,1 1,3 

Liczba interwencji domowych na 100 mieszkańców w 2015 r. 0,4 0,8 

Frekwencja w wyborach samorządowych 2014 r. 65,3% 62,5% 

Odsetek Niebieskich Kart na 100 mieszkańców 0,3% 0,2% 

Odsetek osób niepełnosprawnych 2,8% 4,9% 

Odsetek osób uzależnionych 0,7% 1,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG Żarki, 2016 

W podobszarze 2. występują różne kryzysy społeczne, które dotykają w przeważającym stopniu 

mieszkańców budynków socjalnych/komunalnych. Odzwierciedleniem problemów natury społecznej 

na tym podobszarze jest znaczna liczba mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, których odsetek wynosi 13,5%, (tj. 2,5 pp. powyżej wartości średniej dla gminy). 

Mieszkańcy podobszaru Żarki-Osiedla korzystają z pomocy społecznej głównie ze względu na 

ubóstwo i bezrobocie. Problem ubóstwa odzwierciedla także fakt, że duża część rodzin korzysta z 

pomocy żywnościowej oferowanej przez żarecki MGOPS. Duża część mieszkańców nie posiada 

stałego zatrudnienia,  nie podejmuje także aktywnej próby szukania pracy, poprzestając na 

świadczeniach finansowych pomocy społecznej. Odsetek bezrobotnych na podobszarze 2. kształtuje 

się na poziomie 6,5% (powyżej średniej dla gminy), a blisko połowa osób bezrobotnych wymaga 

działań aktywizujących. Wśród bezrobotnych przeważają osoby o niskich kwalifikacjach, z 

wykształceniem podstawowym i zawodowym, które – jak wspominali przedstawiciele pomocy 

społecznej – raczej nie podnoszą swoich kwalifikacji zawodowych.  Ponadto, co kumuluje kryzys w 

sferze społeczno-gospodarczej, rozpatrywany podobszar cechuje się stosunkowo niskim poziomem 

przedsiębiorczości: liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób przyjmuje tutaj 

wartość równą 2,37 i jest o 3,8 % niższa niż przeciętnie dla całej gminy. Na terenie zarejestrowanych 

jest 21 podmiotów (z których dla 3 zawieszono działalność) – są to głównie drobni przedsiębiorcy, 

działający w sektorze usług finansowych i naprawczych. Mieszkańcy podobszaru 2. nie przejawiają 

postaw przedsiębiorczych, a dotyczy to zwłaszcza mieszkańców ul. Topolowej, którzy, zniechęceni 

także poprzez warunki w których żyją (zły stan techniczny mieszkań i budynków 

socjalnych/komunalnych), nie prowadzą działalności gospodarczej ani nawet nie planują podjąć 

aktywności na własną rękę, tak jak to ma miejsce w przypadku innych części gminy chociażby w 

postaci stoisk  do sprzedaży grzybów, jagód zbieranych latem przez lokalną ludność. Specyfikę 

struktury podopiecznych MGOPS stanowi także zauważalna koncentracja osób z 

niepełnosprawnościami, którym z tej przyczyny przyznane zostało  wsparcie  (zarówno w formie 

zasiłku, jak i usługi opiekuńcze). W 2015 r. odsetek niepełnosprawnych wśród ludności podobszaru 2. 

wynosił 4,9% i tym samym blisko trzykrotnie przewyższał średnią wartość dla gminy.  

Według lokalnych ekspertów m.in. przedstawicieli MGOPS i straży miejskiej  w podobszarze 2. Żarki-

Osiedla to teren, w którym kumulują się negatywne zjawiska społeczne takie jak bieda dziedziczona, 

nałogi – w tym alkoholizm (odsetek uzależnionych mieszkańców dwukrotnie przekracza średnią dla 
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gminy), przemoc domowa, niewydolność wychowawcza, brak dobrych wzorców społecznych dla 

dzieci i młodzieży, rodziny niepełne. Do tego obserwuje się pasywność mieszkańców –  brak  chęci do 

działania czy to w kontekście zmiany swojej sytuacji zawodowej/materialnej, czy dbałości o najbliższe 

otoczenie. Również mieszkańcy Gminy Żarki w trakcie badania ankietowego wskazali omawiany 

podobszar (zwłaszcza zaś ul. Topolową oraz ul. Częstochowską) jako obszar problemowy w sferze 

społecznej m.in. ze względu na zjawisko bezrobocia, uzależnienia od alkoholu, czy przemocy 

domowej. Ponad 1/4 wszystkich badanych wskazała, że problem ubóstwa rozumiany jako duży 

odsetek ludzi biednych koncentruje się szczególnie w okolicach ulicy Topolowej.  

Podobszar ten w opinii służb porządkowych znajduje się w pierwszej trójce miejsc w ramach gminy 

Żarki o największej częstotliwości zgłoszeń i interwencji (wykroczenia publiczne oraz interwencje 

domowe bez przestępstw drogowych). Częste zgłoszenia i interwencje dotyczące ulicy Topolowej i 

Częstochowskiej, wiążą się zarówno z zakłócaniem porządku publicznego w tym aktami przemocy 

domowej, agresji ze strony osób uzależnionych, jak i ze zaśmiecaniem okolicy. Sytuację tę 

odzwierciedla także wskaźnik interwencji domowych na 100 mieszkańców, który w 2015 r. wynosił 

0,8. Ponadto dość częste zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscu publicznym dotyczą 

ulicy Częstochowskiej, zwłaszcza terenów zielonych-zakrzaczonych przy sklepie w pobliżu bloków 

sąsiadujących ze szkołą podstawową. 

Niski poziom bezpieczeństwa publicznego na terenie podobszaru 2. sygnalizowali także mieszkańcy 

biorący udział w warsztatach i badaniach społecznych. Co siódmy ankietowany z podobszarem 2 

utożsamia obawy o własne bezpieczeństwo (strach przed kradzieżami, wypadkami, rozbojem, 

kontaktem z osobą nietrzeźwą), a ulicę Topolową wymieniano, zaraz obok centrum Żarek, jako 

szczególny obszar kumulacji problemu łatwego dostępu do używek i nadużywania alkoholu. Inną 

kwestią związaną z niskim poczuciem bezpieczeństwa na podobszarze Żarki-Osiedla jest ograniczony 

poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (zwłaszcza w rejonie ul. Moniuszki), związany z 

przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 793. W 2015 roku na tej drodze odnotowano 181 wykroczeń 

drogowych związanych z nadmierną prędkością.  

W badaniach społecznych oraz rozmowach z przedstawicielami pomocy społecznej i Urzędu Miasta i 

Gminy wybrzmiało, iż w świadomości ludności Żarek jest silnie zakorzeniony negatywny stereotyp 

związany z mieszkańcami lokali komunalnych podobszaru 2. Żarki-Osiedla. W odniesieniu do tych 

osób – jako całej grupy – pojawiają się takie krzywdzące określenia jak „patologia”, „menelia” czy 

„alkoholicy”. Łączy się to także z negatywnym postrzeganiem tego terenu – jako przestrzeni 

nieprzyjaznej, w której nie chce się przebywać, sąsiadować ani mieszkać. Prowadzi to do 

stygmatyzacji mieszkańców i pogłębienia ich wykluczenia społecznego, a uprzedzenia rozciągają się 

również na dzieci pochodzące z tego podobszaru, co negatywnie wpływa na ich rozwój i proces 

socjalizacji (np. powoduje reakcje obronną w postaci agresji w stosunku do rówieśników).  

W związku z tak ukształtowaną społeczną niechęcią wielu mieszkańców podobszaru 2. unika 

kontaktów i integracji ze swoimi sąsiadami czy ogólnie z żarecką ludnością, tworząc coraz bardziej 

wyizolowaną grupę „napiętnowaną” miejscem zamieszkania. Pogłębia to dodatkowo zauważalną na 

tym podobszarze niską aktywność obywatelską czy kulturalną. Lokalna społeczność cechuje się nieco 

niższym poziomem aktywności obywatelskiej oraz uczestnictwa w życiu publicznym w porównaniu z 

obszarem całej gminy, czego odzwierciedleniem jest niższa niż przeciętnie w gminie frekwencja 

wyborcza oraz niski poziom uczestnictwa w ogólnogminnych wydarzeniach rozrywkowych i 

kulturalnych. W przypadku wyborów samorządowych, w 2014 roku, frekwencja wyborcza wyniosła tu 
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62,5% i była niższa o niemal 3 pp. od średniej dla gminy. Licznie zamieszkujące podobszar 2. dzieci są 

wycofane, wstydzą się miejsca w którym mieszkają, a trudna sytuacja rodzina i złe warunki 

mieszkaniowe (brak odpowiednich warunków do nauki czy zapraszania gości) niekorzystnie wpływa 

na ich wyniki edukacji szkolnej oraz relacje z rówieśnikami (brak integracji, konflikty). Ponadto 

zaniedbanie i zaśmiecenie przestrzeni wspólnych na podobszarze 2. prowadzi do konfliktów 

sąsiedzkich i eskalacji niechęci i uprzedzeń.  

Aby przeciwdziałać procesom degradacji w sferze społecznej na tym podobszarze, zwłaszcza 

wykluczeniu i społecznej stygmatyzacji mieszkańców, należy rozwijać zarówno działania wspierające, 

aktywizujące społecznie i zawodowo skierowane do mieszkańców, wyrównujące szanse dla lokalnej 

młodzieży, jak i przedsięwzięcia np. kulturalne o charakterze integrującym i łączącym, wydarzenia 

sąsiedzkie i ogólnogminne, pozwalające na wyjście poza swoje środowisko, poznanie nowych osób, 

wspólne spędzanie czasu, a tym samym prowadzące do przełamania stereotypów i uprzedzeń. 

Na terenie podobszaru 2. Żarki-Osiedla zlokalizowana jest jedna z czterech żareckich szkół 

podstawowych – Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach (ul. Częstochowska 61). 

Uczęszczają do niej m.in. dzieci zamieszkujące podobszar 2. oraz podobszar 1. Wyniki sprawdzianu po 

VI klasie dla SP im. W. Szafera od kilku lat świadczą o nieco niższej jakości i efektywności edukacji w 

porównaniu do pozostałych szkół podstawowych z terenu gminy. Przykładowo średni wynik uczniów 

ze sprawdzianu szóstoklasisty w 2015 r. wynosił 66,42%, będąc tym samym mniej korzystnym na tle 

pozostałych placówek (gorzej wypadła jedynie szkoła w Jaworzniku), a także średniej dla gminy czy 

kraju. Z danych dostarczonych przez poszczególne szkoły podstawowe wynika, że najwięcej uczniów 

sprawiających problemy wychowawcze znajduje się  właśnie w szkole podstawowej w Żarkach. 

Główne problemy wychowawcze występujące wśród uczniów to: niestosowanie się niektórych 

uczniów do norm i zasad obowiązujących w szkole, popadanie w konflikty z kolegami, stosowanie 

przemocy fizycznej i słownej, nieprzygotowywanie się do zajęć, zaburzenia emocjonalne 

przejawiające się w kontaktach z innymi uczniami i nauczycielami.  

Tabela 9. Wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej w gminie Żarki w 2015 roku 

Jednostka Wynik ogólny Język polski Matematyka 

SP im. W. Szafera w Żarkach 66,42 72,66 59,84 

Gmina Żarki 67,45 72,38 62,32 

Powiat myszkowski 65,90 73,30 58,20 

Polska 67,00 73,00 61,00 

Źródło: OKE w Jaworznie, 2016 r. 

Budynki socjalnie i komunalne pełniące funkcje mieszkaniowe na podobszarze 2. koncentrują się na 

ulicy Topolowej (18 lokali). Ich stan techniczny oraz estetyka są niezadowalające, a co za tym idzie 

wymagają modernizacji lub całkowitego remontu. Średni wiek budynków to 40-50 lat. Główny kryzys 

w sferze technicznej w tym przypadku to niewystarczająca termoizolacyjność: nieszczelne okna, 

dachy i ściany pozwalają na rozwój grzyba i pleśni wewnątrz mieszkań. Elewacje są bardzo 

zniszczone, odpadający tynk, zawilgocenia, napisy sprayem, zniszczone orynnowanie i pokrycie 

dachowe – wszystkie te elementy składają się na bardzo niekorzystny, przygnębiający efekt wizualny. 

Przestarzałe instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz brak sanitariatów w niektórych mieszkaniach 

zdecydowanie utrudniają korzystanie z mieszkań. Ponadto zaniedbana strefa wejściowa wokół 

budynków, brak oświetlenia ulicy i terenu obniżają bezpieczeństwa mieszkańców podobszaru oraz 
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przechodniów. Zły stan techniczny mieszkań demotywująco oddziałuje na jego mieszkańców, 

nakładając się na wymienione wcześniej różne problemy społeczne. Poza wspominanymi obiektami, 

na podobszarze Żarki-Osiedla nie występują inne lokale komunalne/socjalne, a jak przyznają 

pracownicy żareckiego MGOPS, także i na tym terenie obserwuje się duże zapotrzebowanie na tego 

typu mieszkania. Warto także zauważyć, że 54% uczestników badań ankietowych opowiedziało się za 

podniesieniem jakości i standardu życia mieszkańców lokali socjalnych/komunalnych, co wskazuje, iż 

jest to ważna kwestia nie tylko dla lokatorów, ale i dla żareckiej społeczności. Podjęcia odpowiednich 

działań naprawczych wymaga również infrastruktura transportowa, w szczególności zaś odcinek 

ul. Topolowej na długości 224 m, gdzie należy zmodernizować nawierzchnię, a także zamontować 

oświetlenie uliczne.  

Na podobszarze 2. występują także liczne problemy sfery funkcjonalno-przestrzennej, takie jak: brak 

zorganizowanego miejsca wypoczynku przy budynkach mieszkalnych, obecność porzuconego mienia 

i ogólne zaśmiecenie terenu, zaniedbane strefy wejściowe do budynków mieszkalnych, 

zdegradowaną strefę wejściową na teren szkoły oraz występujące tam nieużytkowane pustostany, 

brak zorganizowanego miejsca gromadzenia odpadów, co powoduje wrażenie ogólnego nieładu i 

chaosu oraz zdecydowanie obniża jakość i estetykę przestrzeni.  

Równocześnie omawiany podobszar nie posiada dostatecznie rozwiniętych funkcji rekreacyjnych dla 

mieszkańców. Infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa na tym obszarze obejmuje jedynie plac 

zabaw i boisko sportowe typu Orlik przy Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera. Brakuje 

przestrzeni wspólnych oraz infrastruktury spędzania czasu wolnego, w tym strefy do wypoczynku, 

miejsca zabaw dla dzieci, ale także do aktywności sportowej czy integracji sąsiedzkiej. Z uwagi na to, 

że podobszar 2. charakteryzuje się stosunkowo dużą i w ostatnich latach zwiększającą się liczbą 

dzieci, tego rodzaju infrastruktura jest tu bardzo potrzebna. Także ze względu na problemy społeczne 

związane z wykluczeniem i izolacją mieszkańców, bardzo korzystne byłoby zapewnienie im 

przestrzeni do spotkań i integracji. Także mieszkańcy zauważają wspomniane wyżej kryzysy związane 

ze sferą przestrzenno-funkcjonalną. Blisko co piąty ankietowany poruszał kwestię niskiej estetyki 

otoczenia, w tym kontekście wskazywano m.in. na zaburzony ład przestrzenny, zły stan ścieżek 

komunikacyjnych obniżający bezpieczeństwo na drodze, zaniedbane miejsca wypoczynku (bądź ich 

brak) oraz zdegradowane tereny zielone. Na terenie podobszaru 2 według badanych brakuje także 

miejsc gdzie rodziny i osoby starsze mogłyby spędzać aktywnie czas wykorzystując infrastrukturę 

rekreacyjną.  

Podobszar Żarki-Osiedla, jak i cała Gmina Żarki, zmaga się z zanieczyszczeniami powietrza i jest 

położony w strefie rocznych przekroczeń stężeń benzo(a)pirenu. Na analizowanych osiedlach 

mieszkaniowych problem niskiej emisji z palenisk domowych uwidacznia się głównie w okresie 

zimowym, a do jego zwiększenia przyczynia się zły stan techniczny budynków m.in. brak termoizolacji 

ścian, nieszczelność stolarki okiennej i drzwiowej. Z kolei w okresie letnim zanieczyszczania powietrza 

generowane są przede wszystkim przez komunikację samochodową, a także przez wtórną emisję 

zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, takich jak: drogi, płyty boiska i chodniki. Istotnym 

problemem sfery środowiskowej dla podobszaru 2. jest także zaśmiecenie przestrzeni, w tym 

porzucanie odpadów także wielkogabarytowych poza terenem wyznaczonym. 
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Zdjęcie 9. Podobszar 2 - Żarki – działka szkoły. 

 

– nieużytkowane pustostany na 
terenie szkoły stanowiące 
niebezpieczeństwo dla uczniów; 

– niezgodne z przeznaczeniem 
zagospodarowanie działki szkoły 
utrudniające jej właściwe 
funkcjonowanie; 

Zdjęcie 10. Podobszar 2 - Żarki - teren działki szkoły.  

 

– zdegradowana strefa wejściowa na 
teren szkoły, brak miejsc na 
przechowywanie rowerów;  

– nieużytkowany teren działki szkoły w 
bezpośrednim sąsiedztwie z drogą 
powiatową; 

Zdjęcie 11. Podobszar 2 - Żarki - budynki wielorodzinne przy ul. Częstochowskiej. 

 

– zdegradowana strefa wejściowa 
przed budynkiem mieszkalnym z 
brakiem miejsc do wypoczynku i 
rekreacji; 

Zdjęcie 12. Podobszar 2 - Żarki – teren przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Częstochowskiej. 

 

– brak zorganizowanego i właściwie 
zagospodarowanego miejsca 
gromadzenia odpadów; 

– brak placu zabaw i miejsca spotkań 
dla dzieci i mieszkańców budynków 
wielorodzinnych; 
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5.3. Podobszar III - Wysoka Lelowska 

 

W miejscowości Wysoka Lelowska rewitalizacją objęty zostanie rejon ul. Częstochowskiej wraz 

z niewykorzystywanym obecnie budynkiem po szkole podstawowej, a także ul. Św. Floriana i ul. 

Zielona. Podobszar 3. zajmuje powierzchnię 2,12 ha i zamieszkuje go 268 mieszkańców. W strukturze 

przestrzenno-funkcjonalnej omawianego obszaru dominuje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. 

Nieużytkowany obecnie budynek po szkole podstawowej również ma zostać zaadaptowany w 

kierunku funkcji mieszkaniowej. W obiekcie planowane jest utworzenie mieszkań socjalnych, na które 

w obszarze rewitalizacji zgłaszane jest duże zapotrzebowanie.  

 

Mapa 4. Podobszar 3. Wysoka Lelowska 

 

Źródło: opracowanie własne, 2016 
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Tabela 10. Podstawowe dane w sferze społecznej dla Podobszaru 3. 

Wskaźnik Gmina Podobszar 3 

Liczba mieszkańców w 2015 r. 8296 268 

Przyrost naturalny (na 1000 mieszkańców) -0,4 -11,2 

Odsetek bezrobotnych mieszkańców 5,1% 4,9% 

Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej w 2015 r. 11,0% 9,7% 

Liczba wykroczeń na 100 mieszkańców w 2015 r. 1,1 1,9 

Liczba interwencji domowych na 100 mieszkańców w 2015 r. 0,4 2,2 

Frekwencja w wyborach samorządowych 2014 r. 65,3% 66,5% 

Odsetek Niebieskich Kart na 100 mieszkańców 0,3% 0,0% 

Odsetek osób niepełnosprawnych 2,8% 4,1% 

Odsetek osób uzależnionych 0,7% 0,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG Żarki, 2016 

Podobszar ten jest nieco mniejszy i mniej licznie zamieszkały w porównaniu do pozostałych dwóch, 

jednak także odznacza się negatywnym zjawiskami społecznymi – w tym niekorzystnymi trendami 

demograficznymi. Według uczestników warsztatów oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy, 

postępujące w ostatnich latach procesy starzenia się społeczeństwa, dotykają także Wysoką 

Lelowską. Zmiany struktury demograficznej i zwiększający się udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym  wynikają także z faktu, że młodsi mieszkańcy opuszczają domy rodzinne np. 

wyjeżdżając na studia lub za pracą, a osiedlający się tu głównie emeryci, których przyciąga spokojny 

i wiejski charakter okolicy. Dodatkowo podobszar ten charakteryzuje się ujemnym przyrostem 

naturalnym, którego wartość (-11‰) jest wyraźnie niższa od średniej dla całej gminy (-0,4‰). 

Na terenie podobszaru 3. występuje koncentracja ubóstwa oraz problemów związanych z przemocą, 

co łączy się z wykluczeniem społecznym lub/i zagrożeniem tymże wykluczeniem. Blisko co dziesiąty 

mieszkaniec podobszaru 3. Wysoka Lelowska w 2015 r. korzystał ze świadczeń pomocy społecznej. 

Odsetek klientów MGOPS (9,7%) kształtował się zatem na podobnym – dość wysokim poziomie, jaki 

odnotowano też dla całej gminy (blisko 11%). Podopieczni ośrodka pomocy społecznej to osoby 

z niskimi kwalifikacjami zawodowymi – w większości posiadające wykształcenie podstawowe lub 

zasadnicze zawodowe, a dodatkowo wielu z nich - jak wskazywali ekspertom przedstawiciele MGOPS 

- nie wykazuje chęci do kształcenia się czy podjęcia stałego zatrudnienia i ogranicza się do 

otrzymywanych zasiłków. Problem ubóstwa sygnalizują m.in. statystyki dotyczące pomocy 

żywieniowej, której wielu odbiorców znajduje się wśród rodzin korzystających ze wsparcia żareckiego 

Ośrodka. Stosunkowo wysoka jest także liczba dzieci korzystająca z dożywiania w szkołach – 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi ona 1,87 i przekracza średnią dla gminy (1,42) oraz 

wartość tego wskaźnika dla pozostałych podobszarów.  

Ponadto prawie połowa podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z podobszaru 3. to osoby 

niepełnosprawne, a generalnie odsetek mieszkańców z niepełnosprawnościami wynosi 4,10% i jest 

tym samym widocznie wyższy niż średnia dla gminy (2,77%). Podobszar 3. zamieszkuje blisko 11% ze 

wszystkich rodzin korzystających z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach wsparcia 

ze strony MGOPS.  

Podobszar 3. Wysoka Lelowska to także przestrzeń koncentracji różnych problemów związanych 

z zakłócaniem funkcjonowania rodziny. Lokalni pracownicy socjalni zwracali uwagę, że nakładają się 

tu różnego rodzaju negatywne zjawiska: uzależnienia i problemy psychologiczne, przemoc w rodzinie, 
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niedociągnięcia/nieporadność wychowawcza, rodziny niepełne/rozbite – opieka nad dziećmi 

sprawowana tylko przez jednego z rodziców. Podobszar ten charakteryzuje się także szczególnie 

silnym natężeniem przemocy w rodzinie, co odzwierciedla wysoki wskaźnik interwencji domowych na 

100 mieszkańców (2,24), znaczenie przewyższający wartości dla pozostałych podobszarów oraz blisko 

trzykrotnie średnią dla gminy. Natężenie tego problemu sygnalizowali także przedstawiciele 

lokalnych służb bezpieczeństwa, którzy kojarzyli ten obszar z dość częstymi zgłoszeniami 

i interwencjami, a dodatkowo podkreślali, że w kontekście podobszaru 3. korzystne statystyki 

dotyczące założonych Niebieskich Kart w 2015 r. nie oddają specyfiki tego terenu, a mogą wręcz 

sprawiać mylne wrażenie.  

Także uczestnicy badań społecznych zwracali uwagę na wcześniej wspomniane kwestie: przemoc 

domową, alkoholizm (73% badanych wskazało ten problem), czy ogólne wykluczenie społeczne 

mieszkańców. Ponadto blisko 20% respondentów wskazało Wysoką Lelowską jako miejsce, gdzie nie 

czują się bezpiecznie. Oprócz występujących problemów alkoholowych i interwencji domowych oraz 

stosunkowo wysokiej liczby pozostałych wykroczeń, na niskie poczucie bezpieczeństwa na tym 

terenie wpływa  ograniczony poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego związany z przebiegiem drogi 

powiatowej nr 3809. W 2015 roku na tej drodze zanotowano łącznie 91 zatrzymań z powodu 

przekroczenia dopuszczalnej prędkości. 

W związku z wyżej zdiagnozowanymi kryzysami obserwuje się wykluczenie społeczne mieszkańców 

podobszaru 3., które manifestuje się m.in. przez wycofanie z życia społecznego (unikanie kontaktów 

ze społecznością, brak uczestnictwa w ofercie kulturalnej), dziedziczenie negatywnych wzorców 

społecznych i wychowawczych przez dzieci i młodzież – w tym dziedziczenie biedy i uzależnienia od 

świadczeń pomocy społecznej. Z wcześniej scharakteryzowanymi problemami łączą się także 

potrzeby określonego typu np. specjalistyczne wsparcie dla rodzin, poradnictwo psychologiczne, 

usługi opiekuńcze i wspomagające – zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych czy 

zapotrzebowanie na mieszkania komunalne/socjalne. Mając na uwadze zagrożenie wykluczeniem 

społecznym, warto umacniać wszelkie działania i wydarzenie o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, 

które stanowiłyby możliwość integracji mieszkańców, a także odpowiadały na problem sygnalizowany 

przez uczestników badań społecznych dotyczący niewystarczającej oferty oraz infrastruktury 

spędzania czasu wolnego. Świetlica wiejska zlokalizowana w ramach podobszaru 3. Wysoka Lelowska  

to miejsce o potencjale kulturalnym i integracyjnym, jednakże ze względu na swój stan techniczny 

potrzebuje remontu – w obecnym stanie nie może poszerzać oferty ani zapewnić bezpiecznej 

przestrzeni na spotkania i wydarzenia czy to organizowane przez gminę, czy oddolnie przez 

mieszkańców. W złym stanie technicznym znajduje się dach oraz elewacja budynku, brakuje 

termomodernizacji, remontu i powiększenia wymaga też zaplecze sanitarne. Budynek nie jest zatem 

w pełni bezpieczny dla użytkowników, a także nie jest w stanie pomieścić większej liczby uczestników 

oraz nie jest przystosowany do częstszej/regularnej organizacji wydarzeń dla mieszkańców. 

