
UCHWAŁA NR 192/XXVII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017-2023”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn.zm.) i art.14 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2015r., poz.1777 z 
późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017-2023” stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 1



 
 

 

  

 

 

Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Praszka na lata 2017 - 2023 

Załącznik do Uchwały Nr 192/XXVII/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 1



1 
 

1 SPIS TREŚCI 

2 Wstęp .............................................................................................................................................. 3 

3 Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi  i planistycznymi gminy ........................ 8 

3.1 Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 ............................................................. 8 

3.2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Praszka. .. 10 

3.3 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 ................. 12 

4 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz określenie skali i charakteru potrzeb 

rewitalizacyjnych ................................................................................................................................... 16 

4.1 Diagnoza delimitacyjna ......................................................................................................... 16 

4.1.1 Metodologia badań ....................................................................................................... 16 

4.2 Diagnoza zjawisk społecznych ............................................................................................... 22 

4.2.1 Depopulacja i starzenie się społeczeństwa ................................................................... 22 

4.2.2 Bezrobocie ..................................................................................................................... 26 

4.2.3 Pomoc społeczna ........................................................................................................... 28 

4.2.4 Przestępczość i bezpieczeństwo .................................................................................... 34 

4.2.5 Aktywność obywatelska ................................................................................................ 36 

4.3 Koncentracja problemów społecznych.................................................................................. 39 

4.4 Diagnoza zjawisk w sferze gospodarczej ............................................................................... 43 

4.5 Diagnoza zjawisk w sferze środowiskowej ............................................................................ 46 

4.6 Diagnoza zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej ........................................................ 49 

4.7 Diagnoza zjawisk w sferze technicznej .................................................................................. 58 

5 OBSZARY ZDEGRADOWANE I OBSZARY REWITALIZACJI ................................................................ 64 

5.1 Stan kryzysowy ...................................................................................................................... 64 

5.2 Obszar rewitalizacji ................................................................................................................ 70 

5.3 Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji. ........................................................................... 73 

5.3.1 Podobszar ul. Kopernika ................................................................................................ 73 

5.3.2 Podobszar Plac Grunwaldzki .......................................................................................... 78 

5.3.3 Analiza SWOT obszaru rewitalizacji ............................................................................... 80 

6 Wizja obszaru rewitalizacji, cele oraz kierunki rewitalizacji .......................................................... 82 

7 Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ............................................... 86 

7.1 Projekt podstawowe realizujące Cel 1. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów 

społecznych na obszarze rewitalizacji. .............................................................................................. 88 

7.2 Projekty podstawowe realizujące Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz stanu 

infrastruktury SPOŁECZNEJ OBSZARÓW zdegradowanych. .............................................................. 92 

7.3 Projekty podstawowe realizujące Cel 3. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej 

mieszkańców obszarów rewitalizacji. ................................................................................................ 95 

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 2



2 
 

8 Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne .................................................................... 98 

9 Mechanizmy zapewnienia komplementarności .......................................................................... 103 

10 Indykatywne ramy finansowe ................................................................................................. 107 

11 Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych 

w proces rewitalizacji .......................................................................................................................... 110 

12 System realizacji programu rewitalizacji oraz monitoring ...................................................... 114 

13 Spis zdjęć, map, rysunków i tabel ............................................................................................ 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 3



3 
 

2 WSTĘP  

 

Rewitalizacja – to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie 

kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz 

kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie swoich specyficznych uwarunkowań oraz 

wzmacnianie lokalnych potencjałów i jest procesem wieloletnim, prowadzonym we 

współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz.  

Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są spójnie wewnętrznie 

(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami 

sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi  

z dokumentów strategicznych). 

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 

Celem nadrzędnym Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka (misja) jest zbudowanie planu  

na rzecz wyprowadzanie ze stanu kryzysowego, części przestrzeni Gminy, która uznana została ze 

zdegradowaną (koncentracja terytorialna) i jego realizacja. 

Rewitalizacja odnosi się do bardzo precyzyjnie zdefiniowanej części gminy i zakłada realizację działań, 

które są odpowiedzią na zdiagnozowane w tej przestrzeni różnorodne problemy, które ze sobą 

współwystępują lub są od siebie zależne.   

Koncentracja terytorialna rewitalizacji  

 

 

Obszar 
zdegradowany 

w gminie 
Praszka

Koncentracja 
problemów 
społecznych

Problemy 
przestrzenno-
funkcjonalne?

Dalsze 
problemy?
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Nadrzędne znaczenie w programie rewitalizacji mają problemy społeczne. Ta logika przenosi się 

praktycznie na cały dokument. Oznacza bowiem, że koncentracja działań, czyli de facto miejsce 

prowadzenia rewitalizacji, musi być ściśle przypisane przestrzeni, w której problemy społeczne się 

koncentrują. Logika ta oznacza również, że co do zasady obszarami zdegradowanymi są przestrzenie 

zamieszkałe.  

Niemniej jednak, aby wskazać, która część gminy Praszka jest zdegradowana, oprócz koncentracji 

problemów społecznych – należy poszukiwać dalszych problemów, w tym gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, gdyż rewitalizacja zakłada 

wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe 

(kompleksowość rewitalizacji).  

Kompleksowość rewitalizacji  

 

 

Trzecią istotną cechą rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Rewitalizacja prowadzona jest bowiem 

na rzecz i wspólnie ze społecznością lokalną, zamieszkującą obszary zdegradowane. Zakłada się 

włączenie społeczności do procesu „zarządzania” rozwojem przestrzeni zdegradowanych, w tym 

aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia programu rewitalizacji, jak też jego realizacji. Program jest 

tworzony dla mieszkańców. Konieczne jest poznanie ich opinii, ale również „pozyskanie” ich do 

procesów pozytywnych przemian, jakie będą zachodzić na obszarach, na których prowadzona będzie 

rewitalizacja. Można założyć, że rewitalizacja oznacza zupełnie nowego podejście do zarządzania 

przestrzenią gminy – a uruchomienie procesów partycypacji społecznej to jeden z nadrzędnych celów 

rewitalizacji.  

Na wyżej wymienionych zasadach skonstruowany został Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Praszka. 

Oznacza to, że działania rewitalizacyjne prowadzone będą na rzecz wybranej przestrzeni gminy, która 

charakteryzuje się koncentracją problemów, w szczególności społecznych (obszar zdegradowany/ 

obszar rewitalizacji), poprzez działania całościowe, zakładające rozwiązywanie zasadniczych 

problemów, w tym zachowanie równowagi w realizacji działań, tj. nie tylko skupienie się na twardych, 

infrastrukturalnych efektach, ale przede wszystkim na szukaniu rozwiązań problemów społecznych 

Problemy społeczne

Problemy 
przestrzenno-
funkcjonalne?

Problemy 
gospodarcze?
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(kompleksowość rewitalizacji). Istotne jest, aby ww. działania realizowane były przy aktywnym udziale 

mieszkańców rewitalizowanej przestrzeni (uspołecznienie rewitalizacji). 

Cechy rewitalizacji 

 

 

Rewitalizacja, z uwagi na swój kompleksowych charakter, wpisuje się w szereg krajowych  

i regionalnych polityk rozwoju, co zaprezentowano w poniżej tabeli.  

Tabela 1. Spójność rewitalizacji z założeniami krajowych i regionalnych polityk rozwoju  

Dokument Założenia  

Strategia Rozwoju Kraju 
2020 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. 
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego. 
II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej. 
II. 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego. 
 
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 
Cel III.1. Integracja społeczna. 
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych. 
 
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju 
oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania 
potencjałów regionalnych. 
III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, 
subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów 
wiejskich. Wspieranie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym w zakresie 
działań rewitalizacyjnych, rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza 
komunikacyjnej, a także poprawy usług użyteczności publicznej  
i innych funkcji niezbędnych dla inicjowania procesów rozwojowych na 
poziomie lokalnym. 
 

Koncentracja 
terytorialna

Uspołeczenie 
rewitalizacji

Kompleksowość 
rewitalizacji
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Krajowa Polityka Miejska 
2023 

Cel 1. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego  
i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich,  
w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych. 
 
Cel 2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich,  
w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej 
suburbanizacji. 
 
Cel 3. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację 
zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich. 
 
Cel 4. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich 
do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia. 
 
Cel 5. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków 
miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki 
regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie 
ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu. 
 

Strategia Innowacyjności  
i Efektywności Gospodarki 
„Dynamiczna Polska 2020” 

Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb 
innowacyjnej i efektywnej gospodarki. 
 
Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i 
pracy. 
 
Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych  
i surowców. 
 
Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 
 

Strategia Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 

Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Strategia Rozwoju Kapitału 
Społecznego 2020 

Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
  
Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego  
i kreatywnego. 
 

Strategia Bezpieczeństwo 
Energetyczne  
i Środowisko perspektywa 
do 2020 roku 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska. 
 
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego  
i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. 
 
Cel 3.Poprawa stanu środowiska. 
 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010- 2020: 
Regiony, Miasta, Obszary 
wiejskie 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (konkurencyjność). 
 
Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji 
obszarów problemowych (spójność). 
 
Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej 
realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (sprawność). 
 

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 
2030 

Cel 2: Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie 
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie 
warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 
wszystkich. 
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Cel 4: Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie  
i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego  
i walorów krajobrazowych Polski. 
 

Narodowy Plan Rewitalizacji 
 

Cel główny: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych  
w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym  
i gospodarczym.  
 
Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla 
prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, 
zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań. 
 

Strategia Rozwoju 
Województwa Opolskiego 
do 2020 roku 

CEL STRATEGICZNY 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy. 
CEL OPERACYJNY 1.3. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia. 
CEL OPERACYJNY 1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
i ubóstwu. 
CEL OPERACYJNY 1.5. Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych. 
 
CEL STRATEGICZNY 2. Aktywna społeczność regionalna. 
CEL OPERACYJNY 2.1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
CEL OPERACYJNY 2.2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa  
i tożsamości regionalnej. 
 
CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta 
turystyczno-kulturalna. 
CEL OPERACYJNY 5.1. Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych, 
opiekuńczych i edukacyjnych. 
CEL OPERACYJNY 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich 
infrastruktury. 
 
CEL STRATEGICZNY 7. Wysoka jakość środowiska. 
CEL OPERACYJNY 7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej. 
CEL OPERACYJNY 7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki. 
CEL OPERACYJNY 7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i bioróżnorodności. 
CEL OPERACYJNY 7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń 
naturalnych i cywilizacyjnych. 
 
CEL STRATEGICZNY 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu. 
CEL OPERACYJNY 9.1. Wspieranie potencjału gospodarczego  
i społecznego miast. 
CEL OPERACYJNY 9.2. Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na 
obszarach miejskich. 
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3 OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

I PLANISTYCZNYMI GMINY 

 

Potrzeba podjęcia działań rewitalizacyjnych zdefiniowana została w dokumentach szczebla lokalnego 

gminy Praszka.  

3.1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRASZKA NA LATA 2015-2025 
 

Najważniejszym dokumentem określającym oczekiwane dążenia przemian w gminie Praszka jest 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. Dla docelowego w niniejszym dokumencie 2025 

roku określona została wizja, tj. oczekiwany obraz gminy Praszka po zrealizowaniu szeregu 

przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii.  

W 2025 roku gmina Praszka charakteryzować się będzie następującymi cechami:  

• korzystny klimat dla rozwoju rolnictwa, przedsiębiorczości, zatrudnienia i innowacji; 

• rozwijająca się edukacja i wzrastający kapitał intelektualny, innowacyjny i kreatywny; 

• dobre skomunikowanie zewnętrzne oraz obszar spójny wewnętrznie pod względem 

transportowym; 

• dostęp do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej; 

• dostęp do podstawowych standardów usług zdrowotnych i społecznych; 

• wysoka aktywność obywatelską i uczestnictwo w procesach integracyjnych; 

• przestrzeń gminy pozbawiona barier dla osób niepełnosprawnych; 

• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ograniczona emisja zanieczyszczeń do 

ekosystemu; 

• wzmocnione mechanizmy zarządzania w samorządzie, w tym w zakresie zarządzania 

kryzysowego, a wszystkie aspekty rozwoju uwzględniają zasadę włączenia społecznego. 

 

Ww. obraz zakłada równomierność procesów rozwoju w przestrzeni gminy. W odniesieniu do 

obszarów charakteryzujących się koncentracją problemów społecznych oznacza to w szczególności: 

konieczność prowadzenia działań na rzecz rozwoju kapitału intelektualnego, innowacyjnego, 

wspieranie dostępu do usług zdrowotnych i społecznych, wspieranie aktywności obywatelskiej  

i integracji społecznej, eliminowanie barier dla osób niepełnosprawnych.   

