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CO TO JEST REWITALIZACJA? 

• 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. 



CZYM JEST LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

   Wieloletni program (na lata 2016-2020) 
działań w sferze społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
infrastrukturalnej, którego celem jest 
wyprowadzenie obszaru ze stanu 
kryzysowego. Program jest podstawą do 
ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. 
z funduszy unijnych. 



CO TO JEST OBSZAR ZDEGRADOWANY? 

• Obszar zdegradowany to 
teren znajdujący 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. 



CO TO JEST OBSZAR REWITALIZOWANY 

• Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący 
całość lub część obszaru zdegradowanego, 
cechujący się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, na którym 
z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego Gmina zamierza prowadzić 
rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może 
być większy niż 20% powierzchni Gminy  
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 
mieszkańców Gminy.  



Potrzeba rewitalizacji 



Przyczyny degradacji obszaru Gminy 
Strzyżewice w opinii jej mieszkańców 



ETAPY PRAC NAD LOKALNYM PROGRAMEM 
REWITALIZACJI 

• 1. Diagnoza społeczno – gospodarcza i infrastrukturalno – 
przestrzenna- analiza wskaźnikowa,  

• 2. Wybór tzw. obszaru zagrożonego,  
• 3. Wybór obszaru objętego wsparciem finansowym(obszaru 

rewitalizowanego).  
• 4.Ustalenie zadań inwestycyjnych i społecznych/socjalnych do 

zrealizowania na terenie przyjętym do rewitalizacji zarówno 
przez podmioty publiczne jak i gospodarcze oraz społeczne 

• 5.Ustalenie zasad wdrażania, monitoringu i ewaluacji LPR 
(regulaminy i wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania) 

Zasady i przepisy związane z wyborem obszaru regulują przede wszystkim: 
•  - Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; 
•  - Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji; 

 



Wyniki diagnozy – analizy wskaźnikowej 

• Analiza wskaźnikowa Gminy Strzyżewice pokazuje że:  
• miejscowość Strzyżewice ma najwyższy wskaźnik przestępczości w 

Gminie, który wynosi - 5,94, 
• jako główna miejscowość z różnymi Urzędami nie posiada żadnej 

przychodni zdrowia ani prywatnej praktyki lekarskiej lub 
stomatologicznej, wskaźnik dostępności opieki zdrowotnej, 
profilaktyki i rehabilitacji wynosi – 0 

• na terenie miejscowości jest jeden niewielki zabytek wpisany do 
rejestru zabytków – kuźnia, natomiast dworek i park oraz lodownia 
z 1840 roku nie są wpisane do rejestru zabytków, ale ich 
rewitalizacja wzmocni atrakcyjność zabytkowo- turystyczną Gminy,  

• wskaźniki dotyczące bezrobocia również należą do najwyższych w 
Gminie, są wyższe od średniej dla Gminy, 

• wskaźniki ubóstwa także plasują się wśród najwyższych na tle 
innych miejscowości gminnych.   



Cele ogólne i strategiczne Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice 
• CEL I: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez odnowę i zagospodarowanie terenu  

i obiektów na obszarze objętym rewitalizacją 
• Działania: 
•   
• Rewitalizacja częściowo zdewastowanego terenu zespołu dworsko-parkowego  

w Strzyżewicach wraz z dworkiem Kołaczkowskich. 
• Remont i reorganizacja budynku dworku Kołaczkowskich. 
• Remont powierzchni użytkowej i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej mieszczącej 

się w dworku Kołaczkowskich pod kątem potrzeb tej jednostki organizacyjnej. 
• Zmiana pierwotnych funkcji zdewastowanego terenu i budynku na funkcje 

kulturotwórcze, społeczne, wypoczynkowe i rekreacyjne. 
• Rewitalizacja terenów zielonych parku. 
• Udostępnienie przestrzeni i obiektów do działalności usługowej. 
• Budowa i rewitalizacja infrastruktury towarzyszącej: ogrodzenia, przebudowa dojazdów 

do budynku dworku, chodników, parkingów; 
• Rozbudowa małej infrastruktury: ławek, koszy na śmieci,  stolików szachowych itp.; 
• Montaż monitoringu wizualnego; 

 



Cele ogólne i strategiczne Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 

• CEL II: Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej 

• Działania: 

• Budowa ogrodzenia wokół zespołu dworsko-
parkowego; 

• Instalacja oświetlenia parkowego; 

• Przebudowa dojazdów do budynku dworku; 

• Budowa parkingów. 

 



 
Projekty opracowane, do realizacji po 
zakończeniu działań inwestycyjnych : 

 – „Jak było dawniej- tradycje naszych dziadków”. Podmiot 
realizujący: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Żabiej Woli. 
Projekt realizowany na terenie zrewitalizowanym, w dworku 
Kołaczkowskich, w pomieszczeniach przeznaczonych dla 
organizacji pozarządowych.  

• Cel: zapoznanie młodzieży Gminy Strzyżewice z tradycjami 
ich „Małej Ojczyzny”. 
– „Warsztaty rękodzielnicze dla małych i dużych”. Podmiot 

realizujący: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Żabiej Woli. 
Projekt realizowany na terenie zrewitalizowanym, w dworku 
Kołaczkowskich,  w pomieszczeniach przeznaczonych dla 
organizacji pozarządowych. 

• Cel: zapoznanie z tradycjami rękodzielniczymi Gminy 
Strzyżewice mieszkańców Gminy Strzyżewice. Integracja 
społeczna ludzi w różnym wieku oraz niepełnosprawnych. 
 