Wskazany obszar charakteryzuje się także niskim poziomem przedsiębiorczości, a tym samym także 

niewielkim potencjałem gospodarczym. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców wynosi 4,1, podczas gdy średnio na terenie gminy kształtuje się na poziomie 6,2. Są to 

mikroprzedsiebiorstwa, których działalność koncentruje się w sferze handlu detalicznego czy 

produkcji obuwia, a także w sektorze budowniczym i naprawczym. Barierą rozwojową dla tej części 

gminy jest także brak typowo turystycznych atrakcji, ścieżek pieszych i rowerowych oraz miejsc 

noclegowych. Niewielka liczba osób prowadzących własną działalność na tym terenie oraz brak 

postaw przedsiębiorczych  to problemy dotyczące także osób korzystających z zasiłków socjalnych 
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oraz starających się o przyznanie socjalnych lokali mieszkaniowych – według ekspertów żareckiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, wśród odbiorców zasiłków socjalnych obserwuje się niski wskaźnik 

przedsiębiorczości oraz aktywności zawodowej, przykładowo często nie wykazują oni woli i chęci do 

podnoszenia swoich kwalifikacji. Na terenie podobszaru 3., jak i w całym obszarze rewitalizacji, 

występuje zjawisko bezrobocia, jednakże w tym przypadku charakteryzuje się ono raczej niewielkim 

natężeniem (przykładowo w 2015 r. były to 3 osoby bezrobotne).  

Problemy w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej w przypadku podobszaru 3. są ze sobą 

silnie powiązane i dotyczą głównie obecności niszczejącego budynku dawnej szkoły podstawowej. 

Ponadto podobszar odznacza się stosunkowo niską aktywność budowlaną – w 2015 r. powstały tam 

jedynie trzy nowe budynki, ponadto na tym terenie, jak i w całej Wysokiej Lelowskiej, nie było 

żadnych budynków komunalnych o funkcji mieszkaniowej.  Obecność pustostanu – nieużytkowanego 

obecnie budynku gminnego po dawnej szkole podstawowej, jak powyżej wspomniano, stanowi 

główny problem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej dla analizowanej części Wysokiej Lelowskiej. 

Budynek ten znajduje się w złym stanie technicznym, a jego zdewastowanie jest widoczne na 

pierwszy rzut oka np. wybite okna, zniszczona elewacja zewnętrzna, zniszczona stolarka okienna i 

drzwiowa oraz rozpadający się dach. Do tego dochodzi niska termoizolacyjność  ścian budynku oraz 

niesprawne instalacje wewnętrzne. Na terenie działki otaczającej pustostan pozostawiane są śmieci, 

różnego rodzaju odpady, co niekorzystnie oddziałuje na środowisko, a jednocześnie obniża estetykę 

otoczenia. Budynek w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania, a wręcz stwarza zagrożenie dla 

mieszkańców. Ponadto przyczynia się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa w tym podobszarze, 

gdyż na terenie pustostanu obserwuje się negatywne zachowania społeczne: nadużywanie alkoholu i 

innych używek (w tym przez nieletnich), bójki, rozkradanie mienia. W złym stanie technicznym 

znajduje się również boisko sportowe, położone przy budynku dawnej szkoły, które ze względu na 

zaniedbanie nawierzchni utraciło swoje funkcje. Jak wspomniano wcześniej, również budynek 

świetlicy wiejskiej potrzebuje remontu ze względu na wieloletnią eksploatację. Wśród problemów 

technicznych wymienić należy także niezadowalający stan dróg publicznych, których naprawa w 

Wysokiej Lelowskiej zalecana jest na długości ogółem 670m. Wskazać należy na dwie ulice, tj.: Św. 

Floriana oraz Zieloną, które wymagają modernizacji nawierzchni oraz wykonania oświetlenia 

ulicznego w wybranych miejscach.  

Podobszar 3. Wysoka Lelowska podobnie jak cały obszar rewitalizacji i cała Gmina Żarki zmaga się z 

problemem zanieczyszczeń powietrza, w tym z występowaniem rocznych przekroczeń stężeń 

benzo(a)pirenu. Na stan jakościowy powietrza negatywnie wpływają zarówno zanieczyszczenia 

komunikacyjne związane z przebiegiem przez miejscowość drogi powiatowej nr 3809, jak i 

zanieczyszczenia obszarowe związane z niską emisją z indywidualnych palenisk domów 

jednorodzinnych. Stężenia benzo(a)pirenu przekraczane są głównie zimą oraz późną jesienią, co 

należy wiązać z okresem trwania sezonu grzewczego. Zjawisko to jest także odczuwane przez 

mieszkańców – w opinii uczestników badań społecznych Wysoka Lelowska jest obok centrum Żarek 

jednym z najbardziej zanieczyszczonych terenów gminy. Problemu niskiej jakości powietrza nie da 

rozwiązać się punktowo – tylko działania prowadzone we współpracy, o charakterze ogólnogminnym 

mogą doprowadzić do poprawy sytuacji w Gminie Żarki, co jednocześnie będzie korzystnie 

oddziaływać na podobszar 3. 
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Zdjęcie 13. Podobszar 3 - Wysoka Lelowska - budynek byłej szkoły. 

 

– nieużytkowany pustostan w złym 
stanie technicznym, wymagający 
remontu; 

– niewykorzystane powierzchnie 
użytkowe obiektu; 

Zdjęcie 14. Podobszar 3 - Wysoka Lelowska - nieużytkowane boisko sportowe. 

 

– utracona funkcja sportowa w wyniku 
zamknięcia szkoły; 
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6. Wizja obszaru rewitalizacji  

 

 

Rewitalizacja Miasta i Gminy Żarki ma przyczynić się do podniesienia jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne mają być prowadzone 

z aktywnym udziałem lokalnych społeczności wskazanego obszaru, jako 

współodpowiedzialnych za swoje małe ojczyzny (sołectwa, osiedla, ulice). 

Rewitalizacja przyczyni się do odbudowy i wzmocnienia więzi międzyludzkich (osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym – pozostali mieszkańcy, młodzi - seniorzy), 

poczucia lokalnej wspólnoty, zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności za los 

swojej ulicy, osiedla i współmieszkańców. 

Podobszary rewitalizacji w wyniku procesów ożywienia społecznego i gospodarczego 

zyskają nowy wymiar – przestrzeni przyjaznych tworzeniu nowych miejsc pracy 

(bazujących na lokalnych potencjałach, w tym turystycznych) oraz rozwojowi 

indywidualnemu. Sprzyjać temu będzie zadbana, bezpieczna, estetyczna i 

uporządkowana przestrzeń publiczna – eksponująca troskę mieszkańców o dobro 

wspólne i lokalne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze (zabytkowe stodoły, Sanktuarium 

MB Leśniowskiej, Las Sejmikowy, dawna synagoga, Muzeum Dawnych Rzemiosł). 

Szczególną troską zostaną objęci mieszkańcy z grup defaworyzowanych (osoby 

niepełnosprawne, ubogie, bezrobotne, starsze i samotne) zamieszkujący obszar 

rewitalizacji. Przy wykorzystaniu ich zdolności i potencjałów podejmować się będzie 

działania służące podniesieniu komfortu ich życia, aktywizacji społecznej i zawodowej. 
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7. Cele rewitalizacji  

 

 

 

 

 

Cel strategiczny 1. Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do 

integracji i poprawy standardu życia grup defaworyzowanych.  

 

 

Cel strategiczny 2. Ożywienie tradycyjnych funkcji gospodarczych oraz rozwój 

potencjałów turystycznych. 

 

 

Cel strategiczny 3. Poprawa jakości i estetyki przestrzeni publicznych oraz promowanie 

rozwiązań / kształtowanie postaw proekologicznych.  

 

 

Głównym celem rewitalizacji w Gminie Żarki jest ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym zwiększenie potencjału 

gospodarczego, kulturalnego oraz turystycznego terenów zdegradowanych przy zachowaniu i poszanowaniu walorów 

środowiskowych gminy. 
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Cel strategiczny 1. Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do integracji i poprawy 

standardu życia grup defaworyzowanych.  

Kierunki działań: 

 

1.1. Sprzyjanie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ich 

aktywizację zawodową. 

 

1.2. Aktywizacja i wsparcie dla osób samotnych i starszych poprzez programy 

wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej. 

 

1.3. Poprawa warunków edukacji, wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży 

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich integracji 

z rówieśnikami w szkole i poza nią. 

 

1.4. Zwiększenie dostępności i modernizacja zasobów mieszkaniowych na obszarach 
zdegradowanych. 

 

Cel strategiczny 1. koncentruje się przede wszystkim na działaniach sprzyjających rozwiązywaniu 

problemów zdiagnozowanych w sferze społecznej, występujących na obszarze zdegradowanym. 

W związku z tym zakłada on realizację działań tzw. „miękkich”, nastawionych na pracę 

z mieszkańcami, w tym działania aktywizujące różne grupy społeczne. Dodatkowo, w celu 

poprawy jakości życia mieszkańców, w tym osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (osoby 

bezrobotne, ubogie, korzystające z pomocy społecznej, bierne społecznie) zakłada się także realizację 

działań w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, polegających na modernizacji i budowie 

mieszkalnictwa socjalnego (a więc działań o charakterze infrastrukturalnym). 

 

Główni beneficjenci: 

– Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, w tym w szczególności: 

o Osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym klienci pomocy 

społecznej, osoby bierne społecznie i zawodowo, bezrobotni. 

o Osoby starsze / seniorzy. 

o Dzieci i młodzież.  

– Mieszkańcy Miasta i Gminy Żarki. 
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Cel strategiczny 2. Ożywienie tradycyjnych funkcji gospodarczych oraz rozwój potencjałów 

turystycznych. 

Kierunki działań: 

 

2.1. Organizacja szkoleń i działań edukacyjnych służących rozwijaniu postaw 
przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym pokazujących jak wykorzystać 
potencjały turystyczne w biznesie. 
 

 

2.2. Poprawa warunków dla prowadzania działalności gospodarczej w obrębie 
tradycyjnych ulic handlowych w strefie centralnej/śródmiejskiej oraz budowanie 
forum współpracy pomiędzy biznesem i instytucjami działającymi w przestrzeni 
rewitalizowanej.  
 

Cel strategiczny 2. jest ściśle związany z ożywieniem gospodarczym terenów zdegradowanych. 

Poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw,  w sposób bezpośredni będzie miała wpływ na ocenę 

jakości życia przez mieszkańców, zarówno obszarów zdegradowanych, jak i całej gminy. Możliwość 

znalezienia pracy w miejscu zamieszkania daje poczucie stabilizacji i „pewności jutra” dla 

mieszkańców, a dobrze rozwijające się przedsiębiorstwa na terenie gminy dają wpływ do budżetu 

gminy. Dodatkowo konieczne jest wykorzystanie potencjałów turystycznych, które posiada gmina, 

a które mogą być alternatywą dla rozwoju gminy i obszaru rewitalizacji. Całość realizacji celu 

strategicznego zamyka się w realizacji zadań społecznych – szkoleniowych i edukacyjnych, służących 

rozwijaniu postaw przedsiębiorczości wśród różnych grup społecznych.  

 

Główni beneficjenci: 

– Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, w tym w szczególności: 

o Osoby bezrobotne. 

o Osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym. 

– Mieszkańcy Miasta i Gminy Żarki. 

– Przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarach zdegradowanych.  

– Przedsiębiorcy z Gminy Żarki.  
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Cel strategiczny 3. Poprawa jakości i estetyki przestrzeni publicznych oraz promowanie 

rozwiązań / kształtowanie postaw proekologicznych.  

Kierunki działań: 

 

3.1. Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez wyposażenie przestrzeni 

publicznych w miejsca do wypoczynku, rekreacji i sportu.  

 

 

3.2. Zwiększenie dostępności do oferty spędzania czasu wolnego dostosowanej do 

potrzeb różnych grup społecznych, w tym oferty międzypokoleniowej.  

 

 

3.3. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania postaw 

współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i stan środowiska naturalnego.  

Cel strategiczny 3. koncentruje się na działaniach związanych z poprawą jakości przestrzeni 

publicznych. Rewitalizacja wspólnych przestrzeni będzie stanowić podstawę do integracji 

społeczności lokalnych oraz budowania postaw aktywnych i odpowiedzialnych u mieszkańców. 

Działania infrastrukturalne (w tym modernizacja, naprawa) będą uzupełniane działaniami miękkimi, 

nastawionymi na edukację oraz uświadamianie mieszkańców w ważnych społecznie kwestiach. Jedną 

z tych kwestii, uznaną za bardzo istotną będzie ekologia oraz  dbałość o przyrodę. 

 

Główni beneficjenci: 

– Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, w tym w szczególności:  

o Dzieci i młodzież.  

o Seniorzy. 

– Mieszkańcy Miasta i Gminy Żarki. 

– Przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarach zdegradowanych.  

– Przedsiębiorcy z Gminy Żarki.  
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8. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

 

8.1. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Żarki – Centrum  

Zadanie 1 

Tytuł zadania/projektu: 

Na Sejmiku – remont budynków i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy 

ul. Leśniowskiej w Żarkach 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 

Na podobszarze Żarki – Centrum mieszka 15% klientów pomocy społecznej. Szczególne natężenie osób 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym znajduje się przy ul. Leśniowkiej, bowiem 

mieszkają tu rodziny w trudnej sytuacji życiowej – ubogie, objęte pomocą społeczną, także w ramach 

Niebieskich Kart. Stan kryzysowy pogłębiają dodatkowo złe warunki mieszkaniowe tych rodzin oraz 

niezagospodarowaną przestrzeń podwórza.  

Zespół składa się z budynków: mieszkalnego i gospodarczych zlokalizowanych wokół placu pełniącego funkcję 

przestrzeni wspólnej. W sumie zadanie dotyczy: 

- budynku mieszkalnego o  powierzchni 160 m²; 

- budynków gospodarczych o powierzchni 70 m². 

W budynku mieszkalnym znajdują się trzy lokale komunalne, przed nimi funkcjonuje tymczasowa strefa 

wypoczynku. Na tym terenie brak urządzonych stref wejściowych przed mieszkaniami, zieleni urządzonej, 

małej architektury typu ławeczki, kosze na śmieci. Brak zorganizowanego miejsca wypoczynku przy budynku 

mieszkalnym oraz niezamożność lokatorów, wymusza tymczasową organizację miejsca. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru miasta Żarki - teren posiada 

przeznaczenie: A22MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, dla którego ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – budynki mieszkaniowe, budynki mieszkaniowo – usługowe z usługami 

podstawowymi oraz budynki usług podstawowych; 

2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowo – usługowej urządzenia 

budowlane oraz budynki gospodarcze i 

garaże,  

b) obiekty i urządzenia małej 

architektury, 

c) dojazdy, miejsca parkingowe, 

zieleń urządzona, 

d) obiekty, sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej. 
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Zakres prac: 

– kapitalny remont  tkanki mieszkaniowej, odpowiednio: 

o budynek mieszkalny: osuszenie fundamentów oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

ścian fundamentowych, termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 

remont dachu, kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, uzupełnienie 

tynków, malowanie ścian, prace melioracyjne wokół budynków celem osuszenia terenu wokół 

zabudowań; 

o budynki gospodarcze: osuszenie fundamentów oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

remont elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej, remont dachów, prace melioracyjne 

wokół budynków celem osuszenia terenu wokół zabudowań. 

– zagospodarowanie terenu wokół budynków:  zieleń urządzona, dojścia do budynków i ścieżki, miejsca 

parkingowe; zagospodarowane miejsce na odpady, mała architektura. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

    Sfera społeczna 

 Sfera gospodarcza 

 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 Sfera środowiskowa 

 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– podniesienie jakości życia mieszkańców  - mieszkań komunalnych, terenu przylegającego; 
– zmniejszenie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych; 
– podniesienie jakości ładu przestrzennego; 
– potraktowanie terenu jako ważny, wartościowy tym samym eliminacja stereotypów lokalnych, iż w 

przestrzeni zdegradowanej mieszkają osoby „gorsze”; 
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– działania prospołeczne – uruchomienie odpowiedzialności lokalnej za przestrzeń, w której się mieszka, 
jej estetykę etc. poprzez prowadzenie działań wspierających procesy renowacji typu: projektowanie  
ogródków przydomowych, jako miejsca zaplanowane przez osoby starsze/rodziców – konkurs na piękny 
ogródek, przedsięwzięcie każda rodzina sadzi swoje drzewo przez domem z możliwością wyboru gatunku 
etc., wprowadzenie zasad opieki nad poszczególnymi elementami podwórka przynależnego dla danej 
rodziny/osoby (wewnętrzne pilnowanie porządku) – w duchu „sami dla siebie”. 

Wskaźniki: 

– Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - 0,06 ha 

– Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – min. 10 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Ul. Leśniowska, działka: 1799/3 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

LKS Zieloni Żarki 
Mieszkańcy Gminy Żarki 

1 230 000,00 

 

Żarki – Centrum  

Zadanie 2 

Tytuł zadania/projektu: 

Organizacja usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: Na terenie całej Gminy Żarki nie funkcjonuje żadna instytucja, która oferuje opiekę nad 

dziećmi do lat 3. Jest to poważne utrudnienie, jeżeli weźmiemy pod uwagę chęć rozwiązywania problemów 

społecznych, w tym aktywizację zawodową kobiet. Kobiety, szczególnie młode, mają problemy w powrocie na 

rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Dłuższa nieobecność w pracy może prowadzić do dezaktualizacji 

wykształcenia czy nabytych umiejętności. Część pracodawców negatywnie postrzega kobiety, które 

przedłużają urlopy wychowawcze, grożąc utratą pracy. Brak odpowiednich instytucji opieki nad dziećmi do lat 

3 może zatem w dłuższej perspektywie powodować komplikacje na rynku pracy dla kobiet (niechęć 

pracodawców do zatrudniania), przyczyni się do zwiększenia trudności w znalezieniu pracy, a co za tym idzie 
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także uzależnieniu się od środków finansowych pomocy społecznej.  

Zakres prac: Projekt polega na skierowaniu wsparcia do osób opiekujących się dziećmi do lat 3, które są 

bezrobotne, bierne zawodowe lub będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, 

rodzicielskim, wychowawczym, w tym osoby samotnie wychowujące dzieci. Utworzone zostanie nowe miejsce 

opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym budynku, zakupione wyposażenie oraz pomoce do prowadzenia 

zajęć opiekuńczo – wychowawczych, jak również zapewnienie bieżącego funkcjonowania miejsca opieki, w 

tym koszty personelu. 

Projekt jest powiązany z projektem pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły 

podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w miejscowości Wysoka Lelowska wraz z zagospodarowaniem 

terenu oraz z projektem Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 

 Sfera gospodarcza 

 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 Sfera środowiskowa 

 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Zadanie przyczyni się do poprawy sytuacji młodych kobiet na rynku pracy. Zapewnienie odpowiedniej opieki 
nad małymi dziećmi oraz ich bezpieczeństwa jest dla rodziny najważniejsze. Dzięki temu kobiety, nie będą 
musiały wybierać pomiędzy życiem rodzinnym, a zawodowym, będą mogły powrócić na rynek pracy. 
Projekt stanowi uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych/planowanych na określonym w 
Gminnym Programie Rewitalizacji obszarze rewitalizacji Gminy Żarki.  

Wskaźniki: 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – min 1  

- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - min 1  

Lokalizacja zadania/projektu: 

Podobszar rewitalizacji Żarki – Centrum. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017 - 2018 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Placówki oświatowe w Żarkach 164 639,20 

 

Żarki – Centrum 

 Zadanie 3 

Tytuł zadania/projektu: 

Żarki Centrum – bezpiecznie 

Opis zadania/projektu: 



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023                                   
 

57 
 

Stan istniejący: 

Obszar Centrum Żarek charakteryzuje się wysoką liczbą popełnionych przestępstw i wykroczeń. Odnotowuje 

się tutaj najwięcej interwencji związanych z zakłócaniem porządku. W związku z lokalizacją przestrzeni – 

Centrum Żarek, powinno być to miejsce reprezentacyjne, do którego chętnie przychodzą mieszkańcy i turyści. 

Niskie poczucie bezpieczeństwa w tym rejonie może to utrudniać. Konieczna jest budowa postawy 

świadomego obywatela, który będzie brał odpowiedzialność za to co dzieje się w przestrzeni. 

Zakres prac: 

Zadanie polegać będzie na realizacji programu podnoszącego bezpieczeństwo. W ramach Programu 

zorganizowane zostaną działania edukacyjno-szkoleniowe, podczas których mieszkańcy będą mieli okazję 

porozmawiać na temat bezpieczeństwa na terenie obszaru rewitalizacji, a także dowiedzą się, w jaki sposób 

należy reagować na zaistniałe sytuacje zagrożenia. W projekcie przewidziano także moduł edukacyjny 

skierowany do młodzieży w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.   

Dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs na „zwykłego bohatera”, a więc mieszkańca, który wykazał się 

wzorową postawą obywatelską. Konkurs będzie miał na celu promowanie zachowań prospołecznych i 

proobywatelskich.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 

 Sfera gospodarcza 

 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 Sfera środowiskowa 

 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Dobra współpraca policji/ straży miejskiej z mieszkańcami oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej 
dotyczącej różnych sfer bezpieczeństwa, nauka tego jak reagować w sytuacjach zagrożenia oraz w jaki sposób 
zgłaszać zaistniałe sytuacje. Efektem zadania będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Wskaźniki: 

– liczba zorganizowanych spotkań z policjantami - 2 

– liczba mieszkańców biorących udział w spotkaniu- min. 100 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar Żarki Centrum 

Odpowiedzialność do realizacji: Szacunkowy termin realizacji: 

Komenda policji / straż miejska 2017-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Mieszkańcy 

Szkoły podstawowe 

Organizacje pozarządowe 

12 300,00 
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Żarki – Centrum 

 Zadanie 4 

Tytuł zadania/projektu: 

Wielopokoleniowa integracja. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 

Obszar Żarki Centrum charakteryzuje się niekorzystną strukturą demograficzną mieszkańców, a także 

niekorzystnymi trendami demograficznymi (w tym postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej). 

Proces starzenia się mieszkańców stanowi istotne wyzwanie, które powinno być brane pod uwagę przy 

planowaniu wszelkich działań rewitalizacyjnych (w tym ułatwienia w przestrzeni publicznej dla osób w 

podeszłym wieku czy organizacja czasu wolnego – np. kluby seniora).  

Cel i zakres projektu: 

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej osób w wieku starszym, seniorów. Zakres projektu 

obejmował będzie wachlarz różnorodnych wydarzeń edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz animujących 

społeczność osób starszych, w  tym działań podejmowanych w przestrzeniach publicznych np. wspólne festyny 

na terenie rekreacyjnym przy basenie. Założeniem projektu będzie prowadzenie działań międzypokoleniowych 

np. wspólne warsztaty seniorów z dziećmi, czy młodzieżą, międzypokoleniową wymianę umiejętności, wiedzy 

oraz doświadczeń, np. wspólne gotowanie, nauka obsługi komputerów, przekazywanie historii dotyczących 

Gminy Żarki itp.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 

 Sfera gospodarcza 

 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 Sfera środowiskowa 

 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Zadanie przyczyni się do rozwoju oferty kulturalnej dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Dodatkowo 
przyczyni się do aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców, dzięki czemu rozwijana będzie współpraca 
międzypokoleniowa . 

Wskaźniki: 

– liczba przeprowadzonych zajęć międzypokoleniowych - 5 

– liczba osób biorących udział w zajęciach międzypokoleniowych- min. 50 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar Żarki Centrum 

Odpowiedzialność do realizacji: Szacunkowy termin realizacji: 

Organizacje pozarządowe 2017 - 2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Urząd Miasta i Gminy Żarki 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
24 600,00 
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Żarki – Osiedla  

Zadanie 5 

Tytuł zadania/projektu: 

Odnowa Topolowa!  

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 

Mieszkańcy komunalnych i socjalnych lokali mieszkalnych przy ulicy Topolowej unikają kontaktów z innymi 

grupami społecznymi, tworząc zamkniętą grupę, „napiętnowaną” przez innych mieszkańców. Dzieci, które 

mieszkają w blokach są wycofane, wstydzą się miejsca, w którym mieszkają, mają trudne warunki do nauki. 

Nie chcą integrować się z innymi dziećmi, nie chcą także nikogo zapraszać do swojego domu.  

Zespół mieszkaniowy przy ul. Topolowej składa się z budynków mieszkalnych i gospodarczych, w bardzo złym 

stanie technicznym, zlokalizowanych wokół placu pełniącego funkcję przestrzeni wspólnej. Są to: 

- dwa parterowe obiekty  mieszkalne o łącznej powierzchni zabudowy: 750  m²; 

- dwa obiekty -  tzw. komórki lokatorskie o łącznej powierzchni zabudowy: 180  m². 

Jeden z budynków mieszkalnych to budynek socjalny, drugi komunalny, między nimi, na powierzchni: 4 400 

 m² funkcjonuje tymczasowa strefa wypoczynku i rekreacji. Na tym terenie brak urządzonych stref 

wejściowych przed budynkami, placów zabaw, placów na gromadzenie odpadków oraz zieleni urządzonej. 