Prowadzenie rewitalizacji wynika również z nadrzędnych celów rozwoju gminy, ujętych w misji.  

• bazowaniu na potencjale endogenicznym; 

• uwzględnieniu potrzeb grup defaworyzowanych; 

• uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego; 

• uwzględnieniu korzystnego klimatu dla innowacji i e-usług; 

• szerszym otwarciu na otoczenie i budowaniu sieci powiązań między podmiotami rozwoju. 

Ww. wartości, jakimi charakteryzować się będzie rozwój gminy Praszka – oznaczają, że w odniesieniu 

do przestrzeni, w której koncentrują się problemy (obszar rewitalizacji) szczególnie istotne znaczenie 

ma wykorzystanie potencjału obszarów rewitalizacji (potencjał endogeniczny), działania na rzecz grup 
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defaworyzowanych, jak też tworzenie i rozwijanie lokalnych partnerstw (budowanie sieci powiązań 

między podmiotami rozwoju – partycypacja społeczna).  

Tabela 2. Cele Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 oraz ich znaczenie dla definiowania celów i kierunków 
rewitalizacji w gminie Praszka  

Lp. Cel strategiczny / pola operacyjne  Znaczenie dla 
definiowania celów i 
kierunków rewitalizacji 
w gminie Praszka  

Uzasadnienie  

1. Zwiększenie poziomu partycypacji i 
zaangażowania społecznego oraz 
wzmacnianie tożsamości regionalnej. 
 
1.1. Społeczeństwo obywatelskie 
1.2. Organizacje pozarządowe 
1.3. Tożsamość i wielokulturowość 
1.4. Społeczeństwo informacyjne 
 

Bardzo duże  Partycypacja społeczna, 
aktywność społeczna stanowią 
jeden z filarów rewitalizacji.  

2. Wzrost przedsiębiorczości i 
zatrudnienia oraz innowacyjności w 
rolnictwie i sektorze MŚP. 
 
2.1. Przedsiębiorczość 
2.2. Rolnictwo 
2.3. Zatrudnienie 
 

Duże  Wśród problemów o znacznej 
skali w gminie Praszka są 
problemy długotrwałego 
bezrobocia oraz niskiej 
przedsiębiorczości. Są to jedne z 
kryteriów delimitacji stanów 
kryzysowych w gminie Praszka.  

3. Podniesienie poziomu dostępności i 
jakości usług edukacyjnych, 
zdrowotnych i włączenia 
społecznego. 
 
3.1. Usługi edukacyjne 
3.2. Usługi społeczne 
3.3. Usługi zdrowotne 

Duże Wśród problemów o znacznej 
skali w gminie Praszka są 
problemy związane ze 
starzeniem się społeczeństwa, 
długotrwałą lub ciężką chorobą 
oraz niepełnosprawnością. Są to 
jedne z kryteriów delimitacji 
stanów kryzysowych w gminie 
Praszka.   
 

4. Zapewnienie dostępu do wysokiej 
jakości infrastruktury publicznej i 
poszanowanie potrzeb środowiska 
naturalnego. 
 
4.1. Odnawialne źródła energii i 
niskoemisyjność 
4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa 
4.3. Infrastruktura gospodarki 
odpadami 
4.4. Bezpieczeństwo publiczne 
4.5. Infrastruktura drogowa i 
towarzysząca 
4.6. Estetyka przestrzeni publicznej 
4.7. Dziedzictwo przyrody i turystyka 
 

Umiarkowane Problemy dostępu do 
infrastruktury publicznej oraz 
stan środowiska są jednymi z 
kryteriów delimitacji obszarów 
zdegradowanych w gminie 
Praszka. Problemy te mają 
jednak niższą kategorię w 
porównaniu do problemów 
społecznych. 

5.  Wzrost efektywności zarządzania w 
samorządzie lokalnym oraz rozwój 
współpracy z otoczeniem. 
 

Umiarkowane  Efektywność zarządzania w 
odniesieniu do rewitalizacji, 
oznacza ujęcie działań 
rewitalizacyjnych w proces 
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5.1. E-usługi 
5.2. Nowoczesne kadry administracji 
samorządowej 
5.3. Współpraca z partnerami 
rozwoju 
5.4. Współpraca zewnętrzna 

zarządzania całą gminą, jak 
również zbudowanie 
mechanizmów współpracy z 
interesariuszami rewitalizacji, w 
tym także uspołecznienie 
rewitalizacji w gminie Praszka.  
 

 

Cele strategiczne rozwoju gminy Praszka wskazują bardzo wyraźnie jakie działania są oczekiwane  

w sposób szczególny w gminie w odniesieniu do rewitalizacji. Są to przede wszystkim działania, które 

będą odpowiedzią na następujące cele:  

• Zwiększenie poziomu partycypacji i zaangażowania społecznego oraz wzmacnianie 

tożsamości regionalnej, 

• Wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz innowacyjności w rolnictwie i sektorze MŚP, 

• Podniesienie poziomu dostępności i jakości usług edukacyjnych, zdrowotnych i włączenia 

społecznego. 

 

3.2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

PRASZKA.  
 

Założenia polityki przestrzennej, koordynujące działania samorządu lokalnego w planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym gminy, zostały przedstawione w Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Praszka.  

Z uwagi na to, że rewitalizacja co do zasady prowadzona jest na rzecz przestrzeni zamieszkałych (tam, 

gdzie występują problemy społeczne) – poniższa analiza uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zawęziła się do takich przestrzeni gminy Praszka.  

Tereny zabudowane w gminie Praszka występują w formie skupionej oraz rozporoszonej. Formę 

skupioną tworzy zabudowa miasta Praszka oraz zabudowa wsi Przedmość, Wierzbie, Kowale, Gana, 

Strojec, Brzeziny, Szyszków i Wygiełdów. Pozostałe wsie posiadają zabudowę rozproszoną. 

Najistotniejszą wadą struktury funkcjonalno-przestrzennej sieci osadniczej w gminie jest niekorzystne 

położenie ośrodka gminnego – Praszki. Stosunkowo korzystna jest natomiast sieć ośrodków obsługi 

stopnia podstawowego. Dogodne są również powiązania komunikacyjne jednostek wiejskich z 

ośrodkami obsługi stopnia podstawowego. Najmniej korzystne położenie w aspekcie dostępności do 

usług ma wieś Wygiełdów.  

Rozmieszczenie usług odpowiada hierarchii ośrodków w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej.  

W ośrodku gminnym Praszce skoncentrowane są usługi o znaczeniu gminnym oraz podstawowym: 

Urząd Miasta i Gminy, gimnazjum, szkoły podstawowe, przychodnie zdrowia, komisariat Policji, obiekty 

kultury (Miejsko-Gminny Dom Kultury, muzeum, kino, biblioteka miejsko-gminna), obiekty sportowe 

(stadion, hala sportowa, kryty basen), banki i placówki handlowe. W ośrodkach obsługi podstawowej, 

tj. w Strojcu, Kowalach, Ganie, Wierzbiu i Przedmościu zlokalizowane są usługi podstawowe: szkoły 

podstawowe, przedszkola, filie biblioteczne (z wyjątkiem Przedmościa), boiska lub place sportowe, 

sklepy z artykułami tzw. pierwszej potrzeby.  
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Ocena struktur przestrzenno-funkcjonalnych poszczególnych jednostek osadniczych wypada średnio 

korzystnie. Najistotniejszą wadą struktury miasta Praszka jest lokalizacja terenów przemysłowych  

i terenów mieszkaniowych po przeciwległych stronach miasta, co powoduje, że trasa dojazdów do 

pracy przebiega przez centrum miasta i pokrywa się z ruchem tranzytowym.  

Dynamiczny rozwój miasta Praszka rozpoczął się w latach 70-tych, co związane było z rozbudową 

Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO (1971 – 1977). Przestrzennie miasto rozwijało się  

w pierwszej fazie w kierunku północnym, gdzie wybudowano nowy zakład na terenie o powierzchni 

25,0 ha oraz pierwsze osiedle mieszkaniowe, wielorodzinne im. M. Kopernika o powierzchni 7,0 ha 

(1970-1977). W tym rejonie powstał stadion oraz zespół szkół zawodowych (ul. Sportowa). Drugie 

osiedle (Warszawskie) wybudowano w latach 1976 – 1980 we wschodnim rejonie miasta. Jest to 

najmniejsze osiedle (2 bloki mieszkalne), jednak ze względu na usytuowanie w bezpośrednim 

otoczeniu starej zabudowy bardzo niekorzystnie ingeruje w układ przestrzenny miasta. Zasadniczy 

rozwój nastąpił w kierunku południowym, gdzie na powierzchni 45 ha powstało w latach 1975 – 1990 

osiedle im. Adama Mickiewicza. Osiedle zrealizowane zostało z pełnym programem usługowym 

(szkoły, przedszkola, obiekty handlowe, gastronomiczne, kościół) oraz starannie urządzono zielenią 

osiedlową. W sumie teren zabudowy Praszki powiększył się w latach 1950 – 1992 o 95 ha. Dalszy rozwój 

miasta kontynuowany jest w południowym rejonie, gdzie powstają zespołu zabudowy jednorodzinnej. 

Okres dynamicznego rozwoju nowych dzielnic był jednocześnie okresem zaniedbania starej części 

miasta. Stara substancja miejska remontowana była jedynie doraźnie i powierzchownie, co 

doprowadziło do jej dekapitalizacji. Obecnie niemal cały obszar miasta w granicach sprzed 1945 roku 

oraz dzielnica Zawisna wymagają rehabilitacji polegającej na generalnym remoncie obiektów 

wartościowych historycznie oraz wymianie pozostałych obiektów, uzupełnieniu zabudowy, 

zagospodarowaniu wnętrz (podwórek), wymianie nawierzchni ulic oraz przebudowie i uzupełnieniu 

zieleni ulicznej.  

Największą wadą struktur wiejskich jednostek osadniczych jest układ przestrzenny: dominują 

„przydrożnice”, często rozproszone i „ulicówki”. W takich układach, w stosunku do układów 

skupionych, wyższe są koszty uzbrojenia terenów, gorsza dostępność do usług, brak miejsc centralnych 

predysponowanych do wydzielenia i urządzenia przestrzeni publicznych (miejsca takie decydują  

o tożsamości i atrakcyjności jednostek osadniczych).  We wszystkich wsiach układy przestrzenne są  

w niewielkich stopniu naruszone, głównie z uwagi na znikomy rozwój zabudowy w okresie 

powojennym. Nowa zabudowa mieszkaniowa i usługowa (szkoły, strażnice OSP, pawilony handlowe) 

występuje w większych wsiach (Gana, Wierzbie, Przedmość, Strojec, Kowale) i zlokalizowana jest 

przeważnie zgodnie z istniejącymi układami – jako uzupełnienie lub kontynuacja, lub poza układami – 

przybierając postać nowych i niezależnych elementów struktury (np. zabudowa wielorodzinna  

w Strojcu, zespół zabudowy jednorodzinnej w Wierzbiu).  

Mając na uwadze uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne gminy Praszka należy zwrócić uwagę 

na następujące problemy, które mogą powodować stany kryzysowe:  

• Konieczność rehabilitacji obszaru miasta sprzed 1945 roku, w szczególności w zakresie 

remontu obiektów wartościowych historycznie, zagospodarowaniu przestrzeni wspólnych 

(podwórek), 

• Niższy standard jakości życia na najstarszym osiedlu Praszki (ul. Kopernika) z uwagi na 

przeniesienie ciężaru inwestycji w infrastrukturę społeczną do południowej części miasta,  

w tym również gorszy stopień wyposażenia tej części miasta w przestrzenie publiczne oraz 

usługowe, 

• Niedostatek terenów i przestrzeni publicznych, sprzyjających integracji społecznej,  

w rozproszonej zabudowie na obszarach wiejskich.  
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3.3 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014 - 2020 
 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 jest wieloletnim 

dokumentem programowym. Ma ona istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego 

jej mieszkańców, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Działania strategii skierowane są głównie do środowisk pozostających na marginesie życia społecznego 

oraz mieszkańców gminy Praszka, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz wykluczonych 

społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. 

Nadrzędny cel realizacji Strategii zdefiniowany został w postaci misji:  

GMINA PRASZKA - WSPIERA RODZINĘ, PRZECIWDZIAŁA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ DĄŻY DO 

WZMOCNIENIA AKTYWNOŚCI ŚRODOWISK LOKALNYCH 

Ww. misja jest spójna z założeniami podstawowymi rewitalizacji – w której za najistotniejsze uznaje się 

rozwiązywanie problemów społecznych (obszar rewitalizacji to przestrzeń gminy, w której  

w szczególny sposób koncentrują się problemy społeczne – brak koncentracji problemów społecznych 

wyklucza daną przestrzeń z rewitalizacji). 