 
Projekty w trakcie przygotowania do zrealizowania po 
wykonaniu części inwestycyjnej programu rewitalizacji: 

 • utworzenie w objętym działaniami rewitalizacyjnymi budynku 
dworku ośrodka zdrowia oraz tzw. strefy zdrowia, dzięki 
czemu mieszkańcy uzyskają dostęp do opieki zdrowotnej, 
prowadzone będą punkty konsultacyjne oraz akcje 
prozdrowotne (cytobusy, mammobusy itp.); odpowiedzialny: 
Przychodnia Zdrowia, Urząd Gminy; 

• organizacja wystaw, warsztatów o charakterze 
okolicznościowym, szkoleń aktywizujących; odpowiedzialny: 
Gminna Biblioteka Publiczna , organizacje pozarządowe z 
terenu Gminy Strzyżewice; 

• Reorganizacja powierzchni użytkowej dworku oraz jego 
otoczenia w celu ich adaptacji do potrzeb mieszkańców; 
odpowiedzialny: Urząd Gminy; 

 



c.d. 
• remont powierzchni  Gminnej Biblioteki Publicznej i 

organizacji oddziału Centrum Kultury i Promocji Gminy, 
dzięki czemu mieszkańcy uzyskają możliwość udziału  
w organizowanych przez nie wydarzeniach (mitingi 
książki, objazdowe wystawy, spotkania z ciekawymi 
ludźmi i artystami); odpowiedzialny: Urząd Gminy; 

• organizacja imprez plenerowych, festynów i wydarzeń 
okolicznościowych, co wzmocni udział mieszkańców w 
kulturze oraz wzmocni potencjał rozwoju Gminy; 
odpowiedzialny: Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury i 
Promocji Gminy Strzyżewice, organizacje pozarządowe; 

 



c.d. 
• organizacja terapii i profilaktyki uzależnień mających na 

celu wyprowadzenie osób uzależnionych z nałogów oraz 
pomoc w powrocie do funkcjonowania  
w społeczeństwie; odpowiedzialny: Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Przychodnia  Zdrowia, organizacje 
pozarządowe; 

• utworzenie zaplecza gastronomicznego, którego celem 
będzie m.in. propagowanie potraw regionalnych; 
odpowiedzialny: przedsiębiorca, organizacje 
pozarządowe; 

• utworzenie miejsca w dworku oraz w jego otoczeniu dla 
seniorów (ławeczki, stoliki do szachów itp.); 
odpowiedzialny: Urząd Gminy 

 



System monitorowania i oceny realizacji lokalnego 
programu rewitalizacji 

Monitorowanie rzeczowe będzie prowadzone na trzech 
płaszczyznach za pomocą następujących wskaźników: 

• wskaźniki produktu 

• wskaźniki rezultatu 

• wskaźniki oddziaływania 

Monitorowanie finansowe obejmować będzie dane finansowe z 
realizacji projektów, będących podstawą do oceny sprawności 
wydatkowania przeznaczonych na nie środków, w oparciu o 
raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego 
pochodzącego ze środków publicznych i prywatnych. 

 



Ocena skuteczności LPR Gminy Strzyżewice 

• Skuteczność Programu Rewitalizacji poddawana będzie 
także okresowej (co dwa lata) ocenie.  

• Dokonywana ona będzie przez Wójta Gminy Strzyżewice we 
współpracy z powołaną przez Wójta Gminy Komisją ds. 
Lokalnej Rewitalizacji oraz Radę Gminy.  

• Komisja będzie sporządzać co dwa lata raport z realizacji 
LPR, który poprzez Wójta trafiał będzie do rąk 
Przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice.  

• Ocena realizacji zadań wynikających z Programu 
Rewitalizacji przedstawiana będzie Radzie Gminy raz na rok 

• Raport prezentowany będzie także przez Komisję w trakcie 
spotkań z instytucjami partnerskimi – instytucjami 
realizującymi zadania Lokalnego Programu Rewitalizacji w 
Gminie Strzyżewice na lata 2016-2020.  
 



Finansowanie realizacji LPR Gminy Strzyżewice 

• Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie 
finansowana z następujących źródeł: 

• Fundusze strukturalne Unii Europejskiej: Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS), 

• Budżet Gminy Strzyżewice, 
• Budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
• Fundusze Konserwatora Zabytków, 
• Fundusze Ministerstwa Kultury,  
• Kredyty komercyjne, 
• Środki prywatne. 

 



PODSUMOWANIE 

• Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2016-2020 jest 
prezentacją głównych kierunków planowanych działań rewitalizacyjnych 
w odniesieniu do obszaru uznanego na terenie Gminy Strzyżewice za 
zdegradowany.  

• Realizacja tych działań jest niezbędna głównie z uwagi na szereg 
problemów społeczno-gospodarczych jakie dotykają od dawna 
mieszkańców Gminy Strzyżewice.  

• Jednocześnie należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że zarówno obszar 
wytypowany w Programie jako w pierwszej kolejności przeznaczony do 
rewitalizacji, jak również mieszkańcy Gminy Strzyżewice mają duży 
niewykorzystany potencjał. 

•  Środki Unii Europejskiej przeznaczone na rewitalizację z pewnością 
pozwolą rozwinąć ten potencjał z pożytkiem dla całej Gminy.  

• Zakłada się, iż realizacja Programu będzie kontynuacją konsekwentnie 
realizowanego procesu rewitalizacji Gminy Strzyżewice z udziałem jak 
największej liczby partnerów społecznych, publicznych i gospodarczych.  
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