Brak zorganizowanego miejsca wypoczynku przy budynkach mieszkalnych oraz niezamożność lokatorów 

budynków socjalnych i komunalnych, wymusza tymczasową organizację miejsca. W Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki - teren posiada 

przeznaczenie: A135MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) obiekty i pomieszczenia usług podstawowych i użyteczności publicznej, 

b) domy wielorodzinne, 

c) budynki gospodarcze, 

d) garaże dla samochodów osobowych, 

e) dojazdy, place, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe i chodniki, 

f) ogrody, obiekty i urządzenia małej architektury, 

g) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
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Zakres prac: 

– budowa/przebudowa ul. Topolowej, przebudowa skrzyżowania z DW 793, projekt organizacji ruchu, 

– kapitalny remont  tkanki mieszkaniowej, odpowiednio: 

o budynki mieszkalne: osuszenie fundamentów oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych, termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachów 

– zmiana stropodachu na dachy dwuspadowe, dobudowanie ganków/wiatrołapów/werand 

wejściowych, remont kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznej, kompleksowa wymiana instalacji 

wewnątrz budynków, uzupełnienie tynków, malowanie ścian, sanitariaty, prace melioracyjne wokół 

budynków celem osuszenia terenu przy zabudowaniach; 

o komórki lokatorskie: osuszenie fundamentów oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont 

elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej, remont dachów polegający na wymianie ich pokrycia, 

prace melioracyjne wokół budynków celem osuszenia przy zabudowaniach; 

– zagospodarowanie terenu wokół budynków: plac zabaw z funkcjami dla dzieci, zieleń urządzona, miejsce 

na grilla, dojścia do budynków i ścieżki; zagospodarowane miejsce na śmieci – zamknięte/zadaszone/ na 

terenie utwardzonym, parkingi, droga ppoż, altany, mała architektura, boisko sportowe, oświetlenie, 

monitoring. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

  Sfera społeczna  
  Sfera gospodarcza 

  Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
  Sfera środowiskowa 

  Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– podniesienie jakości życia mieszkańców  - mieszkań komunalnych, socjalnych i terenu przylegającego ; 
– zmniejszenie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych; 

– podniesienie jakości ładu przestrzennego; 

– potraktowanie terenu jako ważny, wartościowy,  tym samym eliminacja stereotypów lokalnych, iż w 

przestrzeni zdegradowanej mieszkają osoby „gorsze”. 
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– działania prospołeczne – uruchomienie odpowiedzialności lokalnej za przestrzeń, w której się mieszka, 

jej estetykę etc. poprzez prowadzenie działań wspierających procesy renowacji typu: projektowanie 

placu zabaw wspólnie z dziećmi mieszkającymi na ul. Topolowej, ogródki przydomowe, jako miejsca 

zaplanowane przez osoby starsze/rodziców – konkurs na piękny ogródek, przedsięwzięcie każda rodzina 

sadzi swoje drzewo z możliwością wyboru gatunku etc., wprowadzenie zasad opieki nad poszczególnymi 

elementami osiedla przynależnej dla danej rodziny/osoby (wewnętrzne pilnowanie porządku) – w duchu 

„sami dla siebie”. 

– stworzenie warunków do realizacja projektu aktywizacji społeczno – zawodowej  

Wskaźniki: 

– Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - 0,56 ha 

– Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –min. 40 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Ul. Topolowa, działka: 1681/11 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2018 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

LKS Zieloni Żarki 

Mieszkańcy Gminy Żarki 

3 000 000,00 
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Obszar rewitalizacji 

 Zadanie 6 

Tytuł zadania/projektu: 

Nasza szansa! 

aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej  

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący:  

Na obszarze rewitalizacji ok. 14% mieszkańców korzysta z pomocy społecznej. W większości są to osoby, które 

charakteryzują się wykluczeniem społecznym i oddaleniem od rynku pracy.  

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Żarki z terenu objętego Gminnym Programem Rewitalizacji – 

do młodych i starszych, osób samotnych i rodzin, które przez swój lub członków swojej rodziny model życia, 

zostały częściowo lub całkowicie wyłączone ze społeczeństwa. Są to osoby o niskich kwalifikacjach, 

nieaktywne zawodowo, z niepełnosprawnościami, znajdujące się pod opieką MGOPS. Pod uwagę brane są 

rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, których dochód jest bardzo niski w przeliczeniu na 

członka rodziny. W takich rodzinach dzieci borykają się z trudnościami w przyswajaniu wiedzy szkolnej, są 

izolowane w grupach rówieśniczych, nie nawiązują kontaktów koleżeńskich, bo wstydzą się swojego miejsca 

zamieszkania, biedy, patologicznych zachowań dorosłych.  

Projekt jest powiązany z projektem pn. Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. 

Topolowej w Żarkach oraz z projektem Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej 

szkoły podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w miejscowości Wysoka Lelowska wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

 Cel i zakres projektu: 

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar rewitalizacji w Gminie Żarki, a poprzez to wzrost ich 

zdolności do zatrudnienia. 

Zakres projektu obejmuje szeroki wachlarz działań edukacyjno – aktywizujących, środowiskowych działań 

integracyjnych i działań z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej, w tym m.in. zajęcia motywacyjno-

rozwojowe dla osób nieaktywnych zawodowo, doradztwo zawodowe, zajęcia zdrowotne dla osób starszych 

i chorych, zajęcia z zakresu animacji kulturalnej, zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz rozwojowe dla 

dzieci, promocję wolontariatu, działania profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, 

wyjazdy edukacyjne itp.  

Oddziaływania zadania/projektu: 

 

 

 

 

 
 

  Sfera społeczna  
  Sfera gospodarcza 

  Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
  Sfera środowiskowa 

  Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Zadanie ma na celu aktywizację osób mieszkających na podobszarze rewitalizacji. Aktywizacja życiowa 
i reintegracja społeczna mieszkańców przyczyni się do budowy dobrych wzorców, a w konsekwencji pozwoli 
na rozwiązanie części problemów społecznych.  

Wskaźniki: 

– liczba osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie – 

min. 25 

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
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uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: min. 5 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar rewitalizacji  

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2019 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 393 600,00 

 

Obszar rewitalizacji 

 Zadanie 7 

Tytuł zadania/projektu: 

Usługi społeczne dla osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na obszarze 
rewitalizacji Gminy Żarki 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 

W obszarze rewitalizacji znajdują się mieszkańcy w bardzo trudnej sytuacji życiowej - osoby, które są 

nieaktywne zawodowo, społecznie. Co więcej mieszkańcy Ci, według ekspertów charakteryzują się nie tylko 

brakiem wykształcenia czy kwalifikacji zawodowych, ale także nieporadnością życiową, brakiem wiary we 

własne możliwości i wiary w to, że ich los może się odmienić. Usługi społeczne mają nieocenione znaczenie dla 

osób potrzebujących wsparcia, decydując o jakości ich życia, i o możliwościach rozwoju. Uświadamiają 

ludziom, że nie są pozostawieni sami sobie. Aby usługi były odpowiedniej jakości, świadczone powinny być 

przez personel posiadający właściwe kwalifikacje, powinny odbywać się we właściwych warunkach oraz z 

wykorzystaniem odpowiednich środków, za pomocą działań uznawanych za dobrą praktykę. Na obszarze 

rewitalizacji istnieje duże zapotrzebowanie na kompleksowe usługi reintegracji społecznej, zawodowej, 

edukacyjnej i zdrowotnej, tak aby odbiorcy tych usług uzyskali wsparcie w podstawowych, kluczowych 

kompetencjach (wiedza i umiejętności) i zmienili swoją postawę na bardziej aktywną, a przy tym nabyli 

konkretne kwalifikacje zawodowe na bazie kursów, szkoleń.    

Cele i zakres  projektu:  

Projekt zakłada wprowadzenie szeregu usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gminie 

Żarki. Będą to m.in. usługi wsparcia rodziny obejmujące pracę z rodziną, w tym np. asystenturę rodzinną, 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi - opiekuńcze i 

specjalistyczne. Usługi obejmować będą także poradnictwo prawne i psychologiczne oraz działania na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Projekt nakierowany jest na rozwój środowiskowych form 

usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, wspierających proces integracji i włączenia 

społecznego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
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 Sfera społeczna 

 Sfera gospodarcza 

 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 Sfera środowiskowa 

 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Zadanie przyczyni się do poprawy dostępności i wzrostu jakości usług społecznych na obszarze rewitalizacji. 

Podejmowane działania pozwolą na minimalizację problemów społecznych, w tym przede wszystkim 

przeciwdziałaniu ubóstwa i wykluczeniu społecznemu. 

Wskaźniki: 

– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu – 1 

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie 
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – min 20 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar rewitalizacji  
 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2018 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

Mieszkańcy Wysokiej Lelowskiej 

405 900,00 

 

Żarki – Wysoka Lelowska 

Zadanie 8 

Tytuł zadania/projektu: 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na 
socjalne lokale mieszkalne w miejscowości Wysoka Lelowska wraz z zagospodarowaniem 

terenu. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 

 

Istniejący budynek starej szkoły podstawowej jest nieużytkowany od wielu lat. Stan techniczny jest zły i 

wymaga kapitalnego remontu. 

Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły 

pełnej, kryty płaskim stropodachem. Wyposażony we wszystkie instalacje. 

Powierzchnia zabudowy ok.: 360 m
2
, powierzchnia użytkowa (z piwnicami) ok.: 1 000 m

2
. 

W sąsiedztwie  istnieje nieużytkowany teren rekreacyjny. Pozostałością po nim są miejscami jeszcze 

utwardzone, lecz pozarastane place, bramki do piłki nożnej oraz w części, w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej, 

plac zabaw dla dzieci. Powierzchnia działki: 1.63 ha. 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa 
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Wysoka Lelowska Żarki - teren posiada przeznaczenie:  C1U - tereny zabudowy usługowej, dla których 

ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;  

2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) mieszkania funkcyjne, pod warunkiem, że prowadzona działalność gospodarcza w granicach działki 

nie powoduje uciążliwości wykluczającej lokalizację obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały 

pobyt ludzi, 

b) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 

c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 

d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury, 

e) dojazdy, place, chodniki. 

Ponadto, na tym terenie ustalono zakaz lokalizacji reklam średnioformatowych i wielkoformatowych oraz 

zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju użytkowania, którego uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są 

zlokalizowane. 

 

 

Zakres prac: 

– modernizacja i remont generalny istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na mieszkania 

socjalne, w tym: remont i adaptacja pomieszczeń; remont dachu; termomodernizacja obiektu; wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wszystkich instalacji, zakup  podstawowego wyposażenie 

mieszkań. 

– budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z elementami małej architektury, droga 

dojazdowa, chodniki, parkingi, zieleń urządzona 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 

 Sfera gospodarcza 

 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 Sfera środowiskowa 

 Sfera techniczna 
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Prognozowane rezultaty projektu: 

W wyniku przeprowadzonych prac gmina uzyska  nowe mieszkania socjalne, polepszy się poziom obsługi 

niezamożnych mieszkańców gminy oraz stworzona zostanie bezpieczna przestrzeń spotkań i aktywności 

sportowej dla mieszkańców i dzieci. Stworzone warunki sprzyjać będą korzystaniu mieszkańców z projektów 

aktywizacji społeczno –zawodowej i usług społecznych. 

Wskaźniki: 

– Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach  - 9 

– Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi 

obiektów , w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 

– Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – min. 26  

Lokalizacja zadania/projektu: 

Wysoka Lelowska, ul. Częstochowska 95, budynek oraz teren wokół dawnej szkoły podstawowej działki nr  266/3, 
267/3, 268/3, 269/3, 270/3, 271/2, 272/4 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2018 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Mieszkańcy Wysokiej Lelowskiej 
2 000 000,00 

 

Obszar rewitalizacji 

Zadanie 9 

Tytuł zadania/projektu: 

Przedsiębiorczość – cecha stuprocentowych Żarczan. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący:  

Na obszarze rewitalizacji zauważyć można niski poziom aktywności gospodarczej wśród mieszkańców, a duży 

odsetek osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej. Ponadto osoby młode, bardziej 

mobilne, chętne do podejmowania różnych działań wyjeżdżają z Żarek, w celu szukania pracy. Zasadne zatem 

wydaje się realizacja działań szkoleniowych i doradczych, aby umożliwiać i zachęcać osoby młode do 
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pozostania w Żarkach i zakładania tutaj swoich działalności gospodarczych, dzięki czemu będą także tworzyć 

miejsca pracy dla sąsiadów i innych mieszkańców.  

Zakres prac: 

Zadanie polegać będzie na kontynuacji działań doradczo-szkoleniowych dla mieszkańców, którzy chcą założyć 

własną działalność gospodarczą związaną z turystyką. Zadanie będzie mieć na celu wzmacnianie 

przedsiębiorczości mieszkańców, poprzez kontynuowanie szkoleń w zakresie prowadzenia agroturystyki czy 

inne sposoby przedsięwzięć skierowanych do turystów np. wypożyczalnie sprzętu rowerowego, sprzętu 

zimowego (np. narty biegowe), sprzętu do wspinaczki. Równocześnie realizacja zadania przyczyni się do 

zwiększenia potencjału turystycznego w gminie.  

Zadanie będzie realizowane w etapach, w tym: 

1) przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących potrzeb doradczo-szkoleniowych dla mieszkańców 

Gminy Żarki i przedsiębiorców działających na terenie gminy, 

2) opracowanie szczegółowego zakresu szkoleń, w tym tematyki szkoleniowej, 

3) rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w zajęciach doradczo-szkoleniowych, 

4) realizacja zajęć doradczych i szkoleniowych. 

Zadanie o charakterze cyklicznym – wieloletnim, wpisane na trwale w program wspierania przedsiębiorców i 

rozwijania turystyki na terenie gminy. Projekt skierowany jest w szczególności do mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, jednak będzie on miał charakter otwarty i będą mogli w nim wziąć udział także mieszkańcy innych 

terenów gminy. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji powinni bowiem w jak największym stopniu integrować się 

poprzez różne działania społeczne z mieszkańcami innych osiedli, aby czerpać pozytywne wzorce. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy 
– zwiększenie lokalnego rynku pracy 
– przeciwdziałanie zjawiskom dziedziczenia biedy czy wyuczonej bezradności 
– krzewienie tradycji kupieckich i przedsiębiorczych z jakich Gmina Żarki słynie od stuleci 
– wzrost potencjału turystycznego gminy – pojawiające się elementy zagospodarowania 

okołoturystycznego 

Wskaźniki: 

– Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu- min. 10 

– Liczba przeprowadzonych godzin doradczych i szkoleniowych- min. 30 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar rewitalizacji 

Odpowiedzialność do realizacji: Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Przedsiębiorcy 
61 500,00 
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8.2. Charakterystyka pozostałych planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

W trakcie realizacji badań społecznych i działań partycypacyjnych powstało wiele pomysłów na 

realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które odpowiadają na zdiagnozowane problemy 

i zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Najważniejsze z nich zostały uwzględnione na podstawowej 

liście przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pozostałe opracowane fiszki zostały uogólnione i 

wprowadzone jako pozostałe planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Jednakże, aby nie utracić 

ważnych szczegółów opracowanych wspólnie z mieszkańcami i różnymi instytucjami społecznymi i 

publicznymi fiszek, zostały one umieszczone w załączniku do niniejszego dokumentu.  

Zakres pozostałych planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 

– wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

– integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu 

publicznym;  

– rozwój oferty usług opiekuńczych i aktywizacyjnych dla osób starszych i seniorów.  

– wyrównywanie szans i integracja społeczna młodzieży; 

– rozwój postaw przedsiębiorczości wśród ludzi młodych; 

– rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców; 

– przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców; 

– promowanie przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, w 

tym podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu nowych firm i rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczości mieszkańców; 

– poprawa stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznych i innych przestrzeni 

ogólnodostępnych;  

– zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;  

– rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb społecznych; 

– podejmowanie działań służących ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego i ich 

udostępnianie na cele społeczne, kulturalne i gospodarcze; 

– podejmowanie działań służących ochronie środowiska przyrodniczego (zwłaszcza zaś 

powietrza atmosferycznego); 

– poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturze publicznej;  

– poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej oraz zasobów 

mieszkaniowych 

– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków 

mieszkalnych; 

– poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej i zdrowotnej dla mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. 
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9. Komplementarność działań  

 

Zasada zachowania komplementarności działań w różnych aspektach, jest jedną z kluczowych cech 

Programu Rewitalizacji. Zapewnienie powiązań przestrzennych, problemowych, proceduralno-

instytucjonalnych, międzyokresowych a także źródeł finansowania pomiędzy działaniami pozwoli na 

uzyskanie trwałości podejmowanej interwencji, czym przyczyni się do bardziej efektywnej 

i skutecznej pomocy dla mieszkańców i innych grup interesariuszy procesu rewitalizacji.  

W niniejszym rozdziale wykazana jest komplementarność działań podejmowanych w ramach 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki w pięciu aspektach, wskazanych w Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju.  

9.1. Komplementarność przestrzenna 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki wykazuje się komplementarnością przestrzenną, poprzez 

wyznaczenie w granicach gminy obszarów koncentrujących na swoim terenie najwięcej problemów 

społecznych. Obszar do rewitalizacji został wybrany po przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy 

społeczno-gospodarczej oraz na podstawie rozmów z lokalnymi ekspertami, przedstawicielami 

różnych grup społecznych, w tym mieszkańcami.  

Projekty infrastrukturalne, wybrane do realizacji w ramach dokumentu będą skupiać się na 

wskazanych terenach, natomiast projekty miękkie, szkoleniowo-edukacyjne będą miały szersze 

oddziaływanie.  

Dzięki tak zaplanowanej realizacji projektów, gmina z jednej strony będzie rozwijać swoje potencjały 

(np. w sferze turystycznej), jak i przeciwdziałać problemom społecznym.   

9.2. Komplementarność problemowa 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki będzie charakteryzował się także komplementarnością 

problemową. Wybrane do realizacji w ramach GPR przedsięwzięcia zostały tak pomyślane, aby ich 

realizacja przyczyniała się do zapobiegania lub przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom, 

zarówno natury społecznej, ale także problemom w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej 

czy środowiskowej. Przykładowo działania związane z realizacją poprawy jakości przestrzeni 

publicznych, są odpowiedzią na niski poziom estetyki, jak i brak miejsc do integracji społecznej. 

W celu wykazania komplementarności karty proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

zawierają prognozowane rezultaty oraz informację na temat oddziaływania zadania w odniesieniu do 

pięciu sfer. Będzie to przeciwdziałało fragmentaryzacji zadań, a rewitalizacja uzyska kompleksowy 

charakter. 

Poniżej przedstawiono opis powiązań pomiędzy poszczególnymi zadaniami i ich wpływ na 

zdiagnozowane problemy.  

Jednym z problemów, jaki zdiagnozowano na obszarze Żarki – Centrum jest starzenie się 

społeczeństwa. Jako odpowiedź na to wyzwanie w Programie Rewitalizacji zwrócono uwagę na 

realizację działań służących integracji międzypokoleniowej mieszkańców.  
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Kolejnym zdiagnozowanym problemem w tej części Żarek okazała się być względnie wysoka 

przestępczość. W związku z powyższym postanowiono wprowadzić także działania, nastawione na 

realizację projektów edukacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa (Żarki Centrum - bezpieczne), 

w tym objęcie działaniami młodzieży z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki.  

Ponadto Centrum Żarek zostało uznane za obszar o bardzo wysokim potencjale rozwojowym, 

wymagającym jednak działań modernizacyjnych. Dlatego też w przedsięwzięciach dodatkowych 

umieszczono szereg działań modernizacyjnych, skupiających się na odnowie przestrzeni publicznych 

oraz modernizacji i zagospodarowaniu zabytków. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania 

społeczne związane z przygotowaniem mieszkańców do zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, pozwalającej wykorzystać wspomniane potencjały. Działania szkoleniowo – doradcze 

będą także odpowiedzią na problemy związane z bezrobociem występującym na obszarach 

rewitalizacji.  

W diagnozie wykazano, iż na obszarze Żarki – Osiedla występują problemy społeczne, takie jak 

bezrobocie, czy niska aktywność społeczna. W związku z powyższym planuje się realizację Projektu 

„Nasza szansa...”, który zakłada kompleksowe działania aktywizacji społecznej. Równocześnie na 

terenie gminy będzie odbywał się projekt związany z rozwijaniem postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców (Przedsiębiorczość – cecha stuprocentowych Żarczan).  W celu poprawy warunków 

życia mieszkańców wspomnianego obszaru zakłada się także realizację zadania infrastrukturalnego, 

„Odnowa Topolowa...”, które bezpośrednio przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców 

wskazanego obszaru.  

W obszarze Wysokiej Lelowskiej zdiagnozowano problem związany z brakiem uczestnictwa w życiu 

społecznym mieszkańców. W związku z powyższym postanowiono zrealizować projekt zapewniający 

odpowiednie usługi społeczne dla obecnych mieszkańców podobszaru (Usługi społeczne dla osób 

zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie w Gminie Żarki), jak i przyszłych mieszkańców 

tej miejscowości, którzy otrzymają nowe mieszkania, dzięki realizacji projektu „Przebudowa wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na socjalne lokale mieszkalne 

w miejscowości Wysoka Lelowska wraz z zagospodarowaniem terenu.” 

 

9.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Żarki 

można wykazać poprzez wprowadzenie do struktur zarządzania Operatora ds. Rewitalizacji. Funkcja 

Operatora będzie spełniana przez pracowników Urzędu, którzy do tej pory zajmowali się realizacją 

poprzednich Strategii. W związku z tym osoby te posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

w realizacji tego typu projektów i pozwolą na skuteczne zarządzanie, a tym samym realizację założeń 

całego Programu. Operator ds. Rewitalizacji będzie pełnił rolę wykonawczą i zarządczą programu, 

jednak w celu zapewnienia jak największej efektywności działań realizacja zadań zlecana będzie 

odpowiednim jednostkom i podmiotom, które posiadają ku temu jak najlepsze kompetencje. 

Dodatkowo powołany zostanie Komitet Rewitalizacji, który z założenia będzie partnerstwem 

trójsektorowym, który będzie pośredniczył pomiędzy Partnerami projektu, a Operatorem 

rewitalizacji, a jego zadaniem  będzie stwarzanie warunków do współpracy i dialogu interesariuszy z 

organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji. 
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9.4. Komplementarność międzyokresowa 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki charakteryzuje sie również komplementarnością 

międzyokresową. Warto zwrócić uwagę, że podejmowane w ramach tego dokumentu projekty do 

realizacji będą kontynuacją działań podejmowanych przez gminę już wcześniej, zarówno w ramach 

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy, jak i Strategii Ponadlokalnych np. Lokalnej Strategii Rozwoju 

Partnerstwa Północnej Jury. Należy w tym przypadku podkreślić przede wszystkim działania związane 

z rozwojem potencjału turystycznego gminy. Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich planów i 

Strategii, a także konsekwentna realizacja polityki rozwojowej gminy pozwoli na uzyskanie trwałych 

efektów realizacji GPR.  

Należy podkreślić, że równolegle do powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki 

powstawała nowa Strategia Rozwoju Gminy, w związku z tym oba dokumenty są ze sobą 

komplementarne i będą się wzajemnie uzupełniać.  

9.5. Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty, przewidziane do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki, mają 

zapewnioną komplementarność finansową poprzez wytypowanie różnych źródeł finansowania, które 

mogą wzajemnie się uzupełniać, w tym m.in. EFRR, EFS, FS. 



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023                                   
 

72 
 

10. Zintegrowane podejście do procesu rewitalizacji  

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono zintegrowane podejście do Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Żarki, które dotyczy kilku aspektów:  

– Zintegrowanie na poziomie zdiagnozowanych potrzeb i problemów oraz przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  

Projekty/przedsięwzięcia, wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki zostały 

wypracowane przez szerokie grono ekspertów oraz interesariuszy procesu na różnych etapach 

powstawania dokumentu (podczas prac warsztatowych, konsultacji społecznych) i są odpowiedzią na 

zdiagnozowane wcześniej potrzeby i problemy występujące na wytypowanych obszarach. 

Bezpośrednie powiązania pomiędzy planowanymi przedsięwzięciami oraz problemami, na które 

przedsięwzięcia te będą odpowiadać zostały zaprezentowane w tabeli poniżej:  

Tabela  11. Zintegrowanie na poziomie zdiagnozowanych potrzeb i problemów oraz przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023 

L.p. Zdiagnozowany problem: Nazwa przedsięwzięcia: 

Podobszar 1 – Żarki Centrum 

1. – Niska estetyka budynków komunalnych i socjalnych i ich zły 
stan techniczny.  

– Niski wskaźnik udziału mieszkańców w życiu publicznym.  
– Uboga oferta możliwości spędzania czasu wolnego. 

– Koncentracja osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, charakteryzujących się często niskim dochodem, co 
znacznie ogranicza ich możliwości korzystania z dostępnej 
oferty komercyjnej czasu wolnego. 

Na Sejmiku – rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej przy ul. 
Leśniowskiej w Żarkach  

2. – Brak instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3.  
– Niski poziom przedsiębiorczości wśród młodych kobiet. 
– Większy niż przeciętnie udział młodych kobiet wśród osób 

bezrobotnych.  

Organizacja usług opiekuńczych 
dla dzieci do lat 3 

3. – Bardzo wysoki wskaźnik przestępczości i popełniania wykroczeń 

w podobszarze Żarki – Centrum; 

– Niski poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców; 

Żarki Centrum – bezpiecznie. 

4. – Niekorzystna struktura demograficzna mieszkańców, a także 

niekorzystne trendy demograficzne (w tym postępujący proces 

starzenia się społeczności lokalnej).  

– Proces starzenia się lokalnej społeczności stanowi istotne 
wyzwanie, które powinno być brane pod uwagę przy 
planowaniu wszelkich działań rewitalizacyjnych. 

Wielopokoleniowa integracja. 