Można więc założyć, że diagnoza oraz zestaw działań, jakie przewidziano do realizacji w ramach 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, może służyć w dużym 

stopniu realizacji założeń Programu rewitalizacji. Istotna różnica polega na tym, że Strategia skupia 

się na przestrzeni całej gminy – zaś Program rewitalizacji zawęża pole działań do przestrzeni 

rewitalizacji.  

Rozwinięciem misji Strategii są cztery cele strategiczne: 

I. Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

II. Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem. 

III. Aktywizacja osób bezrobotnych. 

IV. Usprawnianie pomocy społecznej. 

Poszczególnym celom strategicznym przypisane zostały cele operacyjne oraz działania. 

 

Cel strategiczny I. Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Cel operacyjny 1.1 Ograniczenie zjawiska ubóstwa jako podstawowego czynnika przyczyniającego 

się do wykluczenia społecznego. 

Działania: 

• Wsparcie osób ubogich w zakresie mieszkalnictwa chronionego i socjalnego, 

• Przyznanie świadczeń finansowych, 

• Przyznanie świadczeń niefinansowych, 

• Inicjowanie zbiórek żywności i odzieży dla osób ubogich, 

• Przyznawanie świadczeń w naturze. 

Cel operacyjny 1.2. Zintegrowany system wsparcia i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych. 

Działania:  
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• Zapewnienie odpowiedniej liczby usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

• Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych, 

• Wsparcie rozwoju wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, 

• Prowadzenie inicjatyw integrujących osoby starsze i młodzież, 

• Upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób starszych i niepełnosprawnych 

oraz dostępnych formach pomocy za pośrednictwem Internetu i mediów lokalnych (prasa, 

radio, telewizja kablowa), 

• Tworzenie warunków do funkcjonowania Klubów Seniora i grup wsparcia, 

• Likwidacja barier architektonicznych i transportowych, 

• Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Cele operacyjny 1.3. Zminimalizowanie zjawisk patologii społecznych. 

Działania:  

• Stworzenie i funkcjonowanie grup wsparcia i samopomocy, 

• Promocja modelu zdrowego stylu życia, 

• Podwyższanie świadomości rodziców i dzieci na temat skutków alkoholizmu, narkomanii  

i agresji, 

• Funkcjonowanie sieci poradnictwa specjalistycznego psychologicznego, prawnego, 

terapeutycznego, 

• Rozszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych w świetlicach. 

Cel operacyjny 1.4. Rozwój ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji społecznej. 

Działania:  

• Rozwój aktywnych form pomocy i integracji społecznej – prowadzenie Klubów Integracji 

Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy. 

• Działania podejmowane w celu mobilizowania klientów do poszukiwania zatrudnienia  

i usamodzielniania się - rozwój systemu kontraktów socjalnych. 

• Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Cel strategiczny II. Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem. 

Cele operacyjny 2.1. Profilaktyka i wsparcie rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich 

podstawowych funkcji. 

Działania:  

• Realizacja Programu Wsparcie Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w środowisku poprzez: 

o podtrzymywanie kontaktu z rodziną objętą wsparciem, 

o zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy 

rodzinach zastępczych, 

o zwiększenie skuteczności działań umożliwiających dzieciom powrót do rodziców 

naturalnych i monitorowanie ich sytuacji, 

o podejmowanie działań na rzecz pomocy dzieciom dotkniętym przemocą domową. 

• Organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wspólne spędzanie czasu wolnego, 

• Zwiększenie pomocy celowej dla rodzin z dziećmi poprzez: 
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o zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży (programy dożywiania i wsparcia 

rzeczowego, system stypendialny, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla 

wychowujących się w rodzinach o niskim statusie materialnym), 

o zwiększenie dostępności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla 

dzieci i młodzieży z deficytami edukacyjnymi. 

Cel operacyjny 2.2. Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny i dzietności oraz 

wzmocnieniu trwałości rodziny. 

Działania:  

• Inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin ze społecznością lokalną (organizowanie 

imprez, festynów), 

• Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wzmocnienia relacji wewnątrzrodzinnych 

(małżonkowie, rodzice – dzieci, międzypokoleniowe), 

• Wzmocnienie roli rodziny w procesie wychowania dziecka i opieki nad osobami starszymi, 

• Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć promujących oraz umożliwiających wspólne spędzanie 

czasu wolnego. 

Cel operacyjny 2.3. Rozwój zintegrowanego systemu zapobiegania demoralizacji i uzależnieniom 

wśród dzieci i młodzieży. 

Działania: 

• Rozwój współpracy wyspecjalizowanych podmiotów na rzecz ograniczania skali problemu 

uzależnień, 

• Rozwój poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym zwiększenie opieki 

psychologicznej i pedagogicznej w szkołach, 

• Kontynuacja i rozwój systemu monitorowania bezpieczeństwa (m.in. w szkołach, miejscach 

gromadzenia się młodzieży). 

 

Cel strategiczny III. Aktywizacja osób bezrobotnych. 

Cel operacyjny 3.1. Aktywizacja osób bezrobotnych. 

Działania:  

• Współpraca i wspólne działania instytucji wspierających osoby bezrobotne, 

• Wsparcie rozwoju spółdzielczości socjalnej przedsiębiorczości społecznej poprzez szkolenia  

i promocję, 

• Zatrudnianie przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych, pracach społecznie - 

użytecznych, stażach, przygotowaniach zawodowych, 

• Szkolenia i warsztaty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych. 

Cel operacyjny 3.2. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia w rodzinach objętych pomocą społeczną. 

Działania:  

• Opracowanie i wdrożenie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z 

rodzin najuboższych, 

• Prowadzenie doradztwa zawodowego dla młodzieży zagrożonej bezrobociem, 

• Kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży o roli w życiu młodego obywatela. 
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Cel operacyjny 3.3. Promocja zatrudnienia. 

Działania:  

• Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

• Edukacja młodzieży z zakresu przedsiębiorstwa. 

 

Cel strategiczny IV. Usprawnianie pomocy społecznej. 

Cel operacyjny 4.1. Profesjonalizacja służb społecznych. 

Działania:  

• Upowszechnianie informacji o aktualnej ofercie i formach świadczeń pomocowych, 

• Wzmocnienie i rozwijanie umiejętności pracowników socjalnych działających na rzecz 

pełniejszej integracji społecznej klientów pomocy społecznej poprzez systematyczne ich 

dokształcanie, 

• Badanie poziomu satysfakcji odbiorcy zadań społecznych. 

Cel operacyjny 4.2. Współpraca instytucji działających na rzecz aktywnej integracji i pomocy 

społecznej. 

Działania:  

• Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami, 

• Spotkania pracowników działających w obszarze integracji społecznej. 
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4 DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ OKREŚLENIE SKALI 

I CHARAKTERU POTRZEB REWITALIZACYJNYCH 

 

Diagnoza sporządzona na potrzeby opracowania programu rewitalizacji składa się zasadniczo z dwóch 

części.  

1. diagnozy delimitacyjnej, której celem jest wskazanie przestrzeni gminy Praszka, w której występuje 

koncentracja problemów społecznych oraz przestrzeni, w której możemy zdiagnozować 

występowanie innych problemów, np. gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych, technicznych. 

Rezultat: wytyczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. 

2. diagnozy pogłębionej wyznaczonego obszaru rewitalizacji, której celem jest wskazanie przyczyn 

występowanie negatywnych zjawisk, pogłębienie lub pozyskanie informacji nt. szeregu dalszych 

problemów, których nie można zmierzyć za pomocą danych wskaźnikowych, statystycznych, etc.  

Rezultat: określnie zasadniczych problemów, które powinny zostać rozwiązane poprzez działania 

rewitalizacyjne.  

 

4.1 DIAGNOZA DELIMITACYJNA  
 

4.1.1 Metodologia badań  

 

Za pomocą jakich danych chcemy zmierzyć koncentrację problemów?  

Aby przeprowadzić badanie, które wskaże precyzyjnie miejsca koncentracji problemów w gminie 

Praszka konieczne było pozyskanie danych opisujących wybrane problemy. 

Z uwagi na konieczność wskazania koncentracji danych zjawisk w przestrzeni gminy, w tym ostateczne 

wytyczenie obszaru rewitalizacji, który nie może być większy niż 20% obszaru gminy oraz zamieszkany 

przez więcej niż 30% mieszkańców gminy, istotne było pozyskanie danych demograficznych, 

odnoszących się do wybranych jednostek delimitacyjnych.  

Ponadto za pomocą danych demograficznych możliwe było zmierzenie istotnych dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego zjawisk, w tym depopulacji (konieczne jest wtedy porównanie danych 

demograficznych dla wybranego przedziału czasowego) i starzenia się społeczeństwa, jak też 

odniesienie wybranych negatywnych zjawisk do wspólnego mianownika, czyli liczby mieszkańców.  

Aby ostatecznie ustalić jaką listę wskaźników można przyjąć do oceny koncentracji problemów, 

przeprowadzono analizę wybranych zjawisk w przestrzeni gminy Praszka, w tym pod kątem możliwości 

zmierzenia danego zjawiska w sposób delimitacyjny oraz stwierdzenia czy dane zjawisko może 

wywoływać kryzys. W przypadku niedużej skali zjawiska notowanej dla całej gminy Praszka 

przyjmowano, że nie powoduje ona kryzysu, a tym samym nie ma konieczności analizowania jego 

rozkładu przestrzennego.  
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Tabela 3. Potencjalne zjawiska kryzysowe w gminie Praszka    

Lp.  Problem  Wskaźnik pomiaru / dane, za pomocą 
których można zdiagnozować stan 
kryzysowy  

Potencjalny 
stan 
kryzysowy  

Uzasadnienie   

Problemy społeczne  

1. Depopulacja  Różnica liczby mieszkańców w 2015 i 2010 
roku 

Tak   Znaczący ubytek liczby mieszkańców. Ubytek ludności w gminie 
Praszka na 100 mieszkańców: -2,79. Stan ludności 2010: 14189 osób. 
Stan ludności 2015: 13792. Ubytek 2015/2010: 397 osób  

2. Starzejące się 
społeczeństwo  

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w 
2015 roku w liczbie ludności ogółem  

Tak  Znaczący wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. 
2610 osób w wieku poprodukcyjnym, z tego 1773 kobiet (w wieku 
powyżej 60 lat) oraz 837 mężczyzn (w wieku powyżej 65 lat) – co 
łącznie stanowiło 18,92% ludności gminy Praszka.    
W 2010 było to łącznie 1986 osób, w 2015 roku już 2610 osób.  

3. Bezrobocie  Liczba osób bezrobotnych ogółem 
(uzupełniająca informacja: liczba 
długotrwale bezrobotnych) 

Tak  Liczba osób bezrobotnych w 2015 roku (PUP) w gminie Praszka -  375 
osób. 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych w 2015 roku (PUP) w gminie 
Praszka – 176 osób. 
Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z tytułu bezrobocia w 
2015 roku (OPS) w gminie Praszka – 78 osób. 

4.  Ubóstwo  Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu ubóstwa  

Tak  Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z tytułu ubóstwa w 
2015 roku (OPS) w gminie Praszka – 110 osób, w tym wzrost liczby (87 
osób w 2010 roku). 

5. Przemoc w rodzinie  Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu przemocy w rodzinie 

Nie Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z tytułu przemocy w 
rodzinie w 2015 roku (OPS) w gminie Praszka – 2 osoby. 

6.  Alkoholizm  Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu alkoholizmu  

Tak   Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z tytułu alkoholizmu 
w 2015 roku (OPS) w gminie Praszka – 22 osoby, w tym znaczący wzrost 
tej liczby (w 2010 roku było 8 osób).  

7. Niepełnosprawność, 
długotrwała lub ciężka 
choroba 

Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu niepełnosprawności, 
długotrwałej lub ciężkiej choroby 

Tak  Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z tytułu 
niepełnosprawności w 2015 roku (OPS) w gminie Praszka – 138 osób. 

8.  Przestępczość  Liczba przestępstw ogółem  Tak  Liczba popełnionych przestępstw ogółem w 2015 roku (Policja) w 
gminie Praszka – 184 przestępstwa. 
Liczba popełnionych wykroczeń ogółem w 2015 roku (Policja) w gminie 
Praszka – 264 wykroczenia.  
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9. Aktywność 
obywatelska  

Frekwencja wyborcza  Tak  Dane dotyczące frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w 
gminie Praszka wskazują na dużą dysproporcję udziału w życiu 
publicznych w przestrzeni gminy. 
Najwyższą frekwencję wyborczą, wynoszącą 58,36%, odnotowano w 
okręgu wyborczym nr 3 (Praszka), natomiast najniższą, wynoszącą 
42,10%, w okręgu wyborczym nr 10 (sołectwa Sołtysy, Wierzbie).   