5. – Niska estetyka budynków komunalnych i socjalnych i ich zły 
stan techniczny, brak właściwej izolacji przeciwwilgociowej i 
termicznej. Zaniedbana przestrzeń stanowiąca zagrożenie dla 
środowiska naturalnego.  

– Duża liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej.  

– Brak obiektów typowo rekreacyjnych, brak zorganizowanego 
miejsca wypoczynku wymuszający tymczasową organizację 
takich miejsc.  

– Niski wskaźnik udziału mieszkańców w życiu publicznym.  
– Uboga oferta możliwości spędzania czasu wolnego. 

Odnowa Topolowa! 
Rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej przy ul. Topolowej w 
Żarkach.  
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– Koncentracja osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, charakteryzujących się często niskimi 
dochodami, co znacznie ogranicza ich możliwości 
korzystania z dostępnej oferty komercyjnej czasu wolnego. 

6. – Znaczna liczba mieszkańców korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. 

– Niski poziom aktywności lokalnej.  
– Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców.  

Nasza szansa ! 

7. – Znaczna liczba mieszkańców korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. 

– Niski poziom aktywności lokalnej.  
– Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców.  

Usługi społeczne dla osób 
zagrożonych wykluczeniem 
i wykluczonych społecznie w 
Gminie Żarki 

8. – Nieużytkowany pustostan po budynku szkoły w złym stanie 
technicznym, niewykorzystanie jego powierzchni 
użytkowej. Zaniedbana przestrzeń stanowiąca zagrożenie 
dla środowiska naturalnego. 

– Koncentracja problemów społecznych: stosunkowo duża 
liczba interwencji domowych.  

– Stosunkowo wysoki odsetek osób niepełnosprawnych.  
– Nieużytkowane boisko – utracona funkcja sportowa w 

wyniku zamknięcia szkoły.  
– Brak terenów z typową infrastrukturą rekreacyjną. 

Przebudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku 
byłej szkoły podstawowej na 
socjalne lokale mieszkalne w 
miejscowości Wysoka Lelowska 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 

9. – Niski poziom aktywności gospodarczej wśród mieszkańców 
obszaru rewitalizacji.  

– Względnie wysoki poziom problemów społecznych – duża 
liczba osób korzystających z pomocy społecznej.  

– Wyludnianie się centrum Żarek – silny trend migracyjny, 
szczególnie wśród osób młodych. 

Przedsiębiorczość – cecha 
stuprocentowych Żarczan. 
Działania doradczo-
szkoleniowe dla 
przedsiębiorców. 

Źródło: zestawienie własne. 

 

– Zintegrowanie na poziomie zastosowania różnych metod. 

Zintegrowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki przejawia się również w zastosowaniu 

różnych metod, w trakcie jego opracowywania, a w dalszej perspektywie także w procesie wdrażania, 

monitoringu i ewaluacji.  

Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki opierał się na zasadzie partycypacji i 

partnerstwa. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie gminy, już na 

etapie diagnostycznym (wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji) 

zastosowano metody badawcze włączające lokalnych interesariuszy (całość procesu opisana została 

w rozdziale 12. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji). Wśród metod tych 

pojawiły się zarówno klasyczne metody badań społecznych, jak sondaż uliczny, badania internetowe, 

spacer badawczy, czy wywiady indywidualne z ekspertami, jak również metody deliberacji, w tym 

spotkania warsztatowe, metoda world cafe, czy spotkania konsultacyjne. Zróżnicowanie metod 

pozwoliło na uzyskanie opinii różnych środowisk społecznych (mieszkańców, przedsiębiorców, 

organizacje społeczne, instytucje publiczne). Działania te, wraz z pracami eksperckimi pozwoliły na 

wypracowanie występujących problemów oraz przedsięwzięć, które są kluczowe dla rozwoju lokalnej 

społeczności.  

Dodatkowo, w Gminnym Programie Rewitalizacji zaplanowano zastosowanie różnych metod 

włączających lokalne środowiska w trakcie jego realizacji, co zostało wykazane w rozdziale  13. 
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System wdrażania i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji. Będą to zarówno działania 

informacyjne, jak i włączające w monitoring i ewaluację procesu. 

– Zintegrowanie na poziomie zaplanowanych celów, kierunków działań oraz przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki 

są kompleksowe, dzięki czemu, ich realizacja zapewni wypełnienie kilku kierunków działań (w ramach 

różnych celów strategicznych). Zależność ta przedstawiona została w tabeli poniżej: 

Tabela 12. Zintegrowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami i kierunkami działań w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 - 2023  

L.p. 
Nazwa 

przedsięwzięcia 
Cel strategiczny Kierunki działań 

Obszar I – Żarki Centrum 

1. Na Sejmiku – 
rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej 
przy ul. Leśniowskiej w 
Żarkach  

Cel strategiczny 1. Włączenie 
społeczne oraz tworzenie 
warunków do integracji i 
poprawy standardu życia grup 
defaworyzowanych. 

Zwiększenie dostępności i modernizacja 
zasobów mieszkaniowych na obszarach 
zdegradowanych. 

Cel strategiczny 3. Poprawa 
jakości i estetyki przestrzeni 
publicznych oraz promowanie 
rozwiązań/kształtowanie 
postaw proekologicznych. 
 
 

Poprawa komfortu życia mieszkańców 
poprzez wyposażenie przestrzeni 
publicznych w miejsca do wypoczynku, 
rekreacji i sportu.  

Zwiększenie dostępności do oferty 
spędzania czasu wolnego dostosowanej do 
potrzeb różnych grup społecznych, w tym 
oferty międzypokoleniowej.  

2. Organizacja usług 
opiekuńczych dla 
dzieci do lat 3 

Cel strategiczny 1. 
Włączenie społeczne oraz 
tworzenie warunków do 
integracji i poprawy 
standardu życia grup 
defaworyzowanych. 

Sprzyjanie integracji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez ich 
aktywizację zawodową. 

Poprawa warunków edukacji, 
wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz wspieranie ich integracji z 
rówieśnikami w szkole i poza nią. 

3. Żarki Centrum – 
bezpiecznie. 

Cel strategiczny 3. Poprawa 
jakości i estetyki przestrzeni 
publicznych oraz promowanie 
rozwiązań/kształtowanie 
postaw proekologicznych. 

Podniesienie świadomości mieszkańców w 
zakresie kształtowania postaw 
współodpowiedzialności za przestrzeń 
publiczną i stan środowiska naturalnego. 
 

4. Wielopokoleniowa 
integracja. 

Cel strategiczny 1. Włączenie 
społeczne oraz tworzenie 
warunków do integracji i 
poprawy standardu życia grup 
defaworyzowanych 

Aktywizacja i wsparcie dla osób samotnych 
i starszych poprzez programy wolontariatu 
i współpracy międzypokoleniowej. 

Zwiększenie dostępności do oferty 
spędzania czasu wolnego dostosowanej do 
potrzeb różnych grup społecznych, w tym 
oferty międzypokoleniowej. 

5. Odnowa Topolowa! 
Rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej przy 
ul. Topolowej w Żarkach.  

Cel strategiczny 1. Włączenie 
społeczne oraz tworzenie 
warunków do integracji i 
poprawy standardu życia grup 
defaworyzowanych. 

Zwiększenie dostępności i modernizacja 
zasobów mieszkaniowych na obszarach 
zdegradowanych. 
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Cel strategiczny 3. Poprawa 
jakości i estetyki przestrzeni 
publicznych oraz promowanie 
rozwiązań/kształtowanie 
postaw proekologicznych. 
 
 

Poprawa komfortu życia mieszkańców 
poprzez wyposażenie przestrzeni 
publicznych w miejsca do wypoczynku, 
rekreacji i sportu.  

Zwiększenie dostępności do oferty 
spędzania czasu wolnego dostosowanej do 
potrzeb różnych grup społecznych, w tym 
oferty międzypokoleniowej.  

6. Nasza szansa ! Cel strategiczny 1. Włączenie 
społeczne oraz tworzenie 
warunków do integracji i 
poprawy standardu życia grup 
defaworyzowanych. 

Sprzyjanie integracji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez ich 
aktywizację zawodową. 

7. Usługi społeczne dla 
osób zagrożonych 
wykluczeniem i 
wykluczonych społecznie 
w Gminie Żarki. 

Cel strategiczny 1. Włączenie 
społeczne oraz tworzenie 
warunków do integracji i 
poprawy standardu życia grup 
defaworyzowanych. 

Sprzyjanie integracji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez ich 
aktywizację zawodową. 

8. Przebudowa wraz ze 
zmianą sposobu 
użytkowania budynku 
byłej szkoły 
podstawowej na 
socjalne lokale 
mieszkalne w 
miejscowości Wysoka 
Lelowska wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu. 

Cel strategiczny 1. Włączenie 
społeczne oraz tworzenie 
warunków do integracji i 
poprawy standardu życia grup 
defaworyzowanych. 

Zwiększenie dostępności i modernizacja 
zasobów mieszkaniowych na obszarach 
zdegradowanych. 
 

Poprawa warunków edukacji, 
wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz wspieranie ich integracji z 
rówieśnikami w szkole i poza nią. 

Cel strategiczny 3. Poprawa 
jakości i estetyki przestrzeni 
publicznych oraz promowanie 
rozwiązań/kształtowanie 
postaw proekologicznych. 

Poprawa komfortu życia mieszkańców 
poprzez wyposażenie przestrzeni 
publicznych w miejsca do wypoczynku, 
rekreacji i sportu.  

Zwiększenie dostępności do oferty 
spędzania czasu wolnego dostosowanej do 
potrzeb różnych grup społecznych, w tym 
oferty międzypokoleniowej.  

9. Przedsiębiorczość – 
cecha 
stuprocentowych 
Żarczan. Kontynuacja 
działań doradczo-
szkoleniowych dla 
przedsiębiorców. 

Cel strategiczny 1. Włączenie 
społeczne oraz tworzenie 
warunków do integracji i 
poprawy standardu życia grup 
defaworyzowanych. 

Sprzyjanie integracji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez ich 
aktywizację zawodową. 

 

Cel strategiczny 2. Ożywienie 
tradycyjnych funkcji 
gospodarczych oraz rozwój 
potencjałów turystycznych. 
 

Organizacja szkoleń i działań 
edukacyjnych służących rozwijaniu postaw 
przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w 
tym pokazujących jak wykorzystać 
potencjały turystyczne w biznesie. 

Poprawa warunków dla prowadzania 
działalności gospodarczej w obrębie 
tradycyjnych ulic handlowych w strefie 
centralnej/śródmiejskiej oraz budowanie 
forum współpracy pomiędzy biznesem i 
instytucjami działającymi w przestrzeni 
rewitalizowanej.  

Źródło: zestawienie własne. 
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– Zintegrowanie na poziomie różnych sektorów, partnerów. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki od momentu jego opracowywania zakłada realizację 

zasady partnerstwa i partycypacji społecznej. Współpraca różnych partnerów – mieszkańców, 

instytucji społecznych, biznesowych oraz publicznych, na etapie diagnostycznym i strategicznym 

pozwoliła na zdiagnozowanie występujących problemów w gminie oraz zaplanowanie działań 

niezbędnych do poprawy jakości życia mieszkańców. Z kolei włączenie partnerów z różnych sektorów 

(społecznego, gospodarczego i publicznego) na etapie realizacji programu pozwoli na skuteczną 

realizację zadań i przyczyni się do zwiększenia trwałości podjętych inwestycji.   
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11. Ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji  

 

Skuteczność działań rewitalizacyjnych będzie możliwa jedynie dzięki realizacji wybranych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a to z kolei wymaga zapewnienia odpowiednich źródeł 

finansowania. Wytyczne Ministerialne, a także Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku 

podkreślają istotę dywersyfikacji źródeł i podmiotów finansowania projektów, które zostały wpisane 

do Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z powyższym konieczne jest łączenie środków 

publicznych wraz z prywatnymi, a także korzystanie z dostępnych różnych zewnętrznych, w tym 

środków krajowych (np. Programów Ministerialnych) czy Funduszy Unijnych (np. Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego).  

Poniżej znajduje się zatem plan finansowy dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki, który 

pokazuje, z jakich środków finansowych można korzystać w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć.  

 

11.1. Ramy finansowe Programu Rewitalizacji 

Projekty rewitalizacyjne, zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Żarki obejmują działania 

o charakterze głównym, jak i działania możliwe do realizacji (zadania uzupełniające). W niniejszym 

rozdziale skupiono się na tych projektach, które zostały wskazane, jako projekty podstawowe, które 

są konieczne do realizacji, w celu poprawy kondycji wskazanych podobszarów.  

Koszty poszczególnych projektów rewitalizacyjnych zaprezentowane zostały w tabeli poniżej:  
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Tabela 13. Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięć infrastrukturalnych planowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 - 2023  

Lp. Nazwa projektu 

Pochodzące ze źródeł 
krajowych publicznych 

Pochodzące ze źródeł 
prywatnych 

Pochodzące z 
funduszy UE: EFRR, 

EFS, FS 
Pochodzące z innych źródeł Suma 

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 

1. 

Na Sejmiku – remont budynków i 
zagospodarowanie przestrzeni 
miejskiej przy ul. Leśniowskiej w 
Żarkach 

400 000,00 0,00 830 000,00 0,00 1 230 000,00 

2. 
Organizacja usług opiekuńczych dla 
dzieci do lat 3. 50 864,44 0,00 113 774,76 0,00 164 639,20 

3. Żarki Centrum – bezpiecznie. 12 300,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 

4. Wielopokoleniowa integracja. 24 600,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 

5. 

Odnowa Topolowa! Rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej przy ul. 
Topolowej w Żarkach 

2 170 000,00 0,00 830 000,00 0,00 3 000 000,00 

6. 

Nasza szansa! 

- aktywizacja zawodowa, społeczna, 
edukacyjna i kulturalna społeczności 
lokalnej w Gminie Żarki 

120 556,59 0,00 273 043,41 0,00 393 600,00 

7. 

Usługi społeczne dla osób 
zagrożonych wykluczeniem i 
wykluczonych społecznie w Gminie 
Żarki 

80 900,00 0,00 325 000,00 0,00 405 900,00 
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8. 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku byłej szkoły 
podstawowej na socjalne lokale 
mieszkalne w miejscowości Wysoka 
Lelowska wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

9. 
Przedsiębiorczość – cecha 
stuprocentowych Żarczan. 18 450,00 0,00 43 050,00 0,00 61 500,00 

 SUMA 3 877  671,03 0,00 3 414 868,17 0,00 7 292 539,20 

Źródło: opracowanie własne  

Wskazana tabela przedstawia zbiorczo wartość projektów rewitalizacyjnych, czas ich realizacji, a także potencjalne źródła finansowe. Dla każdego projektu 

wskazano minimum dwa potencjalne źródła finansowania, w tym także zakłada się możliwość pozyskania prywatnych środków lub wejście gminy 

w partnerstwo publiczno-prywatne.  

W pierwszej kolejności zakłada się realizację zadań nastawionych na remont mieszkań socjalnych/komunalnych. Jak wykazała diagnoza sytuacji w gminie 

oraz jak wspominali sami mieszkańcy jest to na chwilę obecną priorytet. W związku z powyższym gmina założyła pozyskanie funduszy unijnych na ten cel, 

jeśli nie zostaną one otrzymane gmina będzie starała się wykonać to zadanie własnymi środkami.  

W dalszej kolejności przewiduje się realizację działań społecznych. Głównymi źródłami finansowania działań społecznych będą fundusze własne gminy (w 

tym instytucji publicznych), fundusze europejskie oraz fundusze krajowe. W przypadku, gdy nie uda się pozyskać funduszy zewnętrznych gmina zapewni 

realizację wspomnianych działań przy pomocy własnych środków, bądź przy współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. W 

przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych na zadania Komitet Rewitalizacji zaopiniuje priorytety, które powinny zostać zrealizowane w 

pierwszej kolejności.  

W przypadku zadań inwestycyjnych za główne źródła finansowania uznano środki własne gminy oraz środki dostępne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego. W przypadku nieuzyskania założonego dofinansowania Operator ds. Rewitalizacji wraz z Komitetem ds. Rewitalizacji 

podejmą starania, w celu pozyskania inwestora prywatnego. W przypadku braku inwestora zainteresowanego udziałem w projekcie, bądź też brakiem 

możliwości pozyskania inwestora ze względu na charakter zadania, Operator ds. za zgodą Komitetu ds. Rewitalizacji zmieni harmonogram realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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11.2. Potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 

W niniejszym podrozdziale wskazano źródła finansowania, z których można korzystać w celu realizacji 

podstawowych projektów rewitalizacyjnych.  

11.2.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych 

przewidzianych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Żarki będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014–2020. Działania rewitalizacyjne wspierane będą w ramach Osi 

Priorytetowej X. Rewitalizacja oraz infrastruktura Społeczna i Zdrowotna 

(działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych). Celem tego 

działania jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej 

tereny poddane rewitalizacji. W ramach omawianego działania finansowane będą projekty mające na 

celu ograniczenie problemów społecznych, które zidentyfikowane zostały w programie rewitalizacji 

(gminnym, lokalnym). 

Możliwe typy przedsięwzięć to: 

– Roboty budowlane (za wyjątkiem powstania nowych obiektów), które prowadzone będą w 

obiektach poprzemysłowych, popegeerowskich, powojskowych oraz pokolejowych wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia. Działania te mają na celu przyczynienie się do 

likwidacji istotnych problemów ze sfery społecznej i gospodarczej na obszarze wskazanym w 

programie rewitalizacji. 

– Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, zawierające w swoim zakresie roboty budowlane 

(za wyjątkiem powstania nowych obiektów) oraz zagospodarowanie ich otoczenia, które ma 

na celu przyczynić się do redukcji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na 

obszarze wskazanym w programie rewitalizacji. 

– Roboty budowlane (za wyjątkiem powstania nowych obiektów) w budynkach 

zdegradowanych oraz zagospodarowanie ich otoczenia, które mają się przyczynić do 

likwidacji istotnych problemów ze sfery społecznej i gospodarczej na obszarze wskazanym w 

programie rewitalizacji. 

Potencjalni wnioskodawcy projektów realizowanych w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w 

których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z 

prawem zamówień publicznych; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe; jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (niewymienione wcześniej); spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

spółdzielnie; instytucje kultury oraz przedsiębiorcy. 

Ponadto, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–

2020 projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane w ramach działań: 

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 
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10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych – RIT.  

10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego (projekty związane z wkładem programu w 

fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe wspierające rozwój 

obszarów miejskich). 

IX Włączenie społeczne  

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT (celem 

działania jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej poprzez 

m.in. wolontariatu, działań edukacyjnych, czy środowiskowych).  

9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. 

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT (projekty nastawione na rozwój kompetencji osób 

dorosłych, w tym kursów i szkoleń). 

 

Dodatkowo, w ramach innych działań przewidziano również wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych 

w ramach następujących Osi Priorytetowych: 

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.  

4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej. 

V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów.  

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe. 

11.2.2. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 

Projekty miękkie dotyczące zaspokojenia potrzeb 

osób starszych wymienione w Gminnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Żarki mogą być 

wspierane przez Rządowy Program na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014-2020. Program ten ma na celu poprawę 

jakości i poziomu życia osób starszych, zapewniając im warunki godnego starzenia się. W ramach 

Programu ASOS promowane będą takie działania jak: zwiększenia poziomu aktywności seniorów, 

podtrzymanie ich udziału w życiu społecznym oraz wspieranie osób o ograniczonej samodzielności.  

Program ten posiada 4 następujące priorytety: 

Priorytet 1. Edukacja osób starszych. Priorytet ten skupia się na zwiększeniu różnorodności zajęć 

edukacyjnych dla seniorów oraz kształcenie opiekunów i rozwój usług opartych na zasadach 

wolontariatu. 

Priorytet 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową Celem tego 

priorytetu jest budowanie relacji społecznych osób starszych ze społecznością, przeciwdziałanie e-

wykluczeniu oraz wspieranie działań na rzecz aktywności fizycznej  seniorów. 

Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób starszych. Priorytet 3. wspiera działania na rzecz 

partycypacji osób starszych w życiu publicznym, mające na celu rozwój społeczeństwa 
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obywatelskiego oraz działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku starości, pomocy 

obywatelskiej i dostępu do różnorodnego typu usług. 

Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne). Działania w ramach tego 

priorytetu będą skupiać się na zwiększeniu dostępności do usług dla osób starszych (opiekuńczych 

doradczych, czy rekreacyjnych), samopomocy oraz zwiększenia zaangażowania opiekunów i 

wolontariuszy. 

Beneficjentami uprawnionymi do korzystania ze środków w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Osób Starszych są: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, towarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego. 

11.2.3. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są kolejną 

możliwością na uzyskanie wsparcia finansowego w celu realizacji działań z 

zakresu Programu Rewitalizacji. W ramach omawianych programów 

zadania zaproponowane w Gminnym Programie Rewitalizacji mogą być 

finansowane przez: 

 

Program Rozwój infrastruktury kultury  

Celem tego programu jest poprawa funkcjonalności i rozwój infrastruktury podmiotów działających w 

tej sferze. Zadania wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Żarki mogą ubiegać się o 

dofinansowanie w ramach priorytetu: 

Priorytet 1. Infrastruktura kultury. Głównym celem tego priorytetu jest tworzenie dogodnych 

warunków do prowadzenia działalności kulturowej, co będzie uzyskane poprzez rozbudowę i 

modernizację infrastruktury tychże podmiotów. 

Możliwe dofinansowania dotyczą głównie takich działań, jak: budowa i przebudowa infrastruktury 

oraz zakup wyposażenia adekwatny do potrzeb działalności kulturowej. 

Beneficjentami mogą być: samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem domów i ośrodków kultury 

oraz centrów kultury i sztuki, a także bibliotek w skład, których wchodzą powyższe instytucje), 

jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również kościoły i związki 

wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

 

Program Edukacja 

Działania tego programu skupiają się na wspieraniu twórczości artystycznej, kreatywności i ekspresji 

twórców działających w sferze kultury oraz podnoszenie ich kompetencji medialno – artystycznych. 

Projekty w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki dotyczą priorytetu: 

Priorytet 1. Edukacja kulturalna 
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Priorytet ten skupia się na działaniach edukacyjnych oraz przedsięwzięciach artystycznych. 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 

18 roku życia - festiwali, koncertów, spektakli teatralnych oraz zadań edukacyjno-kulturalnych - 

projektów rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, zadań integracji 

międzypokoleniowej i społecznej. 

Beneficjentami mogą być: samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji 

współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą.  

  

Program Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna 

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na 

poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym). Priorytet ten obejmuje zarówno 

wartości materialne i niematerialne i dotyczy m.in. działań edukacyjnych, działań popularyzujących 

unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych oraz zadań o charakterze artystycznym i użytkowym.  

Beneficjentami mogą być: samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji 

współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą.  

  

11.2.4. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 

Program ten dotyczy działań społecznych ukierunkowanych na 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zachęcania obywateli do 

współdecydowania o sprawach publicznych oraz zaangażowanie 

mieszkańców w sprawy wspólnego dobra. Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich, jako program rządowy, wspierany jest ze środków 

budżetu państwa, a jego adresatami są podmioty sektora 

pozarządowego. 

 Zadania wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Żarki dotyczą następujących 

priorytetów: 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. Działania realizowane w ramach tego priorytetu mają na celu 

angażowanie obywateli sprawy społeczne, dając im możliwości zarówno aktywnego działania, jak i 

zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń. Dotyczą one m.in.:  angażowanie obywateli i społeczności 

dla dobra wspólnego, pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, samoorganizację 

społeczną, ratownictwo publiczne, edukację i promocję z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz 

zdrowia, rozwiązania innowacyjne w obszarze integracji społecznej, rozwój dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność fizyczną i sport, turystyka społeczna i 

kulturowa oraz krajoznawstwo, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy, 

programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, promowanie wartości, tradycji oraz 

kierunków rozwoju ekonomii społecznej, rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności 

oświatowo-kulturalnej oraz w sferze pożytku publicznego spółdzielni socjalnych. 
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Priorytet 3. Aktywni obywatele.  Działania w ramach omawianego priorytetu mają na celu wzrost 
partycypacji społecznej obywateli. Będą one realizowane m.in. poprzez:  zwiększania wpływu 
obywateli na polityki publiczne, rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych, a także 
wspierania tworzenia partnerstw i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli i 
przekazywaniu im realizacji zadań publicznych.  

11.2.5. Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. 

Jako publiczna instytucja finansowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach, realizuje zadania w ramach polityki ekologicznej województwa śląskiego. Omawiane 

programy wspierają działania proekologiczne, które realizują zarówno jednostki administracji 

publicznej, jak i przedsiębiorcy oraz instytucje i organizacje 

pozarządowe. 

Wydatkowanie środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następować będzie według 

poniższej hierarchii:  

1. Finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych, w tym 

zobowiązań z umów zawartych na dofinansowania projektów korzystających ze środków 

europejskich.  

2. Wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich.  

3. Wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz 

wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na 

szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.  

4. Dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z 

krajową i regionalną polityką ekologiczną.  

11.2.6. Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Fundusz ten przewiduje pomoc dla działań w zakresie termomodernizacji i 

prac remontowych. Celem tego programu jest wsparcie finansowe dla 

inwestorów przeprowadzających omawiane działania oraz wypłata 

rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych pod potencjalne 

lokale kwaterunkowe. Fundusz ten obsługiwany jest przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Formą wsparcia jest premia w postaci trzech 

rodzajów:  termomodernizacyjna, remontowa i kompensacyjna. 

 

Premia termomodernizacyjna. 