Problemy gospodarcze   

9. Niski stopień 
przedsiębiorczości  

Liczba osób prowadzących działalność 
gospodarczą w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców  

Tak  Średnia gminna – 7,97 osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym (liczba aktywnych 
działalności). 
699 aktywnych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby 
fizyczne.  
112 zawieszonych działalności gospodarczych prowadzonych przez 
osoby fizyczne.    

Problemy środowiskowe  

11. Przekroczenie 
standardów jakości 
środowiska  

Dane PIOŚ nt. przekroczenia norm hałasu 
oraz powietrza atmosferycznego  

Potencjalnie 
tak 

Przebieg dróg krajowych (hałas). 
 

12. Obecność odpadów 
stwarzających 
zagrożenie dla życia, 
zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska 

Informacja nt. występowania azbestu   Tak  W gminie Praszka zdiagnozowano występowanie materiałów 
zawierających azbest.  
Ilość azbestu w kg 2013 r. stan na 2013 r 
Całkowita ilość azbestu w gminie Praszka – 1 680 035 kg 
Ilość azbestu na mieszkańca gminy Praszka – 121,81 kg  

Problemy przestrzenno-funkcjonalne  

13.  Niewystarczające 
wyposażenia w 
infrastrukturę 
techniczną i społeczną 
lub jej zły stan 
techniczny 

Dane nt. lokalizacji oraz stanu infrastruktury 
technicznej oraz społecznej  

Tak   Zdiagnozowano zły stan wybranych obiektów infrastruktury społecznej. 
 

14. Brak dostępu do 
podstawowych usług 
lub ich niska jakość 

Dane nt. podstawowych usług wraz z 
informacją o jej dostępności. 

Nie Nie zdiagnozowano szczególnego problemu w tej kwestii.  
 

15. Niedostosowanie 
rozwiązań 
urbanistycznych do 

Analiza zmiany funkcji wybranych 
przestrzeni w gminie oraz próba powiązania 

Nie  Nie zdiagnozowano szczególnego problemu w tej kwestii.  
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zmieniających się 
funkcji obszaru 

z informacjami nt. niedostosowania 
rozwiązań urbanistycznych.   

16. Niski poziom obsługi 
komunikacyjnej  

Analiza spójności terytorialnej gminy wraz 
informacją o obsłudze komunikacyjnej  

Nie  Nie zdiagnozowano szczególnego problemu w tej kwestii.  
 

17. Niedobór lub niska 
jakość terenów 
publicznych  

Informacja nt. lokalizacji terenów 
publicznych oraz informacja nt. ich jakości  

Tak  Występują przestrzenie publiczne będące w złym stanie.  
 

Problemy techniczne  

18. Degradacja stanu 
technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o 
przeznaczeniu 
mieszkaniowym 

Informacje nt. stanu technicznego obiektów 
budowalnych  

Tak   Występują obiekty zabytkowe będące w złym stanie technicznym.  
Występują obiekty mieszkalne w złym stanie technicznym.  
 

19. Niefunkcjonowanie 
rozwiązań 
technicznych 
umożliwiających 
efektywne korzystanie 
z obiektów 
budowlanych, w 
szczególności w 
zakresie 
energooszczędności i 
ochrony środowiska 

Informacje nt. rozwiązań technicznych w 
gminie.  

Tak  Konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji sieci 
wodociągowej.   
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Wybór jednostek delimitacyjnych.  

Gmina Praszka jest gminą miejsko-wiejską. Wg danych GUS na koniec 2015 roku gminę zamieszkiwało 

13 721 osób, z tego miejscowość Praszkę 7 855 osób. Oznacza to, że większa część mieszkańców gminy 

mieszkała w mieście. Może to wskazywać na większą koncentrację problemów właśnie w miejscowości 

Praszka. Nie można tego założyć z góry, konieczne jest pozyskanie danych, które potwierdzą ten fakt.  

Dlatego diagnozę delimitacyjną przeprowadzono: 

• dla przestrzeni całej gminy Praszka, porównują ze sobą dane wskaźnikowe dla poszczególnych 

miejscowości,  

• jak również dla przestrzeni największej miejscowości gminy, tj. miasta Praszka, porównując ze 

sobą dane wskaźnikowe przypisane do poszczególnych ulic w mieście.  

 

Wymiary delimitacji negatywnych 
zjawisk w gminie Praszka  

Podział delimitacyjny  
 

Podział ze względu na 
miejscowości/sołectwa  
 

• Aleksandrów,  

• Brzeziny,  

• Gana,  

• Kik,  

• Kowale,  

• Kozieł,  

• Kuźniczka,  

• Lachowskie,  

• Praszka, 

• Prosna,  

• Przedmość,  

• Rosochy,  

• Rozterk,  

• Skotnica,  

• Sołtysy,  

• Strojec,  

• Szyszków, 

• Tokary,  

• Wierzbie,  

• Wygiełdów. 
 

Podział miasta Praszka na ulice • 3 Maja 

• Al. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 

• Mickiewicza 

• Astrów 

• Boczna 

• Bratków 

• Byczyńska  

• Chabrów 

• Chopina  

• Chłopska  

• Cmentarna  

• Dąbrowskiej  
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• Fabryczna  

• G. Zapolskiej  

• Gorzowska  

• Kaliska  

• Kilińskiego  

• Konopnickiej  

• Kościelna  

• Kościuszki  

• Kolorowa  

• Kopernika  

• Kosmonautów  

• Kołłątaja  

• Krótka  

• Listopadowa  

• M. C. Skłodowskiej  

• Maków 

• Małachowskiego 

• Nałkowskiej  

• Niemcewicza  

• Obrońców Pokoju 

• Orzeszkowej  

• Parafialna  

• Pilawy  

• Piłsudskiego  

• Plac Grunwaldzki  

• Pod Kowalami  

• Powstańców Śl.  

• Prusa  

• Rolnicza  

• Senatorska  

• Sienkiewicza  

• Sportowa  

• Staszica  

• Styczniowa  

• Szosa Gdańska  

• Słoneczna  

• Słowackiego  

• Tulipanów  

• Warszawska  

• Wodna  

• Żeromskiego  
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4.2 DIAGNOZA ZJAWISK SPOŁECZNYCH 
 

4.2.1 Depopulacja i starzenie się społeczeństwa   

 

Wg danych Urzędu Miasta w Praszce na koniec 2015 roku gminę zamieszkiwało 13792 osoby.  

W porównaniu z 2010 rokiem liczba ludności zmniejszyła się o 397 osób, co oznacza, że na 100 

mieszkańców gminy ubyło w tym czasie 2,79 osoby.  

Największy spadek liczby ludności odnotowano na ulicy Kościuszki (103 osoby) oraz Kopernika (100 

osób) w Praszce. Oznaczało to, że przestrzeń tych ulic w mieście zmniejszyła się o ponad 10% 

mieszkańców w zaledwie 5 lat. Wynik wystandaryzowany dla tych jednostek delimitacyjnych 

potwierdza, że największy problem ubytku liczby ludności dotyka właśnie tych przestrzeni w Praszce.  

Tabela 4. Wyniki standaryzacji liniowej opisującej koncentrację zjawiska depopulacji w gminie Praszka 

Lp. Jednostka delimitacyjna Stan 
ludności 
2010 

Stan 
ludności 
2015 

Ubytek 
mieszkańcó
w 

Ubytek na 
100 
mieszkańcó
w 

Wskaźnik 
wystandaryz
owany 

1 ul. Kościuszki 1005 902 -103 -10,25 1,00 

2 ul. Kopernika 983 883 -100 -10,17 0,97 

3 ul. Listopadowa 1071 991 -80 -7,47 0,76 

4 ul. Marii Curie - 
Skłodowskiej 

925 853 -72 -7,78 0,71 

5 Marki 17 13 -4 -23,53 0,71 

6 ul. Zapolskiej 4 1 -3 -75,00 0,70 

7 ul. Kościelna 1 0 -1 -100,00 0,69 

8 ul. Słowackiego  11 9 -2 -18,18 0,54 

9 ul. Mickiewicza 1474 1414 -60 -4,07 0,53 

10 ul. Józefa Piłsudskiego 31 26 -5 -16,13 0,50 

11 ul. Chabrów 26 22 -4 -15,38 0,44 

12 ul. Kosmonautów  32 28 -4 -12,50 0,39 

13 ul. Sienkiewicza 41 36 -5 -12,20 0,39 

14 ul. Pod Rozterkiem 24 21 -3 -12,50 0,38 

15 Strojec 1052 1013 -39 -3,71 0,37 

16 ul. Obrońców Pokoju 179 165 -14 -7,82 0,32 

17 ul. Prusa 10 9 -1 -10,00 0,30 

18 Wierzbie 600 578 -22 -3,67 0,26 

19 Kozieł 26 24 -2 -7,69 0,24 

20 ul. Fabryczna 512 494 -18 -3,52 0,22 

21 ul. 3-go Maja 125 119 -6 -4,80 0,18 

22 Wygiełdów 126 120 -6 -4,76 0,18 

23 ul. Kaliska 109 104 -5 -4,59 0,17 

24 ul. Kilińskiego 38 36 -2 -5,26 0,17 

25 Prosna 100 96 -4 -4,00 0,14 

26 ul. Maków 23 22 -1 -4,35 0,13 
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27 ul. Sportowa 23 22 -1 -4,35 0,13 

28 Plac Grunwaldzki 118 114 -4 -3,39 0,13 

29 Aleksandrów 57 55 -2 -3,51 0,12 

30 Lachowskie 140 137 -3 -2,14 0,08 

31 Kik 58 57 -1 -1,72 0,06 

32 Przedmość 668 665 -3 -0,45 0,03 

33 Sołtysy 167 166 -1 -0,60 0,02 

34 Szyszków 262 261 -1 -0,38 0,02 

35 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

1 1 0 0,00 0,00 

36 Brzeziny 313 315 2 0,64 0,00 

37 Gana 558 561 3 0,54 0,00 

38 Kowale 1000 1000 0 0,00 0,00 

39 Kuźniczka 42 45 3 7,14 0,00 

40 Rosochy 217 230 13 5,99 0,00 

41 Rozterk 260 275 15 5,77 0,00 

42 Skotnica 188 202 14 7,45 0,00 

43 Tokary 54 54 0 0,00 0,00 

44 ul.  Rolnicza 80 85 5 6,25 0,00 

45 ul. Astrów 25 36 11 44,00 0,00 

46 ul. Boczna 0 2 2 0,00 0,00 

47 ul. Bratków 14 17 3 21,43 0,00 

48 ul. Byczyńska 6 8 2 33,33 0,00 

49 ul. Chłopska 73 77 4 5,48 0,00 

50 ul. Chopina 19 19 0 0,00 0,00 

51 ul. Cmentarna 5 5 0 0,00 0,00 

52 ul. Gabrieli Zapolskiej 24 25 1 4,17 0,00 

53 ul. Gorzowska 15 15 0 0,00 0,00 

54 ul. Kolorowa 45 47 2 4,44 0,00 

55 ul. Kołłątaja 27 36 9 33,33 0,00 

56 ul. Las 1 1 0 0,00 0,00 

57 ul. Małachowskiego  31 31 0 0,00 0,00 

58 ul. Niemcewicza 27 27 0 0,00 0,00 

59 ul. Parafialna 1 1 0 0,00 0,00 

60 ul. Pilawy 26 30 4 15,38 0,00 

61 ul. Pod Kowalami 9 11 2 22,22 0,00 

62 ul. Pod Rosochami 38 46 8 21,05 0,00 

63 ul. Powstańców Śląskich 48 64 16 33,33 0,00 

64 ul. Senatorska  189 190 1 0,53 0,00 

65 ul. Słoneczna 73 74 1 1,37 0,00 

66 ul. Staszica 15 20 5 33,33 0,00 

67 ul. Styczniowa 331 338 7 2,11 0,00 

68 ul. Szosa Gańska 10 14 4 40,00 0,00 

69 ul. Tulipanów 17 20 3 17,65 0,00 

70 ul. Warszawska 341 368 27 7,92 0,00 
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71 ul. Wodna 12 14 2 16,67 0,00 

72 ul. Zofii Nałkowskiej 0 11 11 przybyło 0,00 

73 ul. Żeromskiego 16 21 5 31,25 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Praszka  

Starzenie się społeczeństwa dotyka praktycznie całej przestrzeni kraju. Związane jest z niskim 

wskaźnikiem urodzeń oraz przechodzeniem wyżów demograficznych do kategorii wieku 

poprodukcyjnego, jak też rosnącą średnią długością  życia. W niektórych miejscach kraju zjawisko 

starzenia się społeczeństwa jest pogłębiane przez migracje osób w wieku produkcyjnym, co negatywnie 

wpływa na wskaźniki urodzeń.  