Korzystającym jest inwestor prowadzący działania z zakresu prac termomodernizacyjnych, który 

uzyskuje częściową spłatę zaciągniętego kredytu. O takie dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko 

właściciele, ale również zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, 

budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego 

służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, a także 

lokalnych źródeł ciepła. 
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Premia remontowa 

Premia przysługuje inwestorom z tytułu realizacji zadań remontowych i stanowi częściową spłatę 

zaciągniętego kredytu. O pomoc w ramach omawianego projektu mogą starać się jedynie  właściciele 

lub zarządcy budynków wielorodzinnych (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym 

udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego), 

których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.  

 
Premia kompensacyjna 

Pomoc w ramach premii kompensacyjnej mogą uzyskać osoby fizyczne, które realizują projekty 

remontowe lub remonty budynku mieszkalnego. Premia ta przysługuje jedynie osobom fizycznym, 

będących właścicielami  budynków mieszkalnych oraz właścicielami części budynków mieszkalnych, w 

których w okresie pomiędzy 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale 

kwaterunkowe (co najmniej jeden lokal).  

11.2.7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Działania w ramach funduszu dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska 

przyrodniczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. Istotnym 

źródłem finansowania dla całego projektu rewitalizacji jest program Edukacja 

ekologiczna, którego zadaniem jest „podnoszenie poziomu świadomości 

ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez 

promowanie zasad zrównoważonego rozwoju”. Program ten wspiera działania z 

zakresu kształtowania postaw społeczeństwa z wykorzystaniem tradycyjnych 

mediów i Internetu, aktywizacji społeczeństwa w kierunku zrównoważonego rozwoju, wspierania 

systemu edukacji na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, oraz budowy, 

rozbudowy, remontu i wyposażenia obiektów infrastruktury służących edukacji ekologicznej. 
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12.  Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki został opracowany z zastosowaniem zasady partnerstwa i 

partycypacji społecznej, co oznacza, iż interesariusze procesu byli włączani na każdym etapie 

tworzenia dokumentu. 

Poniżej zaprezentowane zostały techniki partycypacyjne, przy pomocy których w opracowywanie 

dokumentu włączono społeczność lokalną, liderów społecznych oraz przedstawicieli różnych grup i 

instytucji społecznych, publicznych.  

I Etap diagnostyczny - wyznaczenie obszarów kryzysowych oraz 

obszarów do rewitalizacji. 

W ramach tego etapu wykorzystano następujące metody:  

 

 

a. Informacje o procesie rewitalizacji – proces opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji 

rozpoczął się od zamieszczenia informacji o tym czym jest proces rewitalizacji oraz w jaki sposób 

będzie toczył się on w Gminie Żarki. W tym celu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

Żarki pojawił się artykuł prezentujący najważniejsze założenia procesu rewitalizacji oraz 

zachęcający mieszkańców do włączenia się w zaplanowane działania społeczne (ankiety, 

spotkania warsztatowe i konsultacyjne).    

 

b. Warsztat strategiczny I z udziałem przedstawicieli władz gminy, pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy oraz jednostek podległych, przedstawicieli środowiska biznesu, organizacji społecznych 

oraz mieszkańców Miasta i Gminy. W trakcie I warsztatu zaprezentowano wstępnie wybrane 

obszary do rewitalizacji, wynikające z analizy danych zastanych.  W trakcie warsztatów 

strategicznych dokonano wyboru obszarów do rewitalizacji. Dodatkowo na warsztacie określono 

wizję, czyli główny cel rewitalizacji gminy. Warsztat odbył się dn. 04.02.2016 roku i wzięło w nim 

udział łącznie n= 33 osoby.  

 

c. Badania sondażowe z mieszkańcami (PAPI). Kolejnym etapem włączenia mieszkańców do 

opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji były badania sondażowe, które odbyły się na 

ulicach miasta i gminy. W badaniu uczestniczyło łącznie 100 mieszkańców. Ankieta, w której 

mieli okazję wziąć udział mieszkańcy, miała na celu zdiagnozować występujące na terenie miasta 

i gminy problemy, w tym przede wszystkim problemy społeczne, ale także środowiskowe, 

techniczne, gospodarcze oraz przestrzenno-funkcjonalne. Badania pozwoliły z jednej strony 

zdiagnozować główne problemy i potrzeby mieszkańców, ale dały one również okazję do 

przekazania informacji mieszkańcom czym jest rewitalizacja oraz jakim problemom może ten 

proces przeciwdziałać.  

 

d. Badania internetowe (CATI). Badania sondażowe z mieszkańcami uzupełniono o ankietę 

internetową, takiej samej treści. Głównym celem badania było dotarcie do większej liczby 
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respondentów przy minimalizacji kosztów badania. Dodatkowo należy zauważyć, iż badania 

internetowe z natury są skierowane do innej grupy społecznej mieszkańców. Dzięki połączeniu 

dwóch metod badawczych uzyskano szerszą perspektywę badawczą i wyłoniono podstawowe 

problemy mieszkańców. Wnioski płynące z badań ankietowych zostały zaprezentowane w 

rozdziale 4.6. niniejszego dokumentu. Wyniki badań ankietowych były przedstawiane 

uczestnikom procesu podczas II warsztatu strategicznego, w trakcie którego odbyła się dyskusja 

na temat zadań, które powinny zostać zrealizowane na obszarach rewitalizacji. Badania 

ankietowe z mieszkańcami były zatem jednym z elementów, na podstawie których wyciągano 

wnioski odnośnie potrzeb mieszkańców obszarów rewitalizacji.   

  

e. Badania jakościowe - wywiady pogłębione (n=3) z lokalnymi ekspertami. Badania ilościowe w 

postaci ankietowej z mieszkańcami (PAPI oraz CAWI) uzupełnione zostały o badania jakościowe, 

z lokalnymi ekspertami. Dzięki temu uzyskano szerszy kontekst badawczy. Badania zostały 

przeprowadzone z przedstawicielami instytucji, które w gminie odpowiedzialne są za pomoc 

społeczną i rozwój społeczny, w tym: przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, przedstawiciel służb porządkowych (Straż Miejska) oraz przedstawicielami instytucji 

kulturalno-turystycznych (triada – wywiad trzyosobowy), odpowiedzialnych za rozwój 

turystyczny gminy oraz nakierowane na zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców. 

Wnioski z badań jakościowych posłużyły do uzupełnienia części diagnostycznej oraz wskazania 

głównych problemów. Wywiady traktowano jako badanie grup przedstawicielskich. W ankiecie 

papierowej nie każdy mieszkaniec miał możliwość wzięcia udziału. Wydaje się również, że osoby 

wykluczone społecznie, bądź zagrożone wykluczeniem nie chcą dzielić się swoimi problemami 

podczas badań. Natomiast instytucje, które zajmują się pomocą społeczną, czy animacją 

lokalnych społeczności mają wiedzę na temat tego co dzieje się w mieście i jakie problemy 

występują na konkretnych obszarach. Wnioski z badań jakościowych znajdują się w rozdziale 

pogłębionej diagnozy.   

 

f. Wizja lokalna (spacer badawczy), to kolejne badanie natury jakościowej. Badanie polega na 

wizytacji poszczególnych, wcześniej wyłonionych obszarów gminy i jest połączone z rozmowami 

z mieszkańcami lub osobami korzystającymi w danej chwili z przestrzeni. Metoda ta pozwala na 

zdiagnozowanie występujących w terenie problemów przede wszystkim problemów natury 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Wizja lokalna odbyła się dn. 08.02.2016 roku. 

Ponadto po zakończeniu prac związanych z I etapem diagnostycznym, zgodnie z Ustawą 

o rewitalizacji z dnia 9.10.2015 roku, Uchwała o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji (wraz z diagnozą społeczno – gospodarczo – przestrzenną oraz mapą o treści mapy 

ewidencyjnej w skali 1:5000, z wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi i obszarami rewitalizacji 

wynikającymi z przeprowadzonego etapu I prac) została poddana konsultacjom społecznym w dniach 

od  29 lutego 2016 r. do 29 marca 2016 roku w trzech formach:  

g. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. Na tydzień (22.02.2015 roku) przed 

rozpoczęciem konsultacji właściwych na stronie Urzędu Miasta i Gminy oraz w BIP pojawiło się 

ogłoszenie o planowanych konsultacjach społecznych. W ogłoszeniu tym ukazał się elektroniczny 

kwestionariusz do zgłaszania uwag, który można było przesłać na adres mailowy Urzędu. Uwagi 

zbierane były w terminie od 29.02.2016 do 29.03.2016 roku. W trakcie trwania konsultacji nie 

przedstawiono żadnych uwag do tej części realizacji Programu. 
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h. zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy. Na tydzień (22.02.2016 roku) przed 

rozpoczęciem się konsultacji właściwych na stronie Urzędu Miasta i Gminy oraz w BIP pojawiło 

się ogłoszenie o planowanych konsultacjach społecznych. Ogłoszenie zawierało informacje o 

możliwości zgłaszania uwag osobiście w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uwagi zbierane były 

w terminie od 29.02.2016 do 29.03.2016 roku. W trakcie trwania konsultacji nie przedstawiono 

żadnych uwag do tej części realizacji Programu. 

i. warsztat strategiczny II z udziałem przedstawicieli władz gminy, pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy, przedstawicieli środowiska biznesu, organizacji społecznych, na którym m.in. 

dyskutowano na temat granic obszarów zdegradowanych i obszarów wyznaczonych do 

rewitalizacji, a także sformułowano projekty rewitalizacyjne, które mogłyby odpowiadać na 

zdiagnozowane problemy (w fiszkach projektowych oznaczono, które z zadań zgłoszone zostały 

podczas warsztatów) – spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 29.02.2016. W warsztacie 

wzięło udział łącznie n=27 osób.  

 

II Etap strategiczny – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. 
 

Na etapie opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Żarki wykorzystano materiały wynikające z etapu diagnostycznego. Dodatkowo, po 

zakończeniu prac eksperckich związanych z etapem II, dokument ten został 

poddany konsultacjom społecznym, w trzech formach:  

a. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. Tydzień przed 

rozpoczęciem konsultacji społecznych (11.05.2016 roku) na stronie Urzędu Miasta i Gminy oraz 

BIP pojawiło się ogłoszenie o planowanych konsultacjach społecznych. Uwagi zbierane w 

terminie od 18.05.2016 do 16.06.2016 roku. W trakcie trwania konsultacji nie przedstawiono 

żadnych uwag do tej części realizacji Programu. 

b. zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. Tydzień przed rozpoczęciem 

konsultacji społecznych (11.05.2016 roku) na stronie Urzędu Miasta i Gminy oraz BIP pojawiło 

się ogłoszenie o planowanych konsultacjach społecznych. Ogłoszenie zawierało informacje o 

możliwości zgłaszania uwag osobiście w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uwagi zbierane były 

w terminie od 18.05.2016 do 16.06.2016 roku. W trakcie trwania konsultacji nie przedstawiono 

żadnych uwag do tej części realizacji Programu. 

c. otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy Żarki. Spotkanie konsultacyjne odbyło 

się w dniu 15 czerwca. Na spotkanie mogli przyjść wszyscy zainteresowani interesariusze, a 

dodatkowo celowo zostali zaproszeni mieszkańcy obszarów rewitalizacji. W trakcie spotkania 

przedstawiono główne założenia dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym przede 

wszystkim zadania wybrane do realizacji. W trakcie spotkania mieszkańcy zgodzili się z tym, że 

wszystkie zadania, zaproponowane do rewitalizacji są bardzo potrzebne dla lokalnej 

społeczności. Jednakże, jako zadania najważniejsze uznano działania zmierzające do remontu 

mieszkań socjalnych na ulicy Topolowej, a także stworzenie mieszkań socjalnych w Wysokiej 

Lelowskiej. Działania te bezpośrednio wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność 

prowadzenia działań uspołeczniających całość procesu – duże uznanie wśród uczestników 



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023                                   
 

89 
 

spotkania zyskały zadania nastawione na wspólne projektowanie przestrzeni. Postulowano, aby 

taki moduł pojawił się we wszystkich zadaniach infrastrukturalnych (tam, gdzie jest to możliwe) 

oraz działania społeczne zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych 

mieszkańców Żarek. Wśród postulatów rozszerzenia działań rewitalizacyjnych pojawił się pomysł 

na zorganizowanie działań aktywizujących dla najstarszych mieszkańców gminy, seniorów, co 

zostało uwzględnione w trakcie wprowadzania poprawek do Programu.  

Całość procesu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki odbywała się zatem 

przy współpracy z różnymi partnerami i interesariuszami Programu, co będzie kontynuowane na 

etapie wdrażania GPR.  
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13. System wdrażania i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

Zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku oraz Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w Programach operacyjnych na lata 2014 -2020, Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Żarki będzie realizowany z uwzględnieniem następujących zasad:  

– Zasada Partnerstwa i Partycypacji – stosowanie różnych metod i narzędzi partycypacji 

różnych grup interesariuszy na każdym etapie procesu rewitalizacji, w tym z mieszkańcami, 

przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi itp.  

– Zasada Kompleksowości – zapewnienie wzajemnego powiązania pomiędzy projektami 

rewitalizacyjnymi, synchronizację efektów tychże działań na wyprowadzanie obszarów ze 

stanu kryzysowego.  

– Zasada Koncentracji Programu Rewitalizacji – realizowane w ramach Programu projekty 

dotyczą terenów, które zostały zdiagnozowane, jako obszary o szczególnej koncentracji 

problemów, ale także wykazują się szczególnym potencjałem ze względu na rozwój gminy.  

– Zasada Komplementarności – w tym Komplementarność Przestrzenna, a zatem wybór 

obszarów i późniejsze zarządzenia nimi nie może doprowadzić do przenoszenia się 

problemów społecznych; Komplementarność Problemowa, oznaczająca taki dobór 

projektów, które będą odpowiadały na zdiagnozowane problemy i wzajemnie sie uzupełniały, 

Komplementarność Proceduralno Instytucjonalna, pozwalająca na efektywne współdziałanie 

różnych Interesariuszy Procesu, Komplementarność Międzyokresowa – pozwalająca na 

wyciąganie wniosków z poprzednich perspektyw finansowych oraz zachowanie ciągłości 

programowej, a także Komplementarność Finansowa, zapewniająca synergię pomiędzy 

projektami rewitalizacyjnymi finansowanymi z różnych źródeł (w ramach EFS oraz EFRR oraz 

środków prywatnych inwestorów).  

W celu zapewnienia realizacji ww. zasad zarządzanie i wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Żarki odbywać się będzie na trzech poziomach:  

 

 

  

 

Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi  

Zarządzanie podobszarami rewitalizacji  

Zarządzanie Programem 
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13.1. Opis struktury zarządzania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz podmiotów 

zaangażowanych w realizację Programu 

 

Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Żarki poprzez Urząd Miasta i Gminy Żarki, w szczególności – Referat ds. Pozyskiwania Funduszy 

Europejskich i Krajowych – Operator ds. Rewitalizacji.  

Ponadto w proces realizacji wdrażania założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki 

zaangażowane będą następujące podmioty: 

 Komitet Rewitalizacji – Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i 

oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu zostaną określone osobną uchwałą Rady 

Miejskiej. Uchwała ta zostanie podjęta do 3 miesięcy od dnia uchwalenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji i będzie poprzedzona konsultacjami społecznymi.  

 Strażnicy  Podobszarów Rewitalizacji (Wyłonieni w ramach Komitetu ds. Rewitalizacji) 

 Partnerzy Programu – interesariusze procesu rewitalizacji, wśród których znajdują się m.in. 

podmioty takie jak: 

o Mieszkańcy,  

o Lokalni aktywiści, 

o Przedsiębiorcy,  

o Związki przedsiębiorców, 

o Właściciele nieruchomości,  

o Wspólnoty mieszkaniowe,  

o Zarządcy nieruchomości,  

o Instytucje zarządzające infrastrukturą techniczną,  

o Instytucje społeczne, w tym kościoły, parafie, związki wyznaniowe,  

o Instytucje edukacyjne, 

o Organizacje pozarządowe,  

o Kluby sportowe. 

Zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji będzie odbywać się w ramach istniejących struktur 

Urzędu Miasta i Gminy Żarki, przez co nie przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie 

Programem.  
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Podmioty  Funkcje podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania i monitorowania 

Zarządzanie Programem Zarządzanie podobszarami rewitalizacji Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi 

Operator ds. 
Rewitalizacji 

― mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działań 
zapisanych w GPR; 

― dba o upowszechnienie założeń GPR wśród 
mieszkańców gminy; 

― odpowiada za aktualizację zapisów GPR; 
― prowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami 

gminy; 
― zbiera propozycje zmian do GPR; 
― diagnozuje sytuację na obszarze objętym 

rewitalizacją; 
― sporządza okresowe sprawozdania z realizacji 

GPR; 

― w sposób stały monitoruje realizację zadań 
i zmiany zachodzące w ramach poszczegól-
nych podobszarów; 

― prowadzi wystandaryzowaną bazę 
wskaźników monitorujących zmiany w 
podobszarach rewitalizacji; 

― podejmuje działania na rzecz angażowania 
Partnerów do realizacji założeń Programu, w 
ramach poszczególnych podobszarów 
rewitalizacji; 

― wspiera Partnerów w poszukiwaniu 
zewnętrznych środków na realizację 
przedsięwzięć wpisujących się w założenia 
GPR; 

― wpiera merytorycznie Partnerów 
realizujących projekty; 

― monitoruje możliwości pozyskania 
dofinansowania na realizację zadań 
uwzględnionych w GPR;  

― zbiera propozycje zadań do GPR; 
 

Komitet ds. 
Rewitalizacji 

― upowszechnia wśród lokalnej społeczności 
informacje na temat postępów w realizacji zało-
żeń GPR; 

― określa standardy bieżącego monitorowania 
wdrażania GPR (wprowadza niezbędne zmiany 
do procedury monitoringu);  

― rekomenduje zmiany do GPR;  
― opiniuje sprawozdania z realizacji GPR; 
― tworzy warunki do współpracy i koordynacji 

działań rewitalizacyjnych;  
 

― przedstawia wstępną opinię dotyczącą 
zmian w ramach podobszarów; 

― wdraża założenia GPR oraz koordynuje 
procesy w podobszarach rewitalizacji; 

― stanowi forum wymiany opinii nt. 
podobszarów rewitalizacji, ich potrzeb i 
zmian zachodzących na ich terenie;  

― diagnozuje zaistniałe problemy w 
podobszarach rewitalizacji; 

― promuje założenia i efekty realizacji zadań w 
ramach podobszarów rewitalizacji; 

― poszukuje nowych Partnerów do realizacji 
istotnych przedsięwzięć; 

― inicjuje partnerstwa do realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych;  
 

Strażnicy 
Obszarów 
Rewitalizacji 

― opiniują wnioski Partnerów dotyczące zmian w 
GPR; 

 

― opiniuje propozycje zmian w ramach 
podobszarów; 

― opiniują propozycje projektów 
rewitalizacyjnych dotyczących podobszarów, 
wnoszone przez Partnerów, oraz zgłaszają 
projekty własne; 

Partnerzy 
Programu 

― przekazują informacje nt. realizowanych zadań 
wpisujących się w założenia GPR oraz statystyki 
i dane pomocne w procesie monitorowania 
wskaźników dla Programu; 

― zgłaszają wnioski dotyczące zmian w GPR; 

― zgłaszają propozycje projektów 
rewitalizacyjnych dotyczących podobszarów; 
 

 

― aktywnie, zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami włączają się w realizację 
zadań wpisujących się w GPR; 

― zgłaszają Operatorowi ds. Rewitalizacji 
pojawienie się trudności lub dodatkowych 
potrzeb związanych z wdrażanymi zadaniami 
uwzględnionymi w GPR; 
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13.1.1. Realizacja projektów przez gminę.  

Wszystkie projekty rewitalizacyjne będące w gestii gminy oraz jej jednostek realizowane będą 

zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budżetami 

rocznymi. 

Spójność niniejszego Programu z WPF zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, 

zhierarchizowanych i ujętych w ww. planach programów i projektów inwestycyjnych.  

W przypadku projektów planowanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, właściwa 

jednostka gminna zleca i przygotowuje wymaganą dokumentację techniczną i przekazuje jej wyciąg 

wraz z pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami (jak np. harmonogram finansowo – rzeczowy, 

kosztorysy, przedmiary, itp.) Operatorowi ds. Rewitalizacji celem przygotowania wniosku o 

dofinansowanie projektu. Operator przygotowuje wniosek, który po zatwierdzeniu przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Żarki zostaje złożony do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.  

Po podpisaniu umowy dofinansowania z Instytucją Ogłaszającą Konkurs, w zarządzanie projektem 

zostaje włączony Referat Finansowy. 

Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi/programami, Burmistrz może 

powołać Zespoły Zadaniowe. W skład Zespołów wchodzą przedstawiciele poszczególnych komórek 

odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania projektem. 

Ideą powołania Zespołów jest właściwe przygotowanie projektu od strony technicznej i sprawne 

zarządzanie jego realizacją. Począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór 

nad robotami, zarządzanie przepływem dotacji, sprawozdawczość i monitoring oraz ostateczne 

rozliczenie otrzymanej pomocy. 

13.1.2. Realizacja projektów przez Partnerów.  

Jednym z zadań Komitetu Rewitalizacji jest poszukiwanie nowych Partnerów do realizacji projektów 

rewitalizacyjnych. W tym, zakłada się możliwość realizacji projektów samodzielnie przez Partnerów 

lub wspólnie z jednostkami gminnymi, np. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.  

Projekty realizowane przez Partnerów Programu (gospodarczych, społecznych itp.) realizowane będą 

zgodnie z harmonogramem Programu Rewitalizacji zaopiniowanym przez Komitet i zatwierdzonym 

przez Operatora ds. Rewitalizacji.  

W przypadku chęci zgłoszenia nowych projektów rewitalizacyjnych przez Partnerów, ich przyjęcie 

będzie odbywać się zgodnie z Procedurą zgłaszania nowych zadań do GPR (pkt. 13.3.1.) i będzie 

opiniowane przez Komitet Rewitalizacji.  

W trakcie realizacji Projektu Rewitalizacyjnego przez Partnerów Operator ds. Rewitalizacji, w razie 

konieczności będzie udzielał wsparcia merytorycznego oraz wspólnie z Partnerem realizującym 

projekt będzie czuwał nad osiągnięciem założonych wskaźników.  
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13.2. Procedury zarządzania i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji.  

13.2.1. Procedura zgłaszania nowych zadań do GPR 

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym Partnerzy Programu oraz 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia nowego zadania do Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Proces ten reguluje poniższa procedura: 

a. Propozycję nowego zadania, opisaną zgodnie z kartą projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji, zgłasza instytucja zaliczająca się do katalogu Partnerów GPR lub grupa 

minimum 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Propozycje zadań zbierane są raz w roku i muszą zostać złożone do Operatora ds. rewitalizacji w 

terminie do 31 października.  

b. Po upływie tego terminu Operator ds. rewitalizacji w przeciągu dwóch tygodni 

zwołuje spotkanie Komitetu Rewitalizacji. Podczas spotkań Zespół opiniuje zebrane 

propozycje zadań rewitalizacyjnych dla danego podobszaru oraz zgłasza własne 

zadania.  

c. Zgodnie z punktem procedurą stałego monitorowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

13.2.2. Procedura zgłaszania propozycji zmian do GPR 

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym Partnerzy Programu oraz 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia propozycji zmian w Gminnym Programie 

Rewitalizacji. Proces ten reguluje poniższa procedura: 

a. Propozycję zmiany w zakresie zasięgu podobszaru rewitalizacji czy diagnozy 

podobszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem zgłasza instytucja zaliczająca się do 

katalogu Partnerów GPR lub grupa minimum 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Propozycje zmian zbierane są raz w roku i muszą zostać złożone do Operatora ds. rewitalizacji w 

terminie do 31 października.  

b. Po upływie tego terminu Operator ds. rewitalizacji w przeciągu dwóch tygodni 

zwołuje spotkania Zespołów Roboczych ds. podobszarów rewitalizacji. Podczas 

spotkań Zespoły opiniują zebrane propozycje zmian dotyczących poszczególnych 

podobszarów rewitalizacji. 

c. Opinie Zespołów przedstawiane są podczas spotkania Komitetu ds. Rewitalizacji, 

którego zwołanie następuje zgodnie z procedurą stałego monitorowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji. 

d. Zgodnie z punktem procedurą stałego monitorowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 
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13.2.3. Procedura stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji działań, prowadzonych w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Żarki konieczne jest wprowadzenie elementów związanych 

z monitoringiem i ewaluacją całego procesu. Dobrze funkcjonujący monitoring i późniejszy proces 

ewaluacji zapewni wsparcie dla zarządzania całością procesu rewitalizacji, a tym samym przyczyni się 

do osiągnięcia pozytywnych efektów dla interesariuszy – poprawi  jakość życia mieszkańców gminy.  

Celem monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki jest weryfikacja skuteczności 

podjętych działań, a w przypadku wystąpienia problemów, szybkie i sprawne korygowanie tych 

działań.  

 Monitoring realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki będzie prowadzony w oparciu o 

wskaźniki, znajdujące się w kartach zadań poszczególnych projektów.  

W ramach monitoringu prac dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki, raz do roku 

zostaną przygotowane sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w Gminnym 

Programie Rewitalizacji. Poniżej przedstawiono zakres działań dla poszczególnych podmiotów, 

biorących udział w procesie rewitalizacji.   

 

JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW: 

Jednostki odpowiedzialne za realizację projektów (instytucje publiczne, 

referaty UMiG, podmioty prywatne korzystające ze środków na 

rewitalizację, organizacje społeczne), na prośbę Operatora ds. Rewitalizacji 

przygotowują niezbędne dane w postaci mini raportów z wykonanych 

projektów, w tym: 

– harmonogram,  

– osiągnięte efekty (wskaźniki),  

– napotkane / potencjalne trudności i problemy,  

– niezbędne do zrealizowania zadania zasoby,  

– listę proponowanych działań do realizacji na kolejny rok.  

Dane gromadzone są do 15 października.  