W 2015 roku, wg danych Urzędu Miasta w Praszce, w gminie mieszkało 2610 osób w wieku 

poprodukcyjnym, z czego 1773 stanowiły kobiety (w wieku powyżej 60 lat) oraz 837 mężczyźni  

(w wieku powyżej 65 lat). Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 19,92% ludności gminy Praszka.  

Problem starzenia się społeczeństwa w gminie Praszka koncentruje się na ulicy Kopernika oraz ulicy 

Kościuszki w Praszce. W obu lokalizacjach odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wyraźnie 

przekraczał średnią gminą, tj. na ulicy Kopernika wynosił on 25,37%, na ulicy Kościuszki 23,28%.  

Tabela 5. Tabela 6. Wyniki standaryzacji liniowej opisującej koncentrację zjawiska starzenia się społeczeństwa w gminie 
Praszka 

Lp. Jednostka delimitacyjna Liczba ludności w 
wieku 
poprodukcyjnym 

Odsetek ludności w 
wieku 
poprodukcyjnym 

Wskaźnik 
wystandaryzowany  

1 ul. Kopernika 224 25,37 1,00 

2 ul. Kościuszki 210 23,28 0,93 

3 ul. Mickiewicza 238 16,83 0,91 

4 Kowale 205 20,50 0,88 

5 Strojec 204 20,14 0,87 

6 ul. Listopadowa 193 19,48 0,83 

7 Przedmość 141 21,20 0,71 

8 ul. Kosmonautów  12 42,86 0,69 

9 ul. Chopina 8 42,11 0,66 

10 ul. Las 1 100,00 0,66 

11 ul. Gabrieli Zapolskiej 10 40,00 0,64 

12 ul. Kilińskiego 14 38,89 0,63 

13 ul. Sienkiewicza 14 38,89 0,63 

14 Wierzbie 117 20,24 0,63 

15 ul. Pod Kowalami 4 36,36 0,57 

16 Gana 103 18,36 0,56 

17 Szyszków 58 22,22 0,50 

18 ul. Senatorska  46 24,21 0,50 

19 ul. Józefa Piłsudskiego 8 30,77 0,49 

20 ul. Fabryczna 84 17,00 0,49 

21 ul. Warszawska 70 19,02 0,48 

22 Brzeziny 63 20,00 0,48 

23 Kuźniczka 13 28,89 0,48 

24 Sołtysy 39 23,49 0,47 
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25 Lachowskie 33 24,09 0,46 

26 ul. Żeromskiego 6 28,57 0,45 

27 ul. Szosa Gańska 4 28,57 0,45 

28 ul. Pod Rosochami 12 26,09 0,43 

29 ul. Chłopska 19 24,68 0,43 

30 Skotnica 40 19,80 0,41 

31 ul. Obrońców Pokoju 33 20,00 0,40 

32 ul. 3-go Maja 25 21,01 0,39 

33 Wygiełdów 25 20,83 0,39 

34 Kik 13 22,81 0,38 

35 Prosna 20 20,83 0,37 

36 Tokary 12 22,22 0,37 

37 ul. Bratków 4 23,53 0,37 

38 Aleksandrów 12 21,82 0,37 

39 Marki 3 23,08 0,36 

40 ul. Prusa 2 22,22 0,34 

41 ul. Słowackiego  2 22,22 0,34 

42 Rosochy 36 15,65 0,34 

43 Kozieł 5 20,83 0,33 

44 ul. Marii Curie - Skłodowskiej 72 8,44 0,33 

45 ul. Kolorowa 9 19,15 0,32 

46 Rozterk 38 13,82 0,32 

47 ul. Pod Rozterkiem 4 19,05 0,30 

48 ul. Kaliska 17 16,35 0,30 

49 ul. Powstańców Śląskich 11 17,19 0,29 

50 ul. Maków 4 18,18 0,29 

51 Plac Grunwaldzki 16 14,04 0,26 

52 ul.  Rolnicza 11 12,94 0,23 

53 ul. Wodna 2 14,29 0,22 

54 ul. Sportowa 3 13,64 0,22 

55 ul. Gorzowska 2 13,33 0,21 

56 ul. Byczyńska 1 12,50 0,19 

57 ul. Słoneczna 8 10,81 0,19 

58 ul. Pilawy 3 10,00 0,16 

59 ul. Styczniowa 18 5,33 0,13 

60 ul. Kołłątaja 2 5,56 0,09 

61 ul. Tulipanów 1 5,00 0,08 

62 ul. Niemcewicza 1 3,70 0,06 

63 ul. Małachowskiego  1 3,23 0,05 

64 ul. Astrów 1 2,78 0,05 

65 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

0 0,00 0,00 

66 ul. Boczna 0 0,00 0,00 

67 ul. Chabrów 0 0,00 0,00 

68 ul. Cmentarna 0 0,00 0,00 
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69 ul. Kościelna 0 0,00 0,00 

70 ul. Parafialna 0 0,00 0,00 

71 ul. Staszica 0 0,00 0,00 

72 ul. Zapolskiej 0 0,00 0,00 

73 ul. Zofii Nałkowskiej 0 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Praszka  

 

4.2.2 Bezrobocie  

W 2010 roku w gminie Praszka wg danych PUP w Oleśnie było 577 osób bezrobotnych, z czego 212 

stanowiły osoby długotrwale bezrobotne.  

W 2015 roku liczba bezrobotnych w gminie Praszka zmniejszyła się do 375 osób. W 2015 roku wg OPS 

w Praszce 78 osób korzystało z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia. Pomimo ogólnego spadku 

bezrobocia w gminie Praszka w latach 2015/2010 o 202 osoby, dużo niższy spadek odnotowano  

w kategorii osób długotrwale bezrobotnych. W latach 2015/2010 ubyło zaledwie 36 osób długotrwale 

bezrobotnych, a ich liczba w 2015 roku wyniosła 176 osób. Tym samym udział długotrwale 

bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem na przestrzeni lat 2015/2010 zwiększył się z 36,7% do 

46,9%. Natomiast spadek ogólnej liczby bezrobotnych w gminie Praszka spowodował zmniejszenie 

wskaźnika liczby osób bezrobotnych w liczbie ludności ogółem z 4,06% do 2,82%.  

Poniżej w formie tabeli wskazano koncentrację problemu bezrobocia w gminie Praszce za pomocą 

wskaźnika wystandaryzowanego. Największą koncentrację problemu bezrobocia w gminie Praszce 

zdiagnozowano w Praszce oraz Strojcu. W Praszce bezrobocie koncentruje się na ulicy Mickiewicza, 

Listopadowej, Kopernika, Marii Skłodowskiej, Sportowej, Kościuszki, Pod Kowalami oraz na Placu 

Grunwaldzkim.  

Tabela 7. Wyniki standaryzacji liniowej opisującej koncentrację zjawiska długotrwałego w gminie Praszka  

Lp. Jednostka delimitacyjna Wskaźnik 
wystandaryzowany 

1 ul. Mickiewicza 1,00 

2 Strojec 0,97 

3 ul. Listopadowa 0,92 

4 ul. Kopernika 0,86 

5 ul. Marii Curie - Skłodowskiej 0,84 

6 ul. Sportowa 0,81 

7 ul. Kościuszki 0,80 

8 ul. Pod Kowalami 0,79 

9 Plac Grunwaldzki 0,76 

10 Kowale 0,72 

11 Aleksandrów 0,70 

12 ul. Słoneczna 0,67 

13 Marki 0,67 

14 ul. Obrońców Pokoju 0,64 

15 ul. Szosa Gańska 0,62 

16 ul. Warszawska 0,56 

17 ul. Bratków 0,52 
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18 ul. Kilińskiego 0,51 

19 ul. Sienkiewicza 0,51 

20 Gana 0,49 

21 Szyszków 0,47 

22 ul. Senatorska  0,45 

23 ul. Styczniowa 0,41 

24 ul. Chabrów 0,40 

25 Rosochy 0,40 

26 Wierzbie 0,38 

27 Skotnica 0,37 

28 Przedmość 0,36 

29 ul. Niemcewicza 0,33 

30 Rozterk 0,31 

31 ul. Pilawy 0,30 

32 ul. Fabryczna 0,30 

33 Sołtysy 0,28 

34 Brzeziny 0,28 

35 ul. Chłopska 0,26 

36 Kuźniczka 0,21 

37 ul. Pod Rosochami 0,20 

38 ul. Kaliska 0,20 

39 Wygiełdów 0,18 

40 Tokary 0,18 

41 Lachowskie 0,16 

42 Prosna 0,11 

43 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

0,00 

44 Kik 0,00 

45 Kozieł 0,00 

46 ul.  Rolnicza 0,00 

47 ul. 3-go Maja 0,00 

48 ul. Astrów 0,00 

49 ul. Boczna 0,00 

50 ul. Byczyńska 0,00 

51 ul. Chopina 0,00 

52 ul. Cmentarna 0,00 

53 ul. Gabrieli Zapolskiej 0,00 

54 ul. Gorzowska 0,00 

55 ul. Józefa Piłsudskiego 0,00 

56 ul. Kolorowa 0,00 

57 ul. Kołłątaja 0,00 

58 ul. Kosmonautów  0,00 

59 ul. Kościelna 0,00 

60 ul. Las 0,00 

61 ul. Maków 0,00 

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 28



28 
 

62 ul. Małachowskiego  0,00 

63 ul. Parafialna 0,00 

64 ul. Pod Rozterkiem 0,00 

65 ul. Powstańców Śląskich 0,00 

66 ul. Prusa 0,00 

67 ul. Słowackiego  0,00 

68 ul. Staszica 0,00 

69 ul. Tulipanów 0,00 

70 ul. Wodna 0,00 

71 ul. Zapolskiej 0,00 

72 ul. Zofii Nałkowskiej 0,00 

73 ul. Żeromskiego 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP  

 

 

4.2.3 Pomoc społeczna  

 

W 2015 roku wg danych OPS w Praszce udzielono łącznie 350 świadczeń pomocy społecznej. 

Największą liczbę udzielanych świadczeń przyznano łącznie z tytułu niepełnosprawności oraz 

długotrwałej lub ciężkiej choroby (138 świadczeń). Istotną skalę stanowiła pomoc społeczna z tytułu 

ubóstwa (110 świadczeń) oraz bezrobocia (78 świadczeń). W latach 2015/2010 odnotowano wahania 

ilości świadczeń w zależności od powodu ich przyznania. Zauważalny był wzrost ilości udzielonych 

świadczeń z tytułu ubóstwa o 32, jak też z tytułu alkoholizmu o 14.  

Tabela 8. Ilość świadczeń pomocy społecznej w gminie Praszka w 2015 oraz 2010 roku 

Lp. Rodzaj pomocy społecznej Ilość świadczeń w 
2010 roku 

Ilość świadczeń w 
2015 roku 

Zmiana  

1 Z tytułu bezrobocia 90 78 -12 

2 Z tytułu ubóstwa 78 110 +32 

3 Z tytułu przemocy w rodzinie 0 2 +2 

4 Z tytuły alkoholizmu  8 22 +14 

5 Z tytułu niepełnosprawności, 
długotrwałej lub ciężkiej choroby 

163 138 -25 

6 RAZEM 339 350 +11 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS Praszka  

 

Poniżej w formie wskaźnika wystandaryzowanego zaprezentowano koncentrację poszczególnych 

zjawisk kryzysowych, mierzonych za pomocą ilości i powodów udzielonych świadczeń pomocy 

społecznej.  

 

Największa koncentracja zjawiska ubóstwa, mierzona wskaźnikami ilości świadczeń z pomocy 

społecznej z tytułu ubóstwa, występuje w przestrzeni Praszki, na ulicy Piłsudskiego oraz na Placu 

Grunwaldzkim. Dla tych przestrzeni wskaźnik wystandaryzowany przyjął najwyższe wartości, wyraźnie 

odstając od kolejnych wartości.  
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Tabela 9. Wyniki standaryzacji liniowej opisującej koncentrację zjawiska ubóstwa w gminie Praszka 

Lp. Jednostka delimitacyjna Wskaźnik 
wystandaryzowany 

1 ul. Józefa Piłsudskiego 1,00 

2 Plac Grunwaldzki 0,94 

3 Strojec 0,73 

4 ul. Senatorska  0,70 

5 ul. Fabryczna 0,55 

6 Kozieł 0,54 

7 ul. Kościuszki 0,48 

8 ul. Pilawy 0,44 

9 Przedmość 0,44 

10 ul. Kopernika 0,41 

11 ul. Listopadowa 0,40 

12 Kowale 0,40 

13 ul. Mickiewicza 0,32 

14 Kuźniczka 0,31 

15 Szyszków 0,30 

16 ul. Obrońców Pokoju 0,25 

17 Gana 0,23 

18 ul. Kaliska 0,17 

19 ul. 3-go Maja 0,15 

20 Lachowskie 0,14 

21 Sołtysy 0,12 

22 Skotnica 0,11 

23 Rozterk 0,10 

24 Brzeziny 0,09 

25 Wierzbie 0,08 

26 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

0 

27 Aleksandrów 0 

28 Kik 0 

29 Marki 0 

30 Prosna 0 

31 Rosochy 0 

32 Tokary 0 

33 ul.  Rolnicza 0 

34 ul. Astrów 0 

35 ul. Boczna 0 

36 ul. Bratków 0 

37 ul. Byczyńska 0 

38 ul. Chabrów 0 

39 ul. Chłopska 0 

40 ul. Chopina 0 

41 ul. Cmentarna 0 
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42 ul. Gabrieli Zapolskiej 0 

43 ul. Gorzowska 0 

44 ul. Kilińskiego 0 

45 ul. Kolorowa 0 

46 ul. Kołłątaja 0 

47 ul. Kosmonautów  0 

48 ul. Kościelna 0 

49 ul. Las 0 

50 ul. Maków 0 

51 ul. Małachowskiego  0 

52 ul. Marii Curie - Skłodowskiej 0 

53 ul. Niemcewicza 0 

54 ul. Parafialna 0 

55 ul. Pod Kowalami 0 

56 ul. Pod Rosochami 0 

57 ul. Pod Rozterkiem 0 

58 ul. Powstańców Śląskich 0 

59 ul. Prusa 0 

60 ul. Sienkiewicza 0 

61 ul. Słoneczna 0 

62 ul. Słowackiego  0 

63 ul. Sportowa 0 

64 ul. Staszica 0 

65 ul. Styczniowa 0 

66 ul. Szosa Gańska 0 

67 ul. Tulipanów 0 

68 ul. Warszawska 0 

69 ul. Wodna 0 

70 ul. Zapolskiej 0 

71 ul. Zofii Nałkowskiej 0 

72 ul. Żeromskiego 0 

73 Wygiełdów 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS Praszka  

 

Rozkład wartości wskaźnika wystandaryzowanego wskazuje na wyraźną koncentrację problemu 

uzależnienia od alkoholu w przestrzeni miejskiej Praszki, przy Placu Grunwaldzkim. 

 

Tabela 10. Wyniki standaryzacji liniowej opisującej koncentrację problemów uzależnień od alkoholu w gminie Praszka  

Lp. Jednostka delimitacyjna Wskaźnik 
wystandaryzowany 

1 Plac Grunwaldzki 1,00 

2 ul. Senatorska  0,40 

3 Przedmość 0,20 
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4 ul. Kościuszki 0,19 

5 ul. Listopadowa 0,19 

6 ul. Obrońców Pokoju 0,14 

7 Skotnica 0,13 

8 Brzeziny 0,11 

9 ul. Fabryczna 0,10 

10 ul. Kopernika 0,09 

11 Kowale 0,09 

12 ul. Mickiewicza 0,09 

13 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

0 

14 Aleksandrów 0 

15 Gana 0 

16 Kik 0 

17 Kozieł 0 

18 Kuźniczka 0 

19 Lachowskie 0 

20 Marki 0 

21 Prosna 0 

22 Rosochy 0 

23 Rozterk 0 

24 Sołtysy 0 

25 Strojec 0 

26 Szyszków 0 

27 Tokary 0 

28 ul.  Rolnicza 0 

29 ul. 3-go Maja 0 

30 ul. Astrów 0 

31 ul. Boczna 0 

32 ul. Bratków 0 

33 ul. Byczyńska 0 

34 ul. Chabrów 0 

35 ul. Chłopska 0 

36 ul. Chopina 0 

37 ul. Cmentarna 0 

38 ul. Gabrieli Zapolskiej 0 

39 ul. Gorzowska 0 

40 ul. Józefa Piłsudskiego 0 

41 ul. Kaliska 0 

42 ul. Kilińskiego 0 

43 ul. Kolorowa 0 

44 ul. Kołłątaja 0 

45 ul. Kosmonautów  0 

46 ul. Kościelna 0 

47 ul. Las 0 
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48 ul. Maków 0 

49 ul. Małachowskiego  0 

50 ul. Marii Curie - Skłodowskiej 0 

51 ul. Niemcewicza 0 

52 ul. Parafialna 0 

53 ul. Pilawy 0 

54 ul. Pod Kowalami 0 

55 ul. Pod Rosochami 0 

56 ul. Pod Rozterkiem 0 

57 ul. Powstańców Śląskich 0 

58 ul. Prusa 0 

59 ul. Sienkiewicza 0 

60 ul. Słoneczna 0 

61 ul. Słowackiego  0 

62 ul. Sportowa 0 

63 ul. Staszica 0 

64 ul. Styczniowa 0 

65 ul. Szosa Gańska 0 

66 ul. Tulipanów 0 

67 ul. Warszawska 0 

68 ul. Wodna 0 

69 ul. Zapolskiej 0 

70 ul. Zofii Nałkowskiej 0 

71 ul. Żeromskiego 0 

72 Wierzbie 0 

73 Wygiełdów 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS Praszka  

 

Wyniki standaryzacji liniowej opisującej koncentrację zjawiska niepełnosprawności, długotrwałej lub 

ciężkiej choroby w gminie Praszka wskazują w pierwszej kolejności na ulicę Kopernia, czyli ulicę, która 

charakteryzuje się także koncentracją problemu depopulacji oraz starzenia się społeczeństwa.  

Tabela 11. Wyniki standaryzacji liniowej opisującej koncentrację zjawiska niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 
choroby w gminie Praszka  

Lp. Jednostka delimitacyjna Wskaźnik 
wystandaryzowany 

1 ul. Kopernika 1,00 

2 ul. Józefa Piłsudskiego 0,96 

3 ul. Byczyńska 0,88 

4 ul. Mickiewicza 0,75 

5 ul. Pod Kowalami 0,70 

6 ul. Senatorska  0,64 

7 ul. Wodna 0,56 

8 Strojec 0,54 

9 ul. Listopadowa 0,49 
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10 ul. Chopina 0,42 

11 Plac Grunwaldzki 0,42 

12 Wierzbie 0,38 

13 ul. Sportowa 0,37 

14 ul. Fabryczna 0,34 

15 ul. Marii Curie - Skłodowskiej 0,30 

16 ul. Kościuszki 0,30 

17 ul. Pilawy 0,28 

18 ul. Kilińskiego 0,24 

19 ul. Sienkiewicza 0,24 

20 ul. Kaliska 0,22 

21 Szyszków 0,21 

22 Wygiełdów 0,20 

23 Kuźniczka 0,20 

24 Lachowskie 0,19 

25 Tokary 0,18 

26 ul. Obrońców Pokoju 0,17 

27 Kik 0,17 

28 Gana 0,16 

29 ul. Powstańców Śląskich 0,15 

30 Kowale 0,15 

31 ul. Słoneczna 0,14 

32 Rozterk 0,14 

33 ul.  Rolnicza 0,13 

34 ul. Warszawska 0,12 

35 Przedmość 0,11 

36 ul. 3-go Maja 0,10 

37 Skotnica 0,08 

38 Rosochy 0,07 

39 ul. Styczniowa 0,06 

40 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

0,00 

41 Aleksandrów 0,00 

42 Brzeziny 0,00 

43 Kozieł 0,00 

44 Marki 0,00 

45 Prosna 0,00 

46 Sołtysy 0,00 

47 ul. Astrów 0,00 

48 ul. Boczna 0,00 

49 ul. Bratków 0,00 

50 ul. Chabrów 0,00 

51 ul. Chłopska 0,00 

52 ul. Cmentarna 0,00 

53 ul. Gabrieli Zapolskiej 0,00 
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54 ul. Gorzowska 0,00 

55 ul. Kolorowa 0,00 

56 ul. Kołłątaja 0,00 

57 ul. Kosmonautów  0,00 

58 ul. Kościelna 0,00 

59 ul. Las 0,00 

60 ul. Maków 0,00 

61 ul. Małachowskiego  0,00 

62 ul. Niemcewicza 0,00 

63 ul. Parafialna 0,00 

64 ul. Pod Rosochami 0,00 

65 ul. Pod Rozterkiem 0,00 

66 ul. Prusa 0,00 

67 ul. Słowackiego  0,00 

68 ul. Staszica 0,00 

69 ul. Szosa Gańska 0,00 

70 ul. Tulipanów 0,00 

71 ul. Zapolskiej 0,00 

72 ul. Zofii Nałkowskiej 0,00 

73 ul. Żeromskiego 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS Praszka  

 

4.2.4 Przestępczość i bezpieczeństwo 

 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Praszka czuwa Komisariat Policji w Praszce. Zasięgiem 

swojej pracy obejmuje następujące rejony: 

• Rejon 11 – teren miasta Praszka, strona północna od ulicy Gorzowskiej, Piłsudskiego, 

Warszawskiej w kierunku ulicy Kardynała Wyszyńskiego, Las,1  

• Rejon 12 – teren miasta Praszka, strona południowa od ulicy Gorzowskiej, Piłsudskiego, 

Warszawskiej w kierunku ulic Kaliskiej, Kopernika,2 

• Rejon 13 – miejscowości gminy Praszka, 

• Rejon 14 – teren gminy Gorzów Śląski, 

• Rejon 15 – teren gminy Rudniki. 

                                                           
1 Rejon 11 obejmuje następujące ulice w Praszce: ul. Boczna, ul. Chopina, ul. Cmentarna, ul. Gorzowska, ul. 
Kaliska, ul. Kilińskiego, ul. Kopernika, ul. Kościelna, ul. Las, ul. Listopadowa, ul. Parafialna, Plac Grunwaldzki, ul. 
Pod Kowalami, ul. Pod Rozterkiem, ul. Powstańców Śląskich, ul. Prusa, ul. Senatorska, ul. Sienkiewicza, ul. 
Słowackiego, ul. Sportowa, ul. Styczniowa, ul. Szosa Gańska, ul. Warszawska 
2 Rejon 12 obejmuje następujące ulice w Praszce: al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Astrów, ul. Bratków, ul. 
Byczyńska, ul. Chabrów, ul. Chłopska, ul. Fabryczna, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Kolorowa, 
ul. Kołłątaja, ul. Kosmonautów, ul. Kościuszki, ul. Maków, ul. Małachowskiego, ul. Marii Curie – Skłodowskiej, ul. 
Mickiewicza, ul. Niemcewicza, ul. Obrońców Pokoju, ul. Pilawy, ul. Pod Rosochami, ul.  Rolnicza, ul. Słoneczna, ul. 
Staszica, ul. Tulipanów, ul. Wodna, ul. Zapolskiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Żeromskiego 
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W odniesieniu do potrzeb delimitacyjnych związanych z określeniem koncentracji zjawiska 

przestępczości – Komisariat Policji poinformował, że statystyki przestępczości gromadzone są  

w układzie ww. rejonów.  

W odniesieniu do terenu gminy Praszka statystyki przestępczości przedstawiono w poniższej tabeli. 

W rejonie 11 wg danych UM Praszka w 2015 roku mieszkało 3253 mieszkańców, w rejonie 12 mieszkało 

4672 mieszkańców, natomiast w rejonie 13, obejmującym miejscowości wiejskie gminy, mieszkało 

5867 osób.   

Tabela 12. Przestępczość na terenie gminy Praszka  

 Rejon 11 – liczba 

mieszkańców 3253 

(2015 rok) 

Rejon 12 – liczba 

mieszkańców 4672 

(2015 rok) 

Rejon 13 – liczba 

mieszkańców 5867 

(2015 rok) 

Liczba przestępstw 

popełnionych ogółem w 

2010 roku  

73 72 90 

Liczba przestępstw 

popełnionych ogółem w 

2050 roku 

83 49 52 

Liczba przestępstw w 

przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

25,51 10,48 8,86 

Wskaźnik 

wystandaryzowany  

1,00 0,00 0,00 

Zmiana liczby 

przestępstw w latach 

2015/2010 

+13,7% -31,9% -42,2% 

Liczba wykroczeń 

popełnionych ogółem w 

2010 roku  

114 80 51 

Liczba wykroczeń 

popełnionych ogółem w 

2015 roku 

127 76 61 

Liczba wykroczeń w 

przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

39,04 16,26 10,39 

Zmiana liczby wykroczeń 

w latach 2015/2010 

+11,4% -5,0% +19,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Policji w Praszce   

 

Powyższe zestawienie wskazuje na to, że przestępczość w gminie Praszka koncentruje się w rejonie 11, 

tj. północnej części miejscowości Praszka. Na tym terenie w 2015 roku odnotowano największą liczbę 

popełnionych przestępstw w gminie Praszka (45% wszystkich przestępstw). Była to przestrzeń gminy, 
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w której odnotowano również wzrost liczby przestępstw w odniesieniu do roku 2010 (wzrost o 13,7%). 