Sprawozdania cząstkowe przekazywane są do 31 października. 
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OPERATOR DS. REWITALIZACJI: 

Operator ds. Rewitalizacji opracowuje całościowe Sprawozdanie, które 

zawiera wyniki działań związanych realizacją Gminnego Programu 

Rewitalizacji, w tym:  

– Wartość osiągniętych wskaźników poprzez realizację zadań,  

– Problemy występujące w trakcie realizacji zadań rewitalizacyjnych,  

– Analizę przyczyn nie zrealizowania projektów zapisanych w 

Gminnym Programie Rewitalizacji w czasie sprawozdawczym lub 

szerszym, 

– Ile i jakie wnioski o dofinansowanie zostały złożone w okresie 

sprawozdawczym, 

– Na jakie działania udało się pozyskać środki, w jakiej wysokości, 

jakie działania nie otrzymały wsparcia finansowego, 

– Prezentację przebiegu realizacji projektów, które otrzymały 

dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, 

– Stan przygotowań i wdrażania projektów wpisanych do realizacji w 

ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Sprawozdanie końcowe przekazywane jest Burmistrzowi do 15 listopada. 

 

KOMITET DS. REWITALIZACJI 

W ciągu 10 dni od otrzymania sprawozdania Burmistrz zwołuje spotkanie 

Komitetu ds. Rewitalizacji. Podczas spotkania Komitet konsultuje ujęte w 

sprawozdaniu wyniki monitoringu, przygotowuje rekomendacje oraz listę 

zadań proponowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym. 

  

 

RADA MIEJSKA: 

Na kolejnej, następującej po spotkaniu Komitetu ds. Rewitalizacji, sesji 

Rady Miejskiej Burmistrz przedstawia wyniki sprawozdania z realizacji 

zamierzeń strategicznych wraz z listą zadań proponowanych do 

uwzględnienia w budżecie na kolejny rok.  

  

Informacje z systemu monitorowania służą zarządzającym realizacją Gminnego Programu 

Rewitalizacji do sprawowania bieżącego nadzoru nad postępami. 
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Tabela 14. Wskaźniki do monitorowania zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Żarki.  

Wskaźnik Wartość bazowa 
Wartość 

docelowa 
Źródło 

Cel strategiczny 1. Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do integracji i poprawy standardu życia 
grup defaworyzowanych 

Liczba osób korzystających z wyremontowanych 
mieszkań socjalnych / komunalnych w obszarze 
rewitalizacji 

0 50 MGOPS 

Liczba wyremontowanych budynków pod 
budownictwo socjalne i komunalne w obszarze 
rewitalizacji 

0 3 UMiG Żarki 

Odsetek mieszkańców korzystających ze 
świadczeń środowiskowej pomocy społecznej. 

13,9% 12,0% MGOPS 

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców 4,7 4,0 PUP 

Cel strategiczny 2. Ożywienie  tradycyjnych  funkcji  gospodarczych  oraz  rozwój potencjałów turystycznych 

Liczba osób przeszkolonych z zakresu zakładania 
własnej działalności gospodarczej 

0 40 
UMiG Żarki / 

MGOPS 

Liczba podmiotów gospodarczych działających 
w obszarze rewitalizacji w przeliczeniu na 100 
mieszkańców rewitalizacji 

5,4 6,0 BDL GUS 

Cel strategiczny 3. Poprawa  jakości  i  estetyki  przestrzeni  publicznych  oraz  promowanie rozwiązań / 
kształtowanie postaw proekologicznych 

Liczba budynków publicznych korzystających z 
OZE w obszarze rewitalizacji 

0 3 UMiG Żarki 

Liczba zrealizowanych wydarzeń o tematyce 
proekologicznej 

0 5 UMiG Żarki 

Źródło: opracowanie własne  
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13.2.4. Ewaluacja ex post – Ewaluacja po zakończeniu Realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 - 2023 

Ewaluacja ex post jest dokumentem, który posłuży do rozliczenia wyników prac związanych 

z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Żarki. Za wykonanie Ewaluacji odpowiedzialny będzie 

Operator ds. Rewitalizacji. Raport ten powinien zawierać zestawienie najważniejszych wniosków ze 

Sprawozdań Końcoworocznych prowadzonych przez cały okres obowiązywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Żarki. Dodatkowo ewaluacja powinna obejmować badania społeczno-

gospodarcze, które będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane problemy w dokumencie Diagnozy 

Społeczno-Gospodarczej, opracowanej na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Takie zestawienie pozwoli na wykazanie efektów, które zostały osiągnięte dzięki 

podjętej interwencji.  

Raport zostanie przekazany Burmistrzowi, Komitetowi ds. Rewitalizacji oraz Radzie Miejskiej, a także 

podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i 

Gminy Żarki.  

 

13.3. Uspołecznienie procesu Rewitalizacji 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki opiera się o zasadę partnerstwa i partycypacji, a zatem 

poddawany jest szerokiej dyskusji z Partnerami i Interesariuszami procesu rewitalizacji. Partycypacja 

ta ukierunkowana jest na jej dojrzałe formy, takie jak współdecydowanie. Działania partnerskie służą 

z jednej strony dotarciu z informacją o procesie, do jak najszerzej liczby Partnerów procesu 

(mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji), z drugiej zaś strony zachęceniu Partnerów do 

podejmowania inicjatyw służących realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji i aktywnego 

włączenia się w realizację założeń Programu.  

Partnerami Programu Rewitalizacji, wobec których prowadzona będzie polityka komunikacji i 

informacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, będą: mieszkańcy miasta, mieszkańcy 

obszarów rewitalizowanych (w tym także konkretne grupy społeczne, takie jak seniorzy, młodzież) 

przedsiębiorcy lokalni, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje społeczne itp.).  

Uspołecznienie procesu rewitalizacji będzie odbywać się pośrednio, poprzez działania informacyjne, 

ale także bezpośrednio w sposób interaktywny, poprzez działania edukacyjne dążąc do 

zaangażowania Partnerów we współdecydowanie i czyniąc ich współodpowiedzialnymi za proces 

rewitalizacji.   

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych Programu podejmowane będą następujące 

działania:  

– Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu  Miasta i Gminy – Gminnego Programu 

Rewitalizacji,  

– Wzbogacanie serwisu internetowego na stronie internetowej Urzędu o nowo realizowane 

zadania w ramach GPR, 

– Cykliczne przygotowywanie informacji bieżących z przebiegu wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji np. raz na kwartał,   

– Współpraca z prasą lokalną, mająca na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu 

realizacji i monitorowania GPR oraz możliwościach włączenia się w realizowane działania. 
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W ramach działań edukacyjnych planuje się realizację następujących zadań:  

– Wprowadzenie modułów szkoleniowych dotyczących najważniejszych kwestii 

rewitalizacyjnych w trakcie realizacji działań zaprogramowanych w ramach GPR np. spotkań 

dot. projektowania podwórek. Działania te będą prowadzone w taki sposób, aby 

interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat tego, czym 

jest proces rewitalizacji i jakie możliwości niesie on za sobą dla poszczególnych grup 

społecznych. 

– Podjęcie współpracy z różnymi podmiotami, instytucjami (np. szkoły, grupy nieformalne, 

rady osiedlowe, organizacje przedsiębiorców) w celu realizacji spotkań tematycznych 

dotyczących tego, czym jest rewitalizacja – działania podejmowane na terenie całego miasta 

i gminy, tak aby o procesie tym mieli szansę dowiedzieć się także mieszkańcy obszarów, 

przedstawiciele środowiska gospodarczego, czy inni interesariusze procesu rewitalizacji. 

Warsztaty edukacyjne będą tematycznie dostosowywane do specyfiki uczestników (np. 

młodzież, osoby wykluczone społecznie itp.). Warsztaty realizowane będą cyklicznie, po 

wcześniejszej akcji promocyjno-informacyjnej.  

Natomiast w ramach ostatniego etapu uspołecznienia zakłada się włączenie Partnerów i 

Interesariuszy Programu we współdecydowanie poprzez:  

– Opracowanie i realizację ankiety internetowej dotyczącej oceny Gminnego Programu 

Rewitalizacji w celu badania opinii mieszkańców i interesariuszy Programu nt. całego procesu 

oraz ich zmieniających się potrzeb.  

– Organizowanie wspólnych spotkań (debat)dla Partnerów z trzech sektorów w trakcie, 

których: 

o Konsultowane będą proponowane przez władze gminy rozwiązania odnoszące się do 

lokalnych spraw,   

o Zbierane będą opinie o aktualnych działaniach od mieszkańców (i innych Partnerów), 

jako lokalnych ekspertów,  

o Możliwe będzie zgłaszanie nowych propozycji zadań do realizacji, w tym zadań 

komplementarnych do działań już realizowanych, 

o Uzgadniane będą priorytety działań.  

– Powołanie Komitetu ds. Rewitalizacji (w terminie do 3 miesięcy od uchwalenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji).  

– Realizacja indywidualnego wsparcia doradczego dla osób zainteresowanych procesem. 

– Wykorzystywanie grup przedstawicielskich w procesie współdecydowania – organizacji 

pozarządowych, organizacji pracodawców związków pracodawców, lokalnych liderów.  

– Budowanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów oraz organizacja 

lokalnej społeczności (w tym wspieranie grup samopomocowych, kreowanie i wpieranie 

lokalnych liderów, zawiązywania partnerstw i porozumień pomiędzy Interesariuszami).   

 

 

Dzięki zastosowaniu opisanego powyżej trzyetapowego procesu uspołecznienia procesu rewitalizacji 

będzie możliwe dotarcie do szerokiego grona interesariuszy i wskazania im 
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możliwości zaangażowania się na różnych etapach procesu, a także przedstawienie korzyści, jakie 

mogą z tego tytułu osiągnąć oni bądź lokalna społeczność.  

Faza informowania pozwoli na przekazanie podstawowych faktów dotyczących tego, czym jest 

rewitalizacja, a także w jaki sposób proces ten realizowany jest w Gminie Żarki. Gdy już mieszkańcy 

zapoznają się z najważniejszymi elementami procesu wprowadzone zostaną działania edukacyjne, 

najważniejsze w kontekście uspołecznienia, bowiem angażujące do aktywnej działalności na rzecz 

podejmowania działań rewitalizacyjnych przez różne grupy interesów.   Działania edukacyjne przede 

wszystkim mają pokazać praktyczne założenia rewitalizacji. 

Gdy mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz inne zainteresowane osoby wzbogacone zostaną o praktyczną 

wiedzę nt. rewitalizacji możliwe będzie ich samodzielne uczestnictwo i podejmowanie działań na 

rzecz lokalnej społeczności, a więc możliwa będzie realizacja ostatniego etapu uspołecznienia – 

współdecydowanie o tym co dzieje się w konkretnej dzielnicy/na konkretnej ulicy. Wtedy też 

przewiduje się większe zaangażowanie Partnerów w realizację działań rewitalizacyjnych.  
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14. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach i dokumentach 

planistycznych 

 

14.1. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21. Ust. 1 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego  

 

Realizacja zadań zawartych w dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki nie 

wymusza zmian w ww. uchwałach Rady Miejskiej.  

 

14.2. Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3 

Komitet ds. Rewitalizacji, to ciało doradczo-opiniotwórcze, przewidziane w Ustawie z dnia 

9 października 2015 roku o Rewitalizacji, jako podmiot wspierający Burmistrza w podejmowaniu 

decyzji i wydawaniu opinii o działaniach rewitalizacyjnych. Komitet ds. Rewitalizacyjnych, zgodnie z 

prawodawstwem zostanie powołany do 3 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały o przyjęciu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki. Jego zadania zostaną określone w odrębnej Uchwale. 

Jednakże na etapie tworzenia dokumentu GPR Komitet ds. Rewitalizacji został uwzględniony w 

strukturze Zarządzania i Monitoringu Programem.  

 

14.3. Specjalna Strefa Rewitalizacji 

Na dzień przyjęcia uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki nie przewiduje 

się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  

 

14.4. Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy 

Realizacja zadań zawartych w dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki nie 

wymusza zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla 

obszarów objętych Programem.  
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15.  Załącznik nr 1. Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - 

uszczegółowienie 

 

W niniejszym załączniku znajdują się przedsięwzięcia z listy pozostałych, możliwych do realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostały uszczegółowione na etapie opracowywania 
dokumentu. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w bardziej ogólnym zapisie znajdują 
się w rozdziale 8.2. 

Żarki – Centrum 

Tytuł zadania/projektu: 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum Żarek  
 wraz z modernizacją niecki basenu i jego otoczenia. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 
Granica opracowania terenów rekreacyjnych obejmuje istniejący basen otwarty /  kąpielisko wraz  
z terenami otaczającymi, na działce o powierzchni ok. 2.5 ha. Charakterystycznymi elementami 
zagospodarowania terenu są istniejące: staw, otwarte kąpielisko. W sumie powierzchnia opracowania zadania 
koncentruje się na powierzchni ok. 1.33 ha.  
Obecnie niecka otwartego kąpieliska posiada wymiary ok. 92x32 m i wykonana jest z płyt betonowych. 
Zasilana jest naturalnie z istniejącego cieku wodnego mającego swój początek przy sanktuarium w Leśniowie.  
Otoczenie kąpieliska stanowi trawnik na glebie piaszczystej z pojedynczo rosnącymi sosnami czarnymi. 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki - teren 
posiada przeznaczenie:  A2US - tereny sportu i rekreacji, dla którego ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa sportowo-rekreacyjna,  
2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) mieszkania funkcyjne, b) budynki usługowe uzupełniające zabudowę sportowo-rekreacyjną z usługami 
handlowymi, gastronomicznymi, hotelowymi i pensjonatami, c) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia 
małej architektury, d) miejsca parkingowe, garaże dla samochodów osobowych i sprzętu sportowo-
rekreacyjnego oraz obsługi terenów, e) dojazdy, place, chodniki, f) obiekty tymczasowe związane z 
organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, g) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 

Ścieżka rowerowa przebiega przez teren oznaczony: A30ZL - tereny lasów, dla którego ustalono: 
1) przeznaczenie podstawowe – lasy i zadrzewienia. 
2) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) obiekty i urządzenia turystyczne oraz parkingi leśne dopuszczone w przepisach dotyczących lasów, b) 
ścieżki rowerowe, c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w przypadkach braku innych 
możliwości ich realizacji, d) w przypadku gruntów nie będących lasami, możliwość ich dotychczasowego 
użytkowania rolniczego. 
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Zakres prac: 

 wytyczenie i budowa traktu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Leśniówki - nawierzchnia bitumiczna 
przystosowana do ruchu rowerowego, wyposażenie terenu w elementy małej architektury: ławki, 
oświetlenie, kosze na śmieci, altany piknikowe itp., 

 wykonanie siłowni zewnętrznej przystosowanej do potrzeb różnych grup wiekowych, w tym seniorów, 
a także młodzieży np. (street workout park), zlokalizowanej w sąsiedztwie kąpieliska; 

 modernizacja kąpieliska – budowa nowej niecki basenu (nowa płyta denna o zróżnicowanej głębokości, 
system napełniania, tory do pływania, wydzielona strefa relaksu wodnego, pomost, zjeżdżalnia do 
wody) oraz budowa towarzyszącego wodnego placu zabaw dla najmniejszych dzieci, 

 realizacja elementów infrastruktury towarzyszącej: toalety, sanitariaty, prysznice/natryski, 
przebieralnie, szatnie, piaszczysta plaża, boiska sportowe. Dodatkowo możliwość nauki pływania przy 
wsparciu wykwalifikowanego instruktora,  

 wyznaczenie strefy piknikowej z przystosowaną do intensywnego użytkowania trawą,  

 wyznaczenia strefy do grillowania, wyposażonej w stacjonarne grille, zabezpieczenia przeciwpożarowe, 
miejsca na zużyty węgiel/brykiet oraz dostęp do bieżącej wody. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności centralnej części miasta, nadanie jej charakteru salonu 
oferującego różnego typu atrakcje w sferze rekreacji i sportu, miejsce integracji mieszkańców, nawiązywania 
relacji sąsiedzkich, budowania lokalnej wspólnoty a także stworzenie dodatkowego atutu w ofercie 
zagospodarowywania czasu wolnego dla turystów z Jury. 

Wskaźniki: 

– długość urządzonego ciągu pieszo-jezdnego  
– powierzchnia zagospodarowanego terenu otoczenia basenu  
– liczba odwiedzających kąpielisko 
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Lokalizacja zadania/projektu: 

Zadanie obejmuje obszary:  
1 - teren pod trakt pieszo-rowerowy od Sanktuarium Leśniowskiego, wzdłuż rzeki Leśniówki, po działkę z 
basenem miejskim,  
2 - obszar istniejącego kąpieliska miejskiego, 
3 - obszar od kąpieliska do Domu Kultury. 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Klasztor Ojców Paulinów 
LKS Zieloni Żarki 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 

3 000 000 zł netto 

 

Żarki – Centrum 

Tytuł zadania/projektu: 

Poprawa estetyki centrum miasta. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 
W historycznym układzie urbanistycznym centrum Żarek przeważają obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
Jakość estetyczna oraz wartość kulturowa tego obszaru nie jest jednak wyraźnie podkreślona. Brak spójnej 
informacji wizualnej świadczącej o wartościach kompozycyjno-estetycznych zespołu urbanistycznego.  
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki - teren 
posiada przeznaczenie:  A7MU, A9MU, A10MU, A1KP, A2U. 
Dla terenów: A7MU, A9MU, A10MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – budynki mieszkaniowe, budynki mieszkaniowo-usługowe z usługami 
podstawowymi oraz budynki usług podstawowych; 
2) przeznaczenia dopuszczalne:  
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a) towarzyszące zabudowie mieszkaniowo-usługowej urządzenia budowlane, oraz budynki 
gospodarcze i garaże,  b) obiekty i urządzenia małej architektury, c) dojazdy, miejsca parkingowe, 
zieleń urządzona, d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

Ponadto: dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków ustala się: zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem 
szyldów, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej na ścianach budynków na wysokości ich 
parterów (do wysokości 4 m) oraz zakaz stosowania masztów i urządzeń technicznych na obiektach. 
Dla układu urbanistycznego miasta Żarki (obszar miasta lokacyjnego, średniowieczne rozplanowanie - 
rynek, bloki przyrynkowe, odchodzące od rynku ulice, murowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 
zespół kościoła parafialnego) ustalono m.in.: 
1) utrzymanie przebiegu historycznych dróg, średniowiecznego rozplanowania, linii regulacyjnych 
zabudowy, podziałów parcelacyjnych, 
2) zachowanie starodrzewia, 
3) kompleksowe i jednorodne zagospodarowanie płyty rynku, 
4) dopuszczenie lokowania reklam małoformatowych w strefie parteru budynków (do wysokości 4,0 m), 
informujących o usługach zlokalizowanych w budynku, 
8) nakaz stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych, 

Dla terenów: A1KP - teren placu publicznego ustalono:  
1) przeznaczenie podstawowe – tereny placu publicznego o przeważającym ruchu pieszym, 
2) przeznaczenia dopuszczalne:   

a) drogi, b) ciągi pieszo-jezdne, c) zieleń urządzona, d) chodniki, e) sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

Ponadto: na tym terenie jest zakaz lokalizacji reklam średnioformatowych i wielkoformatowych. 
Dla terenów: A20U - tereny zabudowy usługowej ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej, dla którego ustalono:  
1) zakaz rozbudowy i przebudowy obiektów zabytkowych oraz lokalizowania nowych budynków, 
2) nakaz utrzymania i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych, muru ogrodzeniowego bądź 
bram ogrodzeniowych, 
3) ochrona starodrzewia. 

 

Zakres prac: 
– instalacja zintegrowanego i spójnego systemu informacji przestrzennej wraz z informacjami 

o głównych atrakcjach w gminie w formie  tablic informacyjnych; 
– budowa zegara na rynku (zasilanego ze źródła odnawialnego - fotowoltaika); 
– dosadzenie w obszarze Starego Rynku drzew i krzewów ozdobnych, wykonanie kwietników w 

istniejących trawnikach, instalacja kompozycji kwiatowych na latarniach, program zachęcający 
mieszkańców do ukwiecania domów, balkonów, parapetów – element rywalizacji mieszkańców; 

– modernizacja kaskady/fontanny w okolicach kościoła – wymiana istniejącej formy na współczesną, z 
wykorzystaniem sterowanych tryskaczy w poziomie chodnika; 

– realizacja ciągów pieszo-jezdnych i placów w miejscu istniejących parkingów; 
– instalacja stojaków na rowery w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (jedna stylistyka, zgodna z 

elementami małej architektury przyjętymi na obszarze Rynku i jego bezpośrednich okolic) oraz montaż 
bezobsługowej stacji rowerowej; 

– program wsparcia dla rozwoju działalności gospodarczej w centrum miasta – ożywienie tradycyjnych 
ulic handlowych (integracja środowiska kupców i usługodawców w celu wypracowania wspólnej 
koncepcji ożywienia gospodarczego tej części miasta np. wydłużenie godzin pracy, wspólna oferta 
promocyjna itp. Wspieranie powstawania w centrum usług o charakterze turystycznym np. 
gastronomia (kawiarnie).  
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Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

 podniesienie atrakcyjności centralnej części miasta, nadanie jej charakteru salonu miejskiego – miejsce 
spotkań mieszkańców i turystów 

 ograniczenie ruchu samochodowego. 

Wskaźniki: 

 powierzchnia urządzonych przestrzeni publicznych 

 liczba zrealizowanych elementów małej architektury (stojaki na rowery, zegar, kwietniki, oświetlenie, 
zieleń ozdobna) 

 liczba tablic informacyjnych 

 liczba nowych lokali gastronomicznych 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar układu urbanistycznego miasta Żarki - obszar miasta lokacyjnego, ze średniowiecznie rozplanowanymi: 
rynkiem, blokami przyrynkowymi, odchodzącymi od rynku ulicami, zabudową mieszkaniowo-usługową i 
zespołem kościoła parafialnego. 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2023 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Przedsiębiorcy 
Mieszkańcy miasta i gminy Żarki 

1 000 000 zł netto 
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Żarki – Centrum 

Tytuł zadania/projektu: 

Modernizacja i adaptacja tzw. Młynarzówki  
pod cele turystyczne i służące integracji społecznej. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 
Istniejący budynek tzw. Młynarzówki, jest obiektem historycznym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. 
W części parterowy z użytkowym poddaszem w dachu mansardowym. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 120 
m

2
, a powierzchnia użytkowa ok. 170 m

2
.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki - teren 
posiada przeznaczenie:  A12U - tereny zabudowy usługowej, dla której ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa; 
2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) mieszkania funkcyjne, pod warunkiem, że prowadzona działalność gospodarcza w granicach 
działki nie powoduje uciążliwości wykluczającej lokalizację obiektów z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, 
b) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów, 
c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 
d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,  
e) dojazdy, place, chodniki. 

 

Zakres prac: 
Przewidziany zakres prac to remont kapitalny obiektu z dostosowaniem do nowej funkcji.  
W tym: 

 przebudowa istniejących mieszkań komunalnych pod potrzeby instytucji obsługującej ruch turystyczny i 
dbającej o integrację lokalnej społeczności oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników Muzeum; 

 dostosowanie obiektu do prowadzenia małej gastronomii (kawiarenka, bistro itp.).  

 aranżacja przestrzeni dla oczekujących na zwiedzanie grup zorganizowanych i indywidualnych (w tym 
kącik zabaw dla dzieci). Poczekalnia w swej stylistyce i wystroju powinna nawiązywać do tradycji 
rzemieślniczych prezentowanych w Muzeum.  

 zagospodarowanie otoczeniu budynku Młynarzówki:  z wykonaniem nasadzeń szpaleru zieleni z 
krzewów zimozielonych, stanowiących barierę optyczną od działki składu budowlanego; 

 budowa altany przed obiektem dla turystów i rowerzystów wyposażonej w elementu tzw. Pit Stopu dla 
rowerzystów; 

 realizacja dojścia z zewnątrz do toalety – dostępnej poza godzinami otwarcia muzeum – dla turystów i 
mieszkańców; 

 wiata rowerowa z bezobsługową stacją rowerową. 

 wprowadzenie do budynku Centrum Informacji Turystycznej.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
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 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Realizacja zadania przyczyni się do uzupełnienia oferty turystycznej Muzeum Dawnych Rzemiosł, stworzenia 
zaplecza socjalnego dla pracowników oraz przestrzeni dla oczekujących turystów, a także pozwoli zadbać o 
infrastrukturę towarzyszącą: małą gastronomię, poczekalnię, sanitariaty (na zewnątrz dostępne także poza 
godzinami otwarcia Muzeum – dla mieszkańców i turystów). Dodatkową funkcją będzie stworzenie przy 
powstałej kawiarence przestrzeni do spotkań i integracji seniorów – poza godzinami ruchu turystycznego. 

Wskaźniki: 

 powierzchnia użytkowa zaadaptowanego obiektu 

 liczba osób korzystających z punktu usługowego 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Działka w bezpośrednim otoczeniu Muzeum Dawnych Rzemiosł, ul. Ofiar Katynia. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Muzeum Dawnych Rzemiosł 
Przedsiębiorcy 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

1 000 000 zł netto 

 

Żarki – Centrum 

Tytuł zadania/projektu: 

Renowacja i adaptacja obszaru zabytkowych stodół. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 
Zabytkowy zespół stodół w Żarkach – to unikatowy zespół ok. 40 budynków, pochodzących z II połowy XIX 
wieku i z początku XX w. Tradycja miejsca, związana z handlem i wymianą towarów,  kultywowana  jest do dziś 
w postaci jednego z największych targowisk w regionie. 
Historyczny rodowód, wyrazista kompozycja urbanistyczna i niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do 
przyjętej przez obszar funkcji, stwarzają konieczność naprawy sytuacji funkcjonalno-przestrzennej.  
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki - teren 
posiada przeznaczenie:  A14U - tereny zabudowy usługowej , dla której ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa; 
2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) mieszkania funkcyjne, pod warunkiem, że prowadzona działalność gospodarcza w granicach 
działki nie powoduje uciążliwości wykluczającej lokalizację obiektów z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, 
b) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów, 
c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 
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d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,  
e) dojazdy, place, chodniki. 

Ponadto obszar historycznych stodół wpisany jest do strefy „B” ochrony konserwatorskiej. „B-1”– zespół XIX w. 
stodół – teren przy ul. Ofiar Katynia (zachodnia strona ulicy), podlega nakazowi nakaz ochrony ekspozycji 
układu historycznego rozplanowania zabudowy, jako priorytetowe w nowym zagospodarowaniu terenu. 
Dodatkowo: 
Celem ochrony obiektów architektury i budownictwa zespół stodół przy ul. Ofiar Katynia i ul. Piaski ustala się : 

1) nakaz zachowania brył, spadków dachów, detali architektonicznych, 
2) dopuszczenie modernizacji i remontów obiektów pod warunkiem zachowania historycznej formy 
stolarki i elewacji oraz zastosowania tradycyjnych materiałów budowlanych, 
3) dopuszczenie lokowania reklam małoformatowych w strefie parteru budynków (do wysokości 4,0 
m), informujących o usługach zlokalizowanych w budynku, 
4) nakaz zachowania układu kompozycyjnego zieleni i małej architektury oraz zieleni towarzyszącej 
na działkach, na których się znajdują. 

 

 

Zakres prac: 

 uporządkowanie terenu wokół zabytkowych stodół: wykonanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych 
do stodół (w miejsce istniejących dojazdów z nawierzchni ziemnej utwardzonej); 

  wyrównanie terenu i założenie nowego trawnika w bezpośrednim otoczeniu stodół; 

 wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego (stylizowanego) po jednym  punkcie na stodołę; 

 remonty zabezpieczające dachy w złym stanie technicznym; 

 adaptacja jednej ze stodół na punkt informacji turystycznej ( „siermiężnie” urządzonej); 

 organizacja grupy dialogu spośród właścicieli stodół – celem nawiązanie współpracy, opracowanie 
wspólnej koncepcji rozwoju obszaru i nadanie mu nowych funkcji – z uwzględnieniem potencjału 
turystycznego (np. powołanie spółdzielni). 

Wariant do rozważenia: wykup stodół, aranżacja na obszarze zabytkowym tematycznego parku rozrywki (np. 
wioska średniowieczna). Konieczna współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub pozyskanie 
prywatnego inwestora.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
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 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i wyeksponowanie potencjału turystycznego tkwiącego w zabytkowych 
stodołach – nadanie terenowi nowych funkcji wspierających rozwój turystyczny oraz rozwój funkcji 
handlowych i targowych 

Wskaźniki: 

 powierzchnia nowej nawierzchni utwardzonej i trawników 

 liczba nowych punktów świetlnych 

 liczba zabezpieczonych dachów 

 powierzchnia użytkowa punktu informacji turystycznej 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar zabytkowego zespołu stodół pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Piaski. Działki nr: 2204/3, 2204/12. 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2023 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 
Przedsiębiorcy 

2 000 000 zł netto 

 

Żarki – Centrum 

Tytuł zadania/projektu: 

Remont płyty targowiska  
– nadanie mu nowych funkcji w dni „nietargowe”. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 
W bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego zespół stodół w Żarkach, jako kontynuacja tradycji miejsca, 
związanej z handlem i wymianą towarów, znajduje się obszerny plac, na którym odbywają się obecnie jedne z 
największych targów w regionie. 
Plac jest wyłożony kostką brukową, betonową. Niestety w dni „nietargowe” jest to pusta przestrzeń, z której 
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nikt nie korzysta. Często z pozostałościami po targu, w dni powszednie straszy pustką. Sąsiadując z zespołem 
stodół, w niedużej odległości od rynku - niekorzystnie wpływa na odbiór tej części miasta. 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy miasta Żarki dla obszaru miasta Żarki 
- teren posiada przeznaczenie:  A14U - tereny zabudowy usługowej , dla której ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa; 
2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) mieszkania funkcyjne, pod warunkiem, że prowadzona działalność gospodarcza w granicach 
działki nie powoduje uciążliwości wykluczającej lokalizację obiektów z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, 
b) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów, 
c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 
d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,  
e) dojazdy, place, chodniki. 

Ponadto obszar historycznych stodół wpisany jest do strefy „B” ochrony konserwatorskiej. „B-1”– zespół XIX w. 
stodół – teren przy ul. Ofiar Katynia (zachodnia strona ulicy), podlega nakazowi nakaz ochrony ekspozycji 
układu historycznego rozplanowania zabudowy, jako priorytetowe w nowym zagospodarowaniu terenu. 
Dodatkowo: 
Celem ochrony obiektów architektury i budownictwa zespół stodół przy ul. Ofiar Katynia i ul. Piaski ustala się : 

1) nakaz zachowania brył, spadków dachów, detali architektonicznych, 
2) dopuszczenie modernizacji i remontów obiektów pod warunkiem zachowania historycznej formy 
stolarki i elewacji oraz zastosowania tradycyjnych materiałów budowlanych, 
3) dopuszczenie lokowania reklam małoformatowych w strefie parteru budynków (do wysokości 4,0 
m), informujących o usługach zlokalizowanych w budynku, 
4) nakaz zachowania 
układu 
kompozycyjnego zieleni 
i małej architektury 
oraz zieleni 
towarzyszącej na 
działkach, na których 
się znajdują. 
 
 
 

Zakres prac: 
Proponowane koncepcje na wykorzystanie placu targowego: 
– wytyczenie kompozycyjnego i funkcjonalnego pasa zieleni wraz z ciągiem pieszym, elementami małej 

architektury (ławki, oświetlenie posadzkowe zieleni , kosze na śmieci); 
– montaż wiaty rowerowej ze stojakami na rowery oraz bezobsługowej stacji rowerowej; 
– wymalowanie boiska do koszykówki na istniejącej nawierzchni + montaż dwóch metalowych koszy do 

gry; 
– malowidła 3D na powierzchni targowiska zachęcające do interakcji; 
– targi tematyczne np.: bio-zdrowa żywność, pchli targ; 
– koncerty na placu targowym np. muzyka żydowska/cygańska; 
– zloty starych samochodów; 
– montaż wiaty przystankowej na rowery. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 
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– uzupełnienie oferty handlowej/targowej o dodatkowe elementy – w dni nietargowe 
– wprowadzenie funkcji centrotwórczych w obszar 
– zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej 

Wskaźniki: 

– powierzchnia nowej nawierzchni ciągu pieszego i trawników; 
– liczba nowych elementów małej architektury; 
– powierzchnia użytkowa punktu informacji turystycznej; 
– liczba cyklicznych imprez organizowanych na terenie targowiska. 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Targowisko miejskie w Żarkach. Działki nr: 2204/2,  2204/3,  2204/8, 2204/9, 2204/12, 2204/13, 2204/14. 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2018-2023 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 
Przedsiębiorcy 

Mieszkańcy miasta i gminy Żarki 

1 000 000 zł netto 

 
 

Żarki – Centrum 

Tytuł zadania/projektu: 

Amfiteatr  
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do kultury 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 
Przy ul. Steinkellera zlokalizowany jest tzw. amfiteatr - czyli zadaszenie nad plenerową sceną oraz 21 rzędów 
ławek ustawionych na lekkim przewyższeniu terenu. 
Na terenie usług sportowych, na wydzielonym „optycznie” i fizycznie obszarze o powierzchni ok.: 1.53 ha. 
Amfiteatr zlokalizowany jest w otoczeniu zieleni wysokiej, pomiędzy istniejącymi drogami dojazdowymi. 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy miasta Żarki dla obszaru miasta Żarki 
- teren posiada przeznaczenie:  A3US - tereny sportu i rekreacji, dla którego ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa sportowo-rekreacyjna,  
2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) mieszkania funkcyjne,  
b) budynki usługowe uzupełniające zabudowę  sportowo-rekreacyjną z usługami handlowymi, 

gastronomicznymi, hotelowymi i pensjonatami, 
c) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury, 
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d) miejsca parkingowe, garaże dla samochodów osobowych i sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz 
obsługi terenów, 

e) dojazdy, place, chodniki, 
f) obiekty tymczasowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, 
g) sieci i obiekty infrastruktury technicznej. 

 

 
Zakres prac: 

 budowa zadaszenia nad sceną plenerową; 

 modernizacja i powiększenie widowni -  rzędy prostych, solidnych ławek; 

 powiększenie istniejącego zaplecza sanitarnego przy klubie sportowym o dobudowę parterowego 
obiektu lub podwyższenie istniejącego budynku;,  

 instalacja oświetlenia terenu na którym odbywają się imprezy i wydarzenia kulturalne;  

 uporządkowanie terenu; 

 instalacja monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa oraz nadzoru nad obiektem.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

 poprawa rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych i 
rozrywkowych dla mieszkańców Gminy Żarki 

Wskaźniki: 
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 wielkość amfiteatru, nowego zadaszenia i liczba miejsc siedzących 

 powierzchnia urządzonej przestrzeni do organizacji imprez kulturalnych 

 liczba imprez organizowanych w amfiteatrze 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Ul. Steinkellera, działka: 2488/16. 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2018-2023 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 
LKS Zieloni Żarki 

1 500 000 zł netto 

 
Żarki – Centrum  

Tytuł zadania/projektu: 

Remont budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach 
Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia 

ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: Przedmiotowa inwestycja dotyczy termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej - 
budynku szkoły, który został wybudowany w 1954 r. w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest w 
następujące instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej. 
Budynek jest obiektem wolnostojącym zlokalizowanym w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 50. Wymaga 
kapitalnego remontu – fundamenty i ściany są nieocieplone, tynki z ubytkami, strop drewniany nieocieplony, 
pokrycie dachowe blachą - skorodowane. Stropodach pokryty jest papą asfaltową, bez właściwości 
izolacyjnych. Część starych okien drewnianych i drzwi zewnętrznych jest  w złym stanie technicznym. Instalacja 
elektryczna wykonana jest niezgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami technicznymi i nie spełnia 
wymagań wg aktualnie obowiązującej normy oświetleniowej PN-EN 12464-1; 2012. Istniejące oprawy 
oświetlenia o niskiej sprawności energetycznej są zużyte. Brak jest oświetlenia ewakuacyjnego i oświetlenia 
awaryjnego. 

Zakres prac: Rzeczowy zakres projektu obejmuje: docieplenie ścian fundamentowych ( styropian frezowany o 
grubości 10 cm ), docieplenie ścian zewnętrznych ( płyty styropianowe samo gasnące twarde grafitowe 
frezowane o grubości 10 cm ), docieplenie stropu nad I piętrem ( maty z wełny mineralnej o grubości 16 cm ), 
wymianę dachu ( blacho dachówka modułowa ), docieplenie stropodachu ( styropapa o grubości 18 cm ), 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (dane techniczne szczegółowo ujęto w projekcie budowlanym). Montaż 
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instalacji solarnej – kolektory słoneczne płaskie cieczowe w ilości 4 sztuk zestawionych w jedną baterię. 
Kolektory usytuowane będą na specjalnych konstrukcjach zgodnych z wymogami producenta kolektorów, na 
dachu budynku sali gimnastycznej. Przewody instalacji solarnej będą prowadzone na zewnątrz, a następnie 
przez dach do pomieszczenia kotłowni, w którym zostanie umieszczony solarny podgrzewacz c.w.u. o 
pojemności min. 400 l. Dla potrzeb sterowania instalacją solarną zostanie dobrana automatyka zgodna z 
wymogami producenta instalowanych kolektorów. Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej dla potrzeb 
nawiewu świeżego powietrza centrala wentylacyjna ma być zainstalowana na poddaszu ponad salą 
gimnastyczną. Każda centrala będzie posiadać swoją rozdzielnicę zasilająco – sterującą układem 
automatycznej regulacji. Projekt ponadto przewiduje wykonanie drenażu opaskowego wód gruntowych w 
obrębie zachodniej strony budynku wraz z odprowadzeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

 
 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Nastąpi 
również zmniejszenie ilości gazu potrzebnego do ogrzewania szkoły i energii. 

Wskaźniki: 

– powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 
– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
– liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 
– liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Nr działki: 2480/2 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Starostwo Powiatowe w Myszkowie 2017-2019 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach 2 700 000 zł netto  

 

Żarki – osiedla 

Tytuł zadania/projektu: 

Zaprojektuj swoje podwórko. 

Opis zadania/projektu: 

Zakres prac: 

1) przygotowanie założeń i scenariusza warsztatu terenowego (nawiązującego do metodologii kreowania 
udanych przestrzeni publicznych – Project for Public Spaces, Ins.) polegającego na wspólnym 
projektowaniu przestrzeni publicznej przez jej użytkowników – mieszkańców ulicy Topolowej w Żarkach, 
ze szczególnym zaangażowaniem dzieci i młodzieży – mieszkańców mieszkań socjalnych i komunalnych 
przy ul. Topolowej; 
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2) w ramach działań warsztatowych/terenowych należy przewidzieć: projektowanie z mieszkańcami 
przestrzeni publicznej w obrębie działki gminnej nr 1681/11, na której znajdują się budynki socjalne oraz 
komunalne gminy (włączone w działania rewitalizacyjne w ramach zadania nr 2.3.) obejmujące 
zaprojektowanie: 

– placu zabaw dla dzieci młodszych (huśtawki, zjeżdżalnia, mini ścianka wspinaczkowa, pomosty 
równoważne, domek dla dzieci, zieleń, itp.), 

– placu zabaw / miejsca spotkań dla dzieci starszych i młodzieży (system lin umożliwiający wspinanie, 
huśtawki, ławki, zieleń, itp.),  

– przestrzeni wspólnej służącej spotkaniom mieszkańców (ławki, stół, zadaszenie od deszczu / słońca, 
grill na powietrzu, zieleń, itp.),  

– zaaranżowanie zamkniętego, wydzielonego, „optycznie ukrytego” miejsca segregacji śmieci,  
– aranżacja ścieżek spacerowych / komunikacyjnych, z uwzględnienie następujących funkcji: 

poruszanie się piesze po terenie, poruszanie się na rowerach dziecięcych, / rolkach po terenie, 
dojazd do terenu i poruszanie się kołowe po terenie (możliwość podjazdu samochodem pod 
posesje), itp.., 

– pomysł na przydomowe ogródki – wybór miejsc, aranżacja miejsca, itp., 
– aranżacja zieleni (w tym wyznaczenie miejsca na zasadzenie alei drzew mieszkańców ul. Topolowej 

– zadanie nr 2.3) 
– inne propozycje wynikające bezpośrednio z potrzeb/oczekiwań mieszkańców; 

3) działanie ma posłużyć nie tylko przygotowaniu założeń do projektu architektonicznego aranżacji 
przestrzeni publicznej przy ul. Topolowej i w konsekwencji podjęciu działań inwestycyjnych, ale przede 
wszystkim (!) budowie tożsamości lokalnej, tzw. wartości miejsca dla mieszkańców. Poczucia 
odpowiedzialności za „moje miejsce” (u mieszkańców) skutkujące w konsekwencji m.in. dbałością o 
porządek i estetykę otoczenia, odpowiedzialnością za  poszczególne elementy przestrzeni. Prowadzenie 
m.in. mini-ogródków kwietnych, ziołowych czy nawet warzywnych pozwoli wzmocnić poczucie własności 
u mieszkańców a i tym samym wzmocnić poczucie odpowiedzialności za przestrzeń i miejsce w którym 
się mieszka.   
Projekt jest ściśle powiązany z projektem pn. Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy  
ul. Topolowej w Żarkach. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia własnej przestrzeni/przestrzeni w której mieszkają. 
W efekcie będzie to  skutkować budowaniem poczucia przynależności do miejsca, odpowiedzialności, 
swoistej „własności przestrzeni” u mieszkańców. W dalszej konsekwencji – uruchomi mechanizmy 
dbania o przestrzeń wspólną, zachowania jej estetyki, wyeliminuje poczucie „gettyzacji” – bycia 
mieszkańcem zdegradowanej przestrzeni miejskiej co ma bieżąco znamiona stygmatyzacji, 
utrzymywania nierówności społecznych; 

– przygotowanie wytycznych do projektu architektonicznego przestrzeni publicznej przy ul. Topolowej w 
Żarkach; 

– pokazanie/przećwiczenie jak w sposób modelowy, partycypacyjny, wspólny, zmieniać, dostosowywać 
przestrzeń publiczną do potrzeb mieszkańców – wypracowanie uniwersalnej metodologii pracy nad 
innymi przestrzeniami poddawanymi zmianom w gminie Żarki. 

Wskaźniki: 

– ilość osób/mieszkańców  bezpośrednio zaangażowanych w działania warsztatowe 
– wytyczne do projektu architektonicznego 
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Lokalizacja zadania/projektu: 

Ul. Topolowa, Żarki. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent 
Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2018 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Przedsiębiorcy 

2 000 zł netto 

 

Żarki – osiedla 

Tytuł zadania/projektu: 

Zasadź swoje drzewo. 

Opis zadania/projektu: 

Zakres prac: 

1) zakup drzew (uwaga – tyle ile mieszka dzieci na ulicy Topolowej w wieku od 1 – 18 lat); 
2) organizacja jednodniowej akcji sadzenia drzew – ogłoszenie dla mieszkańców, przygotowanie 

drewnianych tabliczek na imiona dzieci – właścicieli poszczególnych drzew, ewentualne 
przygotowanie terenu pod nasadzenia; 

3) przeprowadzenie akcji sadzenia drzew: każde dziecko otrzymuje drzewo, z pomocą rodziców, 
sąsiadów, ale także dodatkowo służb technicznych organizatora (np. lokalna firma ogrodnicza) sadzi 
drzewo. Kolejno wykonywana jest trwała tabliczka z imieniem dziecka i przywiązywana do drzewa 
(bez uszkodzenia drzewa !). Po zasadzeniu każde dziecko ma wykonywane zdjęcie ze swoim 
drzewem (np. w towarzystwie sadzących rodziców, kolegów, itp.) – ze zdjęć przygotowany jest 
album (np. w formule foto książki) dla każdego właściciela drzewa/dziecka. Bezpośrednio po akcji 
sadzenia drzew odbywa się wspólne „Święto drzewa” – lody dla dzieci oraz wypracowanie, w sposób 
warsztatowy, zasad dbania o drzewa (dzieci wiedzą, że mają pilnować swoich drzew, szanować 
zieleń, nie usuwać tabliczek z imionami, itp.); 

4) po dwóch/trzech tygodniach przekazanie dzieciom – właścicielom drzew i ich rodzinom albumów z 
fotografiami właścicieli drzew (zdjęcia robione podczas sadzenia) – formuła uroczysta, z udziałem 
Burmistrza, mediów lokalnych i regionalnych, bezpośrednio w alei zasadzonych drzew.  

Projekt jest ściśle powiązany z projektem pn. Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy  ul. 
Topolowej w Żarkach. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– przeprowadzenie nasadzeń drzew w przestrzenni publicznej przy ul. Topolowej – powstaje aleja drzew 
stanowiąca element zieleni, 

– budowanie postaw ekologicznych, dbania o zieleń, dbania o przyrodę jaka nas otacza, 
– zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia własnej przestrzeni/przestrzeni w której mieszkają. 

W efekcie będzie to  skutkować budowaniem poczucia przynależności do miejsca, odpowiedzialności, 
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swoistej „własności przestrzeni” u mieszkańców. W dalszej konsekwencji – uruchomi mechanizmy 
dbania o przestrzeń wspólną oraz dbania o przyrodę; 

– pokazanie/przećwiczenie jak w sposób modelowy, partycypacyjny, wspólny, zmieniać, dostosowywać 
przestrzeń publiczną do potrzeb mieszkańców ale także wprowadzać w życie ideę poszanowania 
przyrody, budowania postawy proekologicznej. 

Wskaźniki: 

– ilość osób/mieszkańców  bezpośrednio zaangażowanych w działania warsztatowe 
– ilość nasadzeń drzew – aranżacja przestrzeni zielonej 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Ul. Topolowa, Żarki. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2018-2019 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 

10 000 zł netto 

 

Żarki – osiedla  

Tytuł zadania/projektu: 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego 
dla mieszkańców osiedla 600-lecia. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 
Nieurządzony teren w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, wykorzystywany jako miejsce spacerów i 
okazjonalnych spotkań. Powierzchnia terenu ok.: 5 300 m

2
. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy miasta Żarki dla obszaru miasta Żarki 
- teren posiada przeznaczenie:  A2ZP - tereny zieleni urządzonej,  
dla którego ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;  
2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) obiekty i urządzenia małej architektury, szalety, 
b) ciągi piesze i ścieżki spacerowe, 
c) podziemne sieci infrastruktury technicznej, 
d) obiekty małej gastronomii, estrady, kręgi taneczne. 

Ponadto ustalono, że zgodnie tereny te, z wymaganiami wynikającymi z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych, stanowiły będą przestrzeń publiczną. 
Na terenach ZP dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowych urządzeń rozrywkowych bądź miejsc 
parkingowych w trakcie organizacji imprez, zawodów i uroczystości. 
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Zakres prac: obejmuje realizację na wskazanym terenie zieleni urządzonej w formie niewielkiego parku, 
wyposażonego w: ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe/ścieżki dla rolek, park linowy dla dzieci (forma placu 
zabaw) oraz budynek sanitarny z WC.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– nowa przestrzeń publiczna w mieście 
– miejsce na realizację potrzeb relaksu i wypoczynku 
– miejsce spotkań dla rodzin, dzieci, mieszkańców osiedla. 

Wskaźniki: 

– powierzchnia użytkowa zrealizowanego parku 
– liczba obiektów wzbogacających ofertę parku 
– liczba imprez lokalnych organizowanych w przestrzeni miejskiej 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Pomiędzy ul. M. Kopernika i Serwin. Nr działki:  3614/2  

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2018-2022 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Młodzież Osiedlowa Żarki 
LKS Zieloni Żarki 

1 000 000 zł netto 
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Żarki – Częstochowska 

Tytuł zadania/projektu: 

Organizacja strefy rekreacyjno – sportowej 
 dla mieszkańców bloków ul. Częstochowskiej. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 
Przy ul. Częstochowskiej zlokalizowane są 4 budynki wielorodzinne wokół których na powierzchni:  
7 700 m

2
 zauważalny jest chaos przestrzenny i nieporządek. Brak urządzonych stref wejściowych, placów 

zabaw, placów na gromadzenie odpadków oraz zieleni urządzonej. 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy miasta Żarki dla obszaru miasta Żarki 
- teren posiada przeznaczenie: A1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wielorodzinna i 
zamieszkania zbiorowego,  dla którego ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa; 
2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) obiekty i pomieszczenia usług podstawowych, 
b) zieleń parkowa, place zabaw dla dzieci, 
c) dojazdy, place, ścieżki rowerowe i chodniki, 
d) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
f) ogrody, obiekty i urządzenia małej architektury. 

 
Zakres prac: 

Zakres prac obejmuje zagospodarowanie i uporządkowanie terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi. 
 W ramach działań przewiduje się realizację:  

– małego placu zabaw dla dzieci,  
– nasadzenia krzewów ozdobnych,  
– elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie), 
– zagospodarowanego miejsca na gromadzenie odpadków – zamknięte, zadaszone, na terenie 

utwardzonym, oddzielone od miejsca zabaw dzieci, 
– altana zlokalizowana centralnie- zadaszenie przed słońcem. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców, da możliwość aktywnego 
spędzania czasu wolnego dla różnych grup mieszkańców (dzieci, młodzieży, dorosłych). Dodatkowo przestrzeń 
zyska walor estetyczny, poprzez uporządkowanie przestrzeni wokół bloków mieszkalnych. 

Wskaźniki: 
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– liczba osób korzystających z przestrzeni publicznej 
– m

2
 urządzonej zieleni urządzonej 

– powierzchnia m
2
 placu zabaw dla dzieci 

– liczba elementów małej architektury 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Żarki, ul. Częstochowska, działki nr: 1625/68, 1625/110, 1625/2, 1625/112, 1625/115, 1625/114. 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2018-2023 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Zarząd Osiedla 
Wspólnota Mieszkaniowa 

300 000 zł netto 

 

Żarki – osiedla 

Tytuł zadania/projektu: 

Park doświadczeń  
- zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: Przy szkole podstawowej im. Władysława Szafera jest niewykorzystywany teren o powierzchni 
ok. 7 300 m

2
.  

Obecnie w ramach tej powierzchni są: zaniedbany skwer z krzewami ozdobnymi, niewielki plac 
przedwejściowy oraz  trawnik z opuszczonymi budynkami gospodarczymi. 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy miasta Żarki dla obszaru miasta Żarki 
- teren posiada przeznaczenie:  A27U - tereny zabudowy usługowej,  dla którego ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa; 
2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) mieszkania funkcyjne, pod warunkiem, że prowadzona działalność gospodarcza w granicach 
działki nie powoduje uciążliwości wykluczającej lokalizację obiektów z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, 
b) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów, 
c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 
d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,  
e) dojazdy, place, chodniki. 



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023                                   
 

122 
 

Ponadto, tereny ten należy traktować, jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży. 

 
Zakres prac obejmuje: przygotowanie terenu pod realizację planowanych elementów. Są to przede wszystkim 
urządzenia sportowe służące do realizacji lekcji WF:  

– bieżnia prosta, 
– skocznia do skoku w dal ( umożliwiająca prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, belka lub strefa do 

odbicia, zeskocznia wypełniana piaskiem),  
– urządzona ściana do tenisa (możliwość samodzielnej gry dzięki odbiciu piłki), 
– bezobsługowy kompleks wspinaczkowy na wolnym powietrzu, w tym buldering dla dzieci i 

zaawansowanych wspinaczy, z możliwością wspinania się na ściance z dolną oraz górną asekuracją, 
– boisko do piłki plażowej; 
– uruchomienie lodowiska ogólnodostępnego przy szkole w okresie zimowym.  