Dane dot. liczby wykroczeń również wskazują na rejon 11. W 2015 roku odnotowano w tej części gminy 

48% wszystkich wykroczeń. Nastąpił również ich wzrost od 2010 roku o 11,4%.  

Koncentrację przestępczości potwierdzają wartości liczby przestępstw w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców danego rejonu. W rejonie 11 wskaźnik ten dla 2015 roku osiągnął wartość 25,51 

przestępstw na 1000 mieszkańców. W rejonie 12 oraz 13 był wyraźnie niższy i wyniósł odpowiednio 

10,48 oraz 8,86. 

 

4.2.5 Aktywność obywatelska  

 

Aktywność obywatelską w gminie Praszka określono na podstawie frekwencji wyborczej z ostatnich 

wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. Frekwencja wyborcza w tych 

wyborach w gminie Praszka wyniosła 51,40%. Należy uzupełnić, że frekwencja wyborcza w gminie 

Praszka była wyraźnie wyższa od frekwencji w powiecie oleskim (40,24%).  

W odniesieniu do przestrzeni gminy Praszka najniższą frekwencję wyborczą w stosunku do ostatnich 

wyborów z 2015 roku odnotowano w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym swoim zasięgiem 

sołectwo Sołtysy oraz sołectwo Wierzbie. Frekwencja wyniosła 42,10%, czyli była wyraźnie niższa od 

średniej gminnej 51,40%. Najwyższą frekwencję wyborczą, wynoszącą 58,36%, odnotowano w okręgu 

wyborczym nr 3 zlokalizowanym w Praszce.
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Tabela 13. Aktywność obywatelska w gminie Praszka na podstawie frekwencji wyborów do Sejmu i Senatu w 2015 roku  

Numer 
obwodu   
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba 
Obwodowej 
Komisji 
Wyborczej 

Wybory do Sejmu i 
Senatu 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 2015 

Liczba osób nie 
uczestniczących w 
wyborach do 
Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 2015 

Wskaźnik 
wystandaryzowany  

1. m. Praszka: ul.: Boczna, Byczyńska, Chopina, Gorzowska, 
Kaliska, Kilińskiego, Kościelna, Kościuszki – z wyłączeniem 
numerów 17, 27, 34, 36, 40 i 42, Krótka, Mickiewicza blok 2, 
Parafialna, Piłsudskiego, Plac Grunwaldzki, Powstańców 
Śląskich, Prusa, Senatorska, Sienkiewicza, Słoneczna, 
Słowackiego, Styczniowa, Warszawska, Wodna. 

Klub Abstynenta, 
Plac Grunwaldzki 
9, Praszka 

53,38% 606 0,20 

2. m. Praszka: ul.: Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Fabryczna, 
Kosmonautów, Kościuszki bloki 17, 27, 34, 36, 40, 42, Las, 
Listopadowa i bloki 20, 22, 24, Mickiewicza bloki 4, 6, 10, 
Obrońców Pokoju, Pilawy, Zapolskiej, Żeromskiego. 

Publiczne 
Gimnazjum im. 
Ojca Świętego 
Jana Pawła II, 
ul. Listopadowa 
18, Praszka 

52,18% 1021 0,09 

3. m. Praszka: ul.: Astrów, Bratków, Chabrów, Chłopska, 
Dąbrowskiej, Kolorowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Listopadowa 
blok 15, Maków, Małachowskiego, Mickiewicza – z 
wyłączeniem numerów 2, 4, 6, 10, Nałkowskiej, Niemcewicza, 
Orzeszkowej, Pod Rosochami, Rolnicza, Staszica, Tulipanów, 3 
Maja. 

Publiczne 
Przedszkole Nr 1, 
ul. Mickiewicza 
28, Praszka 

58,36% 575 0,00 

4. m. Praszka; ul.: Cmentarna, Kopernika, Pod Kowalami, Pod 
Rozterkiem, Sportowa, Szosa Gdańska. 

I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Powstańców 
Śląskich, 
ul. Kaliska 38, 
Praszka 

55,36% 364 0,38 

5. Sołectwo Brzeziny, sołectwo Prosna, sołectwo Rosochy, 
sołectwo Szyszków, sołectwo Wygiełdów. 

Remiza 
Ochotniczej 
Straży Pożarnej, 
Brzeziny 6 

44,38% 470 0,72 
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6. Sołectwo Gana, sołectwo Kuźniczka, sołectwo Lachowskie z 
przysiółkiem Marki, sołectwo Rozterk, sołectwo Skotnica. 

Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy, 
Gana 28, Gana 

46,47% 538 0,56 

7. Sołectwo Strojec z przysiółkiem Tokary. Zespół Szkolno – 
Przedszkolny, 
ul. Szkolna 8, 
Strojec 

47,81% 452 0,58 

8. Sołectwo Aleksandrów z przysiółkiem Kozieł, sołectwo 
Przedmość z przysiółkiem Kik. 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa, ul. 
Główna 22, 
Przedmość 

48,44% 331 0,75 

9. Sołectwo Kowale. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Wincentego 
Witosa, ul. 
Szkolna 1, 
Kowale 

51,22% 381 0,53 

10. Sołectwo Sołtysy, sołectwo Wierzbie.  Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół 
Katolickich, 
Wierzbie 44, 
Wierzbie 

42,10% 348 1,00 

11. m. Praszka: ul. Listopadowa blok 17, Skłodowskiej  Publiczne 
Przedszkole Nr 1, 
ul. Mickiewicza 
28, Praszka  

55,97% 409 0,27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych frekwencji wyborczej (PKW)  
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4.3 KONCENTRACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
 

Po przeanalizowaniu wybranych wskaźników opisujących problemy społeczne w gminie Praszka można 

wskazać miejsca koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.  

Zaletą standaryzacji, która polegała na sprowadzenie różnych danych opisujących wybrane zjawiska do 

wspólnego mianownika, w tym przypadku do wartości liczbowej w przedziale od 0 do 1 – była 

możliwość porównywania poszczególnych zjawisk ze sobą. Istotne w przypadku wyboru metody 

delimitacji w przedmiotowej analizie było również zawężenie się do problemów, które ze względu na 

swoją skalę – mają szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy Praszka.  

Te problemy to: depopulacja, starzenie się społeczeństwa, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, uzależnienia od alkoholu, przestępczość oraz 

niska aktywność obywatelska.   

Aby ustalić koncentrację negatywnych zjawisk społecznych w gminie Praszka poszczególne wartości 

wystandaryzowane opisujące koncentrację poszczególnych problemów dodano do siebie. Otrzymano 

w ten sposób syntetyczny wskaźnik wystandaryzowany.  

Najwyższą wartość syntetycznego wskaźnika wystandaryzowanego opisującego koncentrację 

negatywnych zjawisk społecznych uzyskano dla jednostek delimitacyjnych: 

• Syntetyczny wskaźnik wystandaryzowany równy lub większy od 0,75 – Praszka: ul. Kopernika, 

Plac Grunwaldzki, ul. Listopadowa; 

Taki obszar w gminie Praszka zamieszkiwało wg danych UM w Praszce w 2015 roku łącznie 1988 osób, 

co stanowiło 14,41% mieszkańców gminy.  
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Tabela 14. Syntetyczny wskaźnik wystandaryzowany opisujący koncentrację problemów społecznych w gminie Praszka.  
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1 ul. Kopernika 883 6,40 6,40 0,97 1,00 0,86 0,41 0,09 1,00 1,00 0,38 1,00 

2 Plac Grunwaldzki 114 0,83 7,23 0,13 0,26 0,76 0,94 1,00 0,42 1,00 0,2 0,82 

3 ul. Listopadowa 991 7,19 14,41 0,76 0,83 0,92 0,40 0,19 0,49 1,00 0,09 0,82 

4 Strojec 1013 7,34 21,76 0,37 0,87 0,97 0,73 0 0,54 0 0,58 0,71 

5 ul. Senatorska  190 1,38 23,14 0,00 0,50 0,45 0,70 0,40 0,64 1,00 0,2 0,68 

6 ul. Kościuszki 902 6,54 29,68 1,00 0,93 0,80 0,48 0,19 0,30 0 0,09 0,66 

7 ul. Mickiewicza 1414 10,25 39,93 0,53 0,91 1,00 0,32 0,09 0,75 0 0 0,63 

8 ul. Pod Kowalami 11 0,08 40,01 0,00 0,57 0,79 0 0 0,70 1,00 0,38 0,60 

9 ul. Józefa Piłsudskiego 26 0,19 40,20 0,50 0,49 0,00 1,00 0 0,96 0 0,2 0,55 

10 ul. Sienkiewicza 36 0,26 40,46 0,39 0,63 0,51 0 0 0,24 1,00 0,2 0,52 

11 ul. Sportowa 22 0,16 40,62 0,13 0,22 0,81 0 0 0,37 1,00 0,38 0,51 

12 Kowale 1000 7,25 47,87 0,00 0,88 0,72 0,40 0,09 0,15 0 0,53 0,48 

13 ul. Kilińskiego 36 0,26 48,13 0,17 0,63 0,51 0 0 0,24 1,00 0,2 0,48 

14 Wierzbie 578 4,19 52,32 0,26 0,63 0,38 0,08 0 0,38 0 1 0,48 

15 Przedmość 665 4,82 57,14 0,03 0,71 0,36 0,44 0,20 0,11 0 0,75 0,45 

16 ul. Marii Curie - Skłodowskiej 853 6,18 63,33 0,71 0,33 0,84 0 0 0,30 0 0,27 0,43 

17 ul. Warszawska 368 2,67 65,99 0,00 0,48 0,56 0 0 0,12 1,00 0,2 0,41 

18 Marki 13 0,09 66,09 0,71 0,36 0,67 0 0 0,00 0 0,56 0,40 

19 ul. Chopina 19 0,14 66,23 0,00 0,66 0,00 0 0 0,42 1,00 0,2 0,40 

20 ul. Kaliska 104 0,75 66,98 0,17 0,30 0,20 0,17 0 0,22 1,00 0,2 0,39 

21 Szyszków 261 1,89 68,87 0,02 0,50 0,47 0,30 0 0,21 0 0,72 0,39 

22 ul. Fabryczna 494 3,58 72,46 0,22 0,49 0,30 0,55 0,10 0,34 0 0,09 0,37 
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23 ul. Słowackiego  9 0,07 72,52 0,54 0,34 0,00 0 0 0,00 1,00 0,2 0,36 

24 ul. Szosa Gańska 14 0,10 72,62 0,00 0,45 0,62 0 0 0,00 1,00 0 0,36 

25 ul. Obrońców Pokoju 165 1,20 73,82 0,32 0,40 0,64 0,25 0,14 0,17 0 0,09 0,35 

26 Gana 561 4,07 77,89 0,00 0,56 0,49 0,23 0 0,16 0 0,56 0,35 

27 Aleksandrów 55 0,40 78,28 0,12 0,37 0,70 0 0 0,00 0 0,75 0,34 

28 Sołtysy 166 1,20 79,49 0,02 0,47 0,28 0,12 0 0,00 0 1 0,33 

29 ul. Kościelna 0 0,00 79,49 0,69 0,00 0,00 0 0 0,00 1,00 0,2 0,33 

30 Kozieł 24 0,17 79,66 0,24 0,33 0,00 0,54 0 0,00 0 0,75 0,32 

31 ul. Prusa 9 0,07 79,73 0,30 0,34 0,00 0 0 0,00 1,00 0,2 0,32 

32 ul. Styczniowa 338 2,45 82,18 0,00 0,13 0,41 0 0 0,06 1,00 0,2 0,31 

33 Kuźniczka 45 0,33 82,50 0,00 0,48 0,21 0,31 0 0,20 0 0,56 0,31 

34 ul. Las 1 0,01 82,51 0,00 0,66 0,00 0 0 0,00 1,00 0,09 0,31 

35 Brzeziny 315 2,28 84,80 0,00 0,48 0,28 0,09 0,11 0,00 0 0,72 0,29 

36 ul. Pod Rozterkiem 21 0,15 84,95 0,38 0,30 0,00 0 0 0,00 1,00 0 0,29 

37 Wygiełdów 120 0,87 85,82 0,18 0,39 0,18 0 0 0,20 0 0,72 0,29 

38 Skotnica 202 1,46 87,28 0,00 0,41 0,37 0,11 0,13 0,08 0 0,56 0,29 

39 ul. Powstańców Śląskich 64 0,46 87,75 0,00 0,29 0,00 0 0 0,15 1,00 0,2 0,29 

40 Lachowskie 137 0,99 88,74 0,08 0,46 0,16 0,14 0 0,19 0 0,56 0,28 

41 Rosochy 230 1,67 90,41 0,00 0,34 0,40 0 0 0,07 0 0,72 0,27 

42 Rozterk 275 1,99 92,40 0,00 0,32 0,31 0,10 0 0,14 0 0,56 0,25 

43 ul. Gorzowska 15 0,11 92,51 0,00 0,21 0,00 0 0 0,00 1,00 0,2 0,25 

44 ul. Cmentarna 5 0,04 92,55 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 1,00 0,38 0,24 