Istotnym elementem jest: 

 ogród botaniczny i plac wejściowy - jako odnowienie istniejącego założenia parkowego przez budynkiem 
szkoły poprzez aranżacje istniejącej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami oraz modernizacją strefy wejściowej 
do szkoły. Działanie obejmuje dodatkowo remont ścieżek spacerowych, budowę wiaty na rowery dla dzieci, 
wprowadzenie miejsc do odpoczynku (ławki) oraz tablic informacyjnych o poszczególnych roślinach 
prezentowanych w ogrodzie. Działaniu powinna towarzyszyć renowacja i wzmocnienie muru oporowego 
pomiędzy terenem szkoły a ulicą Częstochowską.  

 Dodatkowo planowane są: 
– modernizacja istniejącego placu zabaw przy szkole jako ogólnodostępnej przestrzeni dla dzieci w 

różnym wieku – wprowadzenie urządzeń zarówno dla dzieci małych (do 3 lat) jak też dzieci starszych 
oraz urządzeń tzw. siłowych (siłownia na wolnym powietrzu) pozwalających na korzystanie aktywne z 
przestrzeni rodzicom/opiekunom dzieci. Wyraz architektoniczny elementów małej architektury ma 
nawiązywać do lokalnej tradycji budowy z kamienia jurajskiego (ławki, ścianki wspinaczkowe, itp.); 

– budowa drugiego placu zabaw dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1 – 3 szkoły podstawowej), 
zlokalizowanego przy istniejącym boisku szkolnym; 

– park doświadczeń czyli urządzone przestrzenie edukacyjnej pozwalających na realizację lekcji w 
terenie, zlokalizowane w miejscu planowanego do rozbiórki budynku dawnej harcówki; 

– przyszkolny ogród doświadczalny, do realizacji lekcji biologii / przyrody w formie umożliwiającej 
uczniom prowadzenia samodzielnej uprawy warzyw i kwiatów, ścieżka edukacyjna prezentująca np.: 
przekrój gleby, przekrój pokazujący mieszkańców (kret, dżdżownica, etc.), stanowisko prezentujące 
potrzebę i sposób prawidłowej segregacji odpadów, itp.; 

– ruchomy model układu słonecznego – do realizacji programu z geografii i przyrody, umożliwiający 
poruszanie poszczególnymi planetami wykonany z zachowanie odwzorowania skali, aranżacja układu 
kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej w odwzorowaniu zbliżonym do odwzorowania 
kartograficznego tzw. równopowierzchniowego (odwzorowanie azymutalne Lamberta lub 
odwzorowanie Mollweidego) wykonana z polbruku/lub innego trwałego materiału, 
prezentacja/makieta stref klimatycznych (w układzie wysokościowym oraz równoleżnikowym), budowa 
wnętrza ziemi – model rozbieralny (np. bloki styropianowe), gnomon (prosty zegar słoneczny), klatka 
meteorologiczna wyposażona w sprzęt umożliwiający pomiar parametrów temperatury, ciśnienia, 
wilgotności, opadu, siły i kierunku wiatru, oraz przyrząd do pomiaru poziomu zanieczyszczenia 
powietrza, aranżacja domów z różnych stron świata, (opcjonalnie: uruchomienie aplikacji na telefony 
komórkowe mieszkańców z codziennym odczytem parametrów pogody i stanu powietrza podawanych 
przez uczniów); 

– elementy edukacyjne do realizacji programu z fizyki i przyrody - np.: urządzenie prezentujące 
przyciąganie/odpychanie, oddziaływanie sił; zestaw tzw. maszyn prostych prezentujących rozkład sił 
przy zastawaniu bloczków; stanowisko do prezentacji stanów skupienia; stanowisko umożliwiające 
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prezentację fal – przykładowo fala wodna -  płytki duży zbiornik wypełniony wodą; stanowisko do 
prezentacji zasad wytrzymałości konstrukcji – bloczki styropianowe pozwalające na budowę kopuły lub 
podobne; 

Dodatkowymi zadaniami są: 
– wyczyszczenie elewacji budynku szkoły z porostów i mchów jakie osadzają się na elewacji; 
– wyposażenie przejścia dla pieszych przed budynkiem szkoły w sygnalizację świetlną celem poprawy 

bezpieczeństwa dzieci. 

Oddziaływania zadania/projektu: 

 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– realizacja zadania pozwoli na realizacje działań edukacyjno – rekreacyjno – sportowych dla dzieci 
uczących się w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach jak też dla mieszkańców ul. 
Częstochowskiej 

– realizacja proponowanych rozwiązań urbanistycznych zwiększy komfort uczęszczania do szkoły 
(stojaki na rowery) oraz podniesie bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole 

Wskaźniki: 

– powierzchnia terenu sportowego 
– liczba nowych boisk i elementów wyposażenia sportowego szkoły 
– powierzchnia parku doświadczeń 
– liczba możliwych zajęć dydaktycznych prowadzonych na wolnym powietrzu 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Żarki, ul. Częstochowska, działka nr: 1928 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2023 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

SP Żarki 
Rada Rodziców przy SP Żarki 

2 500 000 zł netto 
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Żarki – Wysoka Lelowska 

Tytuł zadania/projektu: 

Remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej Lelowskiej. 

Opis zadania/projektu: 

Stan istniejący: 
Istniejący budynek świetlicy wiejskiej jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym o powierzchni 
zabudowy ok. 290  m². Funkcjonuje jako świetlica wiejska. Wyposażony jest w skromne zaplecze sanitarne 
oraz zaplecze socjalne z aneksem kuchennym. 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa 
Wysoka Lelowska Żarki - teren posiada przeznaczenie:  C1U - tereny zabudowy usługowej, dla których 
ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;  
2) przeznaczenia dopuszczalne:  

a) mieszkania funkcyjne, pod warunkiem, że prowadzona działalność gospodarcza w granicach działki 
nie powoduje uciążliwości wykluczającej lokalizację obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały 
pobyt ludzi, 

b) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 
c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 
d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury, 
e) dojazdy, place, chodniki. 

Ponadto, na tym terenie ustalono zakaz lokalizacji reklam średnioformatowych i wielkoformatowych oraz 
zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju użytkowania, którego uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są 
zlokalizowane. 

 

 
Zakres prac: 
Zakres prac obejmuje modernizacje i remont generalny istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, w tym: 

– remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy; 
– wymiana pokrycia dachu; 
– termomodernizacja obiektu;  
– zakup  wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy – możliwość realizacji zadań związanych ze 

wspólnym gotowaniem i / lub stworzenie inkubatora kuchennego 
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Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

Działania te sprawią, że świetlica będzie atrakcyjnym miejscem pod wynajem np. na wydarzenia i imprezy 
prywatne. Ponadto po remoncie teren wokół budynku byłby bezpieczny dla użytkowników i mogłyby odbywać 
się na nim festyny, pikniki, wydarzenia plenerowe dla mieszkańców. 

Wskaźniki: 

Wskaźnikiem rezultatu będzie: 
– powierzchnia użytkowa wyremontowanej świetlicy 
– powierzchnia nowego pokrycia dachu świetlicy 
– liczba organizowanych imprez 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Wysoka Lelowska, ul. Częstochowska 95, budynek świetlicy wiejskiej „Przystań.  

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2023 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Mieszkańcy Wysokiej Lelowskiej 

300 000 zł netto 
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Obszar rewitalizacji 

Tytuł zadania/projektu: 

Zaprojektuj swoje podwórko. 

Opis zadania/projektu: 

Zakres prac: 
1) przygotowanie założeń i scenariusza warsztatu terenowego (nawiązującego do metodologii kreowania 

udanych przestrzeni publicznych – Project for Public Spaces, Ins.) polegającego na wspólnym 
projektowaniu przestrzeni publicznej przez jej użytkowników – mieszkańcy ulic i osiedli, na których 
podejmowane będą działania infrastrukturalne – place zabaw dla dzieci, itp. 

2) w ramach działań warsztatowych/terenowych należy przewidzieć: projektowanie z mieszkańcami 
przestrzeni publicznej np.: 

 placu zabaw dla dzieci młodszych (huśtawki, zjeżdżalnia, mini ścianka wspinaczkowa, pomosty 
równoważne, domek dla dzieci, zieleń, itp.), 

 placu zabaw / miejsca spotkań dla dzieci starszych i młodzieży (system lin umożliwiający 
wspinanie, huśtawki, ławki, zieleń, itp.),  

 przestrzeni wspólnej służącej spotkaniom mieszkańców (ławki, stół, zadaszenie od deszczu / 
słońca, grill na powietrzu, zieleń, itp.),  

 aranżacja zieleni, 

 inne propozycje wynikające bezpośrednio z potrzeb/oczekiwań mieszkańców; 
3) działanie ma posłużyć nie tylko przygotowaniu założeń do projektu architektonicznego aranżacji 

przestrzeni publicznej i w konsekwencji podjęciu działań inwestycyjnych, ale przede wszystkim budowie 
tożsamości lokalnej, tzw. wartości miejsca dla mieszkańców. Poczucia odpowiedzialności za „moje 
miejsce” (u mieszkańców) skutkujące w konsekwencji m.in. dbałością o porządek i estetykę 
otoczenia, odpowiedzialnością za  poszczególne elementy przestrzeni. Prowadzenie m.in. mini-ogródków 
kwietnych, ziołowych czy nawet warzywnych pozwoli wzmocnić poczucie własności u mieszkańców a i 
tym samym wzmocnić poczucie odpowiedzialności za przestrzeń i miejsce w którym się mieszka.   

Działania będą systematycznie realizowane na podobszarach rewitalizacji, w celu zaprojektowania z 
mieszkańcami elementów małej architektury, terenów rekreacyjnych itp.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia własnej przestrzeni/przestrzeni w której mieszkają. 
W efekcie będzie to  skutkować budowaniem poczucia przynależności do miejsca, odpowiedzialności, 
swoistej „własności przestrzeni” u mieszkańców. W dalszej konsekwencji – uruchomi mechanizmy 
dbania o przestrzeń wspólną, zachowania jej estetyki, wyeliminuje poczucie „gettyzacji” – bycia 
mieszkańcem zdegradowanej przestrzeni miejskiej co ma bieżąco znamiona stygmatyzacji, 
utrzymywania nierówności społecznych; 

– przygotowanie wytycznych do projektu architektonicznego przestrzeni publicznych; 
– pokazanie/przećwiczenie jak w sposób modelowy, partycypacyjny, wspólny, zmieniać, dostosowywać 

przestrzeń publiczną do potrzeb mieszkańców – wypracowanie uniwersalnej metodologii pracy nad 
innymi przestrzeniami poddawanymi zmianom w gminie Żarki. 

Wskaźniki: 

– ilość osób/mieszkańców  bezpośrednio zaangażowanych w działania warsztatowe 
– wytyczne do projektu architektonicznego 
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Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar rewitalizacji 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2018-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Przedsiębiorcy 

2 000 zł netto 

 

Obszar rewitalizacji 

Tytuł zadania/projektu: 

Gmina Żarki sercem polskiej wspinaczki skałkowej  
- program upowszechniania sportu – wspinaczka skałkowa – w szkołach podstawowych i gimnazjum Gminy 

Żarki  

Opis zadania/projektu: 

Zakres prac: 
1) przygotowanie szczegółowe koncepcji programu polegającego na wprowadzeniu do zajęć szkolnych 

(lekcje wychowania fizycznego, szkoleń kluby sportowe) elementów zajęć wspierających 
bezpośrednio sport – wspinaczka skałkowa; 

2) przygotowanie nauczycieli / instruktorów do prowadzenia zajęć; 
3) uruchomienie żareckiej ligi / klubu wspinaczkowego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 

Żarki; 
4) z uwagi na położenie gminy Żarki w centrum Jury Krakowsko – Częstochowskiej, posiadania na swym 

terenie skał/ostańców gdzie sport ten się rozwija (wiele osób/wspinaczy zwłaszcza weekendowo i 
wakacyjnie odwiedza gminę), aspiracji rozwojowych gminy do bycia gminą turystyczną, 
wykorzystującą jako walor zasadniczy położenie na Jurze, jak również rozwoju bazy sportowej 
(sztuczna ściana wspinaczkowa przy Szkole Podstawowej przy ul. Częstochowskiej w Żarkach – 
zadanie nr 2.5.) - wybór tego sportu jako wiodącego dla gminy, jest wyborem wysoce prawidłowym. 
Równocześnie powszechność sportu, jaką się przewiduje (zajęcia w każdej szkole), pozwoli dużej 
grupie młodych mieszkańców gminy Żarki rozwijać pasje wspinaczkowe i rywalizować później na 
regionalnych i ogólnopolskich zawodach. Ogromna jest też wychowawcza waga uprawiania sportu 
przez młodzież – zagospodarowanie wolnego czasu przez aktywne, ukierunkowane zajęcia. 
Aktywność ruchliwa wspiera prozdrowotny styl życia i przeciwdziała otyłości, ale także jest 
alternatywą dla dzieci i młodzieży spędzania czasu wolnego w sytuacji kiedy w rodzinnych domach 
mogą występować problemy wychowawcze. 

Projekt skierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji, jednak będzie on miał 
charakter otwarty i będą mogli w nim wziąć udział także mieszkańcy innych terenów gminy. Młodzież z obszaru 
rewitalizacji powinna bowiem w jak największym stopniu integrować się poprzez różne działania społeczne z 
mieszkańcami innych osiedli, aby czerpać pozytywne wzorce. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 
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Prognozowane rezultaty projektu: 

– objęcie dzieci i młodzieży gminy Żarki programem zajęć sportowych, 
– wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli/instruktorów wspinania w gminie, 
– kreowanie postaw prozdrowotnych, aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia, 
– budowanie poczucia dumy z miejsca w którym się mieszka, uświadamianie mieszkańcom znaczenia 

krajobrazu Jury Krakowsko – Częstochowskiej, 
– przeciwdziałanie zjawiskom patologii dzieci i młodzieży 

Wskaźniki: 

– ilość osób/młodych mieszkańców  bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe; 
– ilość nauczycieli zaangażowanych w projekt 
– ilość zawodów gminnych jakie zostaną w danym roku zorganizowane 
– ilość zawodów o randze regionalnej, krajowej czy międzynarodowej w której wystartują zawodnicy z 

gminy Żarki 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar rewitalizacji / ew. Gmina Żarki 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2020 

Partnerzy w realizacji: 
Szacunkowy koszt: 

SP z terenu Gminy Żarki 
Gimnazjum 

Zespół Szkół im. T. Kościuszki 

50 000 zł netto 

 

Obszar rewitalizacji 

Tytuł zadania/projektu: 

Jasna strona Gminy Żarki 
program budowy świadomości ekologicznie wśród mieszkańców gminy  

Opis zadania/projektu: 

Zakres prac: 
1) przygotowanie koncepcji programu polegającego na upowszechnianiu wiedzy o znaczeniu ochrony 

środowiska w którym się żyje i kształtowaniu zachowań proekologicznych wśród mieszkańców gminy 
Żarki - odnoszących się do zachowań dnia codziennego (m.in. segregacja odpadów, przeciwdziałanie 
dzikim wysypiskom śmieci, eliminacja nawyków spalania w piecach/kominkach odpadów meblowych, 
skórzanych etc.); 

2) opracowanie stosownych dla programu narzędzi – gra ekologiczna (warto skorzystać także z gotowych 
wzorów np. www.swiatija.pl Stowarzyszenia Nowa Idea – prekursora a bieżąco lidera edukacji 
ekologicznej w Polsce skierowanej zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym jak i osób dorosłych czy 
całych rodzin) i innych. Przygotowanie nauczycieli / edukatorów do realizacji zadań programu; 

3) elementy programu: 
– zaangażowanie głównie ludzi młodych (na początku realizacji programu – gimnazjum, ostanie 

klasy) w przedsięwzięcie: „Ciemna i jasna strona gminy Żarki” polegające na przygotowaniu w 
zespołach fotoeseji prezentujących zarówno to co w aspekcie poszanowania przyrody, zachowań 
proekologicznych, jest pozytywne w gminie oraz analogicznie co jest złe, sprzeczne z zasadami 
poszanowania przyrody, nie jest zachowaniem proekologicznym. Prace były by publicznie 
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prezentowane (np. Dom Kultury, szkoła, Urząd Miasta i Gminy), podlegałyby ocenie, a najwyżej 
oceniona ze względu na przyjęte kryteria (np. wartość merytoryczna spostrzeżeń, forma 
wykonania, głębokość wniosków, etc.) były by zaprezentowane podczas sesji Rady Miejskiej i 
nagrodzone przez Burmistrza Żarek; 

– wprowadzenie do przedszkoli i szkół (w ramach lekcji o środowisku / lub lekcji wychowawczych) 
gier edukacyjnych dotyczących środowiska naturalnego i naszej, ludzi, w nim bytności. Idea gier 
edukacyjnych ma polegać nie tylko na graniu w nie w szkołach, ale także w domach, z rodzicami, 
dziadkami, etc. – tym samym treści edukacyjne będą przenoszone w szerokiej skali na społeczność 
gminy Żarki; 

– wprowadzenie do szkół stałych lekcji edukacyjnych w duchu: skąd się biorą śmieci? Skierowanych 
do najmłodszych, klasy I – III; 

– zaplanowana, stała, powszechna akcja informacyjna zwracająca uwagę mieszkańców gminy na 
potrzebę chronienia środowiska w którym się mieszka, żyje i którego elementem też się jest – 
działania prowadzone w oparciu o wykorzystanie kanałów tradycyjnych (prasa lokalna, Internet, 
spotkania z mieszkańcami), ale także mniej konwencjonalnych. 

Projekt skierowany jest w szczególności do mieszkańców obszaru rewitalizacji, jednak będzie on miał charakter 
otwarty i będą mogli w nim wziąć udział także mieszkańcy innych terenów gminy. Mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji powinni bowiem w jak największym stopniu integrować się poprzez różne działania społeczne z 
mieszkańcami innych osiedli, aby czerpać pozytywne wzorce. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– objęcie dzieci i młodzieży gminy Żarki ale także ich rodzin, programem zajęć edukacyjnych dotyczących 
tematyki poszanowania przyrody, 

– wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli/edukatorów w obszarze edukacji ekologicznej, 
– opracowanie narzędzi do prowadzenia edukacji ekologicznej / lub zaadoptowanie sprawdzonych 

narzędzi efektywnej i ciekawej edukacji ekologicznie (np. Stowarzyszenia Nowa Idea), 
– kreowanie postaw proekologicznych, 
– budowanie poczucia dumy z miejsca w którym się mieszka, uświadamianie mieszkańcom znaczenia 

krajobrazu Jury Krakowsko – Częstochowskiej i potrzeby zachowania go w stanie ekologicznie dobrym, 
– przeciwdziałanie zjawiskom zachowań nie ekologicznych jakie bieżąco obserwuje się u mieszkańców 

Żarek (m.in. palenie materiałami odpadowymi, dzikie wysypiska śmieci, itp.). 

Wskaźniki: 

– ilość osób/ mieszkańców  bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe (w  tym w podziale na 
grupy: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) 

– ilość nauczycieli / edukatorów zaangażowanych w projekt 
– ilość fotosesji jakie w danym roku opracowano 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar rewitalizacji / ew. Gmina Żarki 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 
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Szkoły z terenu Gminy Żarki 
 

20 000 zł netto 

 

Obszar rewitalizacji 

Tytuł zadania/projektu: 

Cudze chwalimy, swego nie znamy 
- Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych nt. dziedzictwa kulturowego i historii 

Gminy Żarki 

Opis zadania/projektu: 

Zakres prac: 

Zadanie będzie polegało na wprowadzeniu do szkół podstawowych programu rozwijającego świadomość 
młodych ludzi na temat historii, budującego poczucie dumy i wzrost tożsamości młodych ludzi z ich miejscem 
zamieszkania/urodzenia. 

1. Przygotowanie szczegółowej koncepcji Programu. 
2. Zaangażowanie mieszkańców  gminy w zbieranie najważniejszych informacji dotyczących miasta i gminy 

Żarki np. w formie konkursu – mieszkańcy zgłaszają do konkursu historie, legendy miejskie. Następnie 
najciekawsze i sprawdzone historycznie prace zostają opublikowane we wspólnej książce pn. Legendy 
Żareckie.  

3. Przeszkolenie kadry (nauczycieli) nt. najważniejszych tradycji i historii miejsca. 
4. Realizacja zajęć w szkołach podstawowych nt. historii gminy.  
5. Ogłoszenie dorocznego konkursu dotyczącego znajomości historii gminy. 

Projekt skierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji, jednak będzie on miał 
charakter otwarty i będą mogli w nim wziąć udział także mieszkańcy innych terenów gminy. Młodzież z obszaru 
rewitalizacji powinna bowiem w jak największym stopniu integrować się poprzez różne działania społeczne z 
mieszkańcami innych osiedli, aby czerpać pozytywne wzorce. 

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– rozwijanie dumy i tożsamości miejsca młodych ludzi.  
– Integracja mieszkańców gminy. 
– objęcie dzieci i młodzieży Gminy Żarki, ich rodzin i innych mieszkańców, programem zajęć 

edukacyjnych dotyczących historii i kultury. 
– wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli/edukatorów w obszarze historii, 
– budowanie poczucia dumy z miejsca w którym się mieszka, uświadamianie mieszkańcom znaczenia 

krajobrazu Jury Krakowsko – Częstochowskiej i tradycji historycznych. 

Wskaźniki: 

– ilość osób/ mieszkańców  bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe (w  tym w podziale na 
grupy: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) 

– ilość nauczycieli / edukatorów zaangażowanych w projekt 
– liczba uczniów biorących udział w konkursie 
– ilość projektów konkursowych opracowanych w danym roku 
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Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar rewitalizacji / ew. Gmina Żarki 

Podmiot odpowiedzialny za realizację / beneficjent Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Szkoły z terenu Gminy Żarki 20 000 zł netto 

 

Obszar rewitalizacji 

Tytuł zadania/projektu: 

Zostań Żareckim przedsiębiorcą  
- program rozwijania postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży  

Opis zadania/projektu: 

Zakres prac: 
1) przygotowanie szczegółowe koncepcji projektu: zakres zagadnień jakie mają być objęte projektem (z 

zakresu przedsiębiorczości), forma – konkurs (decyzja czy opracowany jest własny czy bazuje się na 
projektach z zakresu przedsiębiorczości realizowanych już w szkołach w Polsce (dobre praktyki), 
skala działania – szkoły podstawowe/gimnazja/wiek uczestników, forma w jakie będzie to 
realizowane, częstotliwość zajęć/działań, etc.  

2) przygotowanie nauczycieli do realizacji projektu; 
3) w ramach projektu przewiduje się, że działania będą adresowane do młodych mieszkańców gminy, 

jednakże prowadzący go nauczyciele powinni szczególną uwagę położyć na zaangażowanie w projekt 
dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, aby zniwelować procesy biedy dziedziczonej/wyuczonej 
bezradności. Nawiązując do tradycji handlowej w gminie Żarki, w formie zabaw, zadań czy 
konkursów, dzieci uczyłyby się negocjowania, komunikacji i podstaw przedsiębiorczości (dobra 
praktyka gra „Chłopska Szkoła Biznesu” opracowana przez Małopolski Instytut Kultury). 

4) zadanie o charakterze cyklicznym – wieloletnim, wpisane na trwale w program edukacyjny 
realizowany w żareckich szkołach. 

Projekt skierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji, jednak będzie on miał 
charakter otwarty i będą mogli w nim wziąć udział także mieszkańcy innych terenów gminy. Młodzież 
z obszaru rewitalizacji powinna bowiem w jak największym stopniu integrować się poprzez różne działania 
społeczne z mieszkańcami innych osiedli, aby czerpać pozytywne wzorce.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Prognozowane rezultaty projektu: 

– zaangażowanie młodych mieszkańców w działania przedsiębiorcze, 
– kreowanie postaw przedsiębiorczych, uczenie o przedsiębiorczości, 
– przeciwdziałanie zjawiskom dziedziczenia biedy czy wyuczonej bezradności 
– krzewienie tradycji kupieckich i przedsiębiorczych z jakich Gmina Żarki słynie od stuleci. 
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Wskaźniki: 

– liczba osób/młodych mieszkańców  bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe 
– liczba klas i szkół objętych projektem 
– liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar rewitalizacji / ew. Gmina Żarki 

Odpowiedzialność do realizacji: Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2018-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Mieszkańcy miasta i gminy Żarki 

20 000 zł netto 

 

Obszar rewitalizacji 

Tytuł zadania/projektu: 

Termomodernizacja mieszkalnych budynków komunalnych w Gminie Żarki 

Opis zadania/projektu: 

Zakres prac: 
– docieplenie elewacji, dachów, izolacja pozioma,  
– wymieniana stolarki okiennej i drzwiowej, 
– modernizacja instalacji co i wymieniona źródła ciepła 

Projekt obejmie termomodernizacje budynków gminnych, w których znajdują się mieszkania komunalne.  

Oddziaływania zadania/projektu: 
 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa  
 Sfera techniczna  

Prognozowane rezultaty projektu: 

Zadanie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców bloków komunalnych, poprawiając ich warunki 
mieszkaniowe, a także zmniejszając opłaty za dogrzewanie mieszkań w okresie zimowym. Dodatkowo 
stopniowa termomodernizacja budynków pozwoli na poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym 
powietrza.  

Wskaźniki: 

– liczba budynków poddanych termomodernizacji; 

Lokalizacja zadania/projektu: 

Obszar rewitalizacji / ew. Gmina Żarki 
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Odpowiedzialność do realizacji: Szacunkowy termin realizacji: 

Gmina Żarki 2017-2020 

Partnerzy w realizacji: Szacunkowy koszt: 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 500 000,00zł 

 
 

 

 

 

 