45 Kik 57 0,41 92,96 0,06 0,38 0,00 0 0 0,17 0 0,75 0,24 

46 Prosna 96 0,70 93,66 0,14 0,37 0,11 0 0 0,00 0 0,72 0,23 

47 Tokary 54 0,39 94,05 0,00 0,37 0,18 0 0 0,18 0 0,58 0,23 

48 ul. Pilawy 30 0,22 94,26 0,00 0,16 0,30 0,44 0 0,28 0 0,09 0,22 

49 ul. Byczyńska 8 0,06 94,32 0,00 0,19 0,00 0 0 0,88 0 0,2 0,22 

50 ul. Boczna 2 0,01 94,34 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 1,00 0,2 0,21 

51 ul. Parafialna 1 0,01 94,34 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 1,00 0,2 0,21 

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 42



42 
 

52 ul. Słoneczna 74 0,54 94,88 0,00 0,19 0,67 0 0 0,14 0 0,2 0,21 

53 ul. Kosmonautów  28 0,20 95,08 0,39 0,69 0,00 0 0 0,00 0 0,09 0,20 

54 ul. Wodna 14 0,10 95,19 0,00 0,22 0,00 0 0 0,56 0 0,2 0,17 

55 ul. Bratków 17 0,12 95,31 0,00 0,37 0,52 0 0 0,00 0 0 0,16 

56 ul. Chabrów 22 0,16 95,47 0,44 0,00 0,40 0 0 0,00 0 0 0,15 

57 ul. 3-go Maja 119 0,86 96,33 0,18 0,39 0,00 0,15 0 0,10 0 0 0,14 

58 ul. Zapolskiej 1 0,01 96,34 0,70 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,09 0,14 

59 ul. Gabrieli Zapolskiej 25 0,18 96,52 0,00 0,64 0,00 0 0 0,00 0 0,09 0,13 

60 ul. Chłopska 77 0,56 97,08 0,00 0,43 0,26 0 0 0,00 0 0 0,12 

61 ul. Pod Rosochami 46 0,33 97,41 0,00 0,43 0,20 0 0 0,00 0 0 0,11 

62 ul. Żeromskiego 21 0,15 97,56 0,00 0,45 0,00 0 0 0,00 0 0,09 0,09 

63 ul. Maków 22 0,16 97,72 0,13 0,29 0,00 0 0 0,00 0 0 0,07 

64 ul. Niemcewicza 27 0,20 97,92 0,00 0,06 0,33 0 0 0,00 0 0 0,07 

65 ul.  Rolnicza 85 0,62 98,54 0,00 0,23 0,00 0 0 0,13 0 0 0,06 

66 ul. Kolorowa 47 0,34 98,88 0,00 0,32 0,00 0 0 0,00 0 0 0,06 

67 ul. Kołłątaja 36 0,26 99,14 0,00 0,09 0,00 0 0 0,00 0 0 0,02 

68 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

1 
0,01 99,14 

0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,09 0,02 

69 ul. Tulipanów 20 0,15 99,29 0,00 0,08 0,00 0 0 0,00 0 0 0,01 

70 ul. Małachowskiego  31 0,22 99,51 0,00 0,05 0,00 0 0 0,00 0 0 0,01 

71 ul. Astrów 36 0,26 99,78 0,00 0,05 0,00 0 0 0,00 0 0 0,01 

72 ul. Staszica 20 0,15 99,92 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

73 ul. Zofii Nałkowskiej 11 0,08 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

Źródło: opracowanie własne  
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4.4 DIAGNOZA ZJAWISK W SFERZE GOSPODARCZEJ  
 

W gminie Praszka aktywną działalność gospodarczą prowadziło na koniec 2015 roku 699 osób. W tym 

okresie odnotowano 112 zawieszonych działalności gospodarczych. W przeliczeniu na 100 osób  

w wieku produkcyjnym – 7,97 osób prowadziło aktywnie działalność gospodarczą.  

Największą liczbę aktywnych działalność gospodarczych skupia centrum Praszki, w tym następujące 

lokalizacje: Plac Grunwaldzki (30 podmiotów), ul. Kaliska (25 podmiotów), ul. Warszawska (48 

podmiotów) oraz miejscowość Kowale (46 podmiotów).  

Niskie wskaźniki przedsiębiorczości notowano są m. in. w przestrzeni ulic Listopadowej oraz Kopernika, 

czyli tych jednostek delimitacyjnych, w których koncentrują się problemy społeczne.  

Tabela 15. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w gminie Praszka w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym. 

Lp. Jednostka delimitacyjna Liczba 
mieszkańców 

Liczba osób w 
wieku 
produkcyjnym 

Liczba 
aktywnych 
działalności 
gospodarczych 

Liczba 
aktywnych 
działalności 
na 100 osób 
w wieku 
produkcyjnym 

Stan 
kryzysowy 
= wartość 
poniżej 
średniej 
gminnej 
(1) 

1 ul. Boczna 2 2 5 250 0 

2 ul. Słowackiego  9 7 10 142,85 0 

3 ul. Parafialna 1 1 1 100 0 

4 ul. Sportowa 22 15 12 80 0 

5 ul. Józefa Piłsudskiego 26 13 10 76,92 0 

6 ul. Wodna 14 8 6 75 0 

7 ul. Gorzowska 15 9 6 66,66 0 

8 ul. Cmentarna 5 2 1 50 0 

9 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

1 1 1 100 0 

10 Plac Grunwaldzki 114 82 30 36,58 0 

11 ul. Kaliska 104 70 25 35,71 0 

12 ul. Bratków 17 9 3 33,33 0 

13 ul. Szosa Gańska 14 9 3 33,33 0 

14 ul. Tulipanów 20 18 6 33,33 0 

15 ul. Chłopska 77 42 13 30,95 0 

16 ul. Byczyńska 8 7 2 28,57 0 

17 ul. Chopina 19 8 2 25 0 

18 ul.  Rolnicza 85 56 13 23,21 0 

19 ul. Warszawska 368 220 48 21,81 0 

20 ul. Niemcewicza 27 23 5 21,73 0 

21 ul. Małachowskiego  31 25 5 20 0 

22 ul. Powstańców Śląskich 64 35 6 17,14 0 

23 ul. Prusa 9 6 1 16,66 0 

24 ul. Kilińskiego 36 19 3 15,78 0 

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 44



44 
 

25 ul. Słoneczna 74 46 7 15,21 0 

26 ul. Senatorska  190 107 16 14,95 0 

27 ul. Pilawy 30 24 3 12,5 0 

28 ul. Chabrów 22 18 2 11,11 0 

29 Rosochy 230 155 16 10,32 0 

30 ul. 3-go Maja 119 70 7 10 0 

31 ul. Sienkiewicza 36 20 2 10 0 

32 Tokary 54 31 3 9,67 0 

33 Lachowskie 137 83 8 9,63 0 

34 ul. Fabryczna 494 322 30 9,31 0 

35 ul. Gabrieli Zapolskiej 25 12 1 8,33 0 

36 Kowale 1000 575 46 8 0 

37 Strojec 1013 615 47 7,64 1 

38 ul. Kolorowa 47 27 2 7,40 1 

39 ul. Kościuszki 902 564 41 7,26 1 

40 ul. Kołłątaja 36 28 2 7,14 1 

41 Gana 561 357 24 6,72 1 

42 Kozieł 24 15 1 6,66 1 

43 ul. Kosmonautów  28 15 1 6,66 1 

44 ul. Mickiewicza 1414 935 62 6,63 1 

45 ul. Maków 22 16 1 6,25 1 

46 Przedmość 665 378 23 6,08 1 

47 Aleksandrów 55 35 2 5,71 1 

48 Prosna 96 57 3 5,26 1 

49 Szyszków 261 159 8 5,03 1 

50 ul. Kopernika 883 553 27 4,88 1 

51 Skotnica 202 125 6 4,8 1 

52 Wierzbie 578 351 16 4,55 1 

53 ul. Listopadowa 991 645 28 4,34 1 

54 ul. Astrów 36 24 1 4,16 1 

55 ul. Pod Rosochami 46 27 1 3,70 1 

56 Brzeziny 315 192 7 3,64 1 

57 Wygiełdów 120 83 3 3,61 1 

58 Rozterk 275 178 6 3,37 1 

59 ul. Styczniowa 338 257 8 3,11 1 

60 Kik 57 35 1 2,85 1 

61 ul. Obrońców Pokoju 165 116 3 2,58 1 

62 ul. Marii Curie - 
Skłodowskiej 

853 654 14 2,14 1 

63 Sołtysy 166 97 2 2,06 1 

64 Kuźniczka 45 25 0 0 1 

65 Marki 13 10 0 0 1 

66 ul. Kościelna   0 1 0 1 

67 ul. Las 1 0 0 0 1 

68 ul. Pod Kowalami 11 4 0 0 1 
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69 ul. Pod Rozterkiem 21 12 0 0 1 

70 ul. Staszica 20 16 0 0 1 

71 ul. Zapolskiej 1 1 0 0 1 

72 ul. Zofii Nałkowskiej 11 6 0 0 1 

73 ul. Żeromskiego 21 10 0 0 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Praszka  
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4.5 DIAGNOZA ZJAWISK W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ   
 

W gminie Praszka zdiagnozowano występowanie materiałów zawierających azbest. Wg danych Urzędu 

Miasta w Praszce, wg stanu z 2013 roku – w gminie Praszka było 1 680 035 kg materiałów 

zawierających azbest. Na mieszkańca gminy Praszka przypadało 121,81 kg materiałów zawierających 

azbest. Obecność materiałów zawierających azbest związana jest z technologią budowy obiektów 

budowalnych, stosowaną powszechnie w latach 70-tych XX wieku. Od 1997 roku używanie azbestu jest 

zakazane.  

Tabela 16. Występowanie azbestu w gminie Praszka  

Lp. Jednostka 

delimitacyjna  

Liczba 

mieszkańców 

Ilość z azbestu w 

kg 

Ilość azbestu w 

kg na mieszkańca  

Stan kryzysowy = 

powyżej średniej 

gminnej (1) 

1 ul. Szosa Gańska 14 14850 1060,714 1 

2 Marki 13 9130 702,3077 1 

3 ul. Gorzowska 15 6050 403,3333 1 

4 Tokary 54 21703 401,9074 1 

5 Kozieł 24 9020 375,8333 1 

6 Prosna 96 35310 367,8125 1 

7 Wierzbie 578 207680 359,308 1 

8 Gana 561 199980 356,4706 1 

9 Aleksandrów 55 19250 350 1 

10 Kuźniczka 45 15180 337,3333 1 

11 ul. Staszica 20 6600 330 1 

12 Sołtysy 166 53020 319,3976 1 

13 ul. Pod Rosochami 46 14080 306,087 1 

14 Brzeziny 315 95260 302,4127 1 

15 Kik 57 17050 299,1228 1 

16 Przedmość 665 193050 290,3008 1 

17 Lachowskie 137 37730 275,4015 1 

18 Wygiełdów 120 28160 234,6667 1 

19 Skotnica 202 42240 209,1089 1 

20 Kowale 1000 203225 203,225 1 

21 ul. Kaliska 104 20520 197,3077 1 

22 Rosochy 230 41965 182,4565 1 
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23 Strojec 1013 179872 177,5637 1 

24 ul.  Rolnicza 85 14960 176 1 

25 ul. Kilińskiego 36 6270 174,1667 1 

26 ul. Józefa Piłsudskiego 26 4400 169,2308 1 

27 Rozterk 275 46145 167,8 1 

28 ul. Boczna 2 330 165 1 

29 Szyszków 261 36960 141,6092 1 

30 ul. Chabrów 22 3080 140 1 

31 ul. Warszawska 368 33550 91,16848 0 

32 ul. Chłopska 77 6820 88,57143 0 

33 ul. 3-go Maja 119 10010 84,11765 0 

34 ul. Pilawy 30 2420 80,66667 0 

35 ul. Sienkiewicza 36 2640 73,33333 0 

36 Plac Grunwaldzki 114 7590 66,57895 0 

37 ul. Kolorowa 47 2970 63,19149 0 

38 ul. Powstańców 

Śląskich 

64 3740 58,4375 0 

39 ul. Małachowskiego  31 1650 53,22581 0 

40 ul. Sportowa 22 1100 50 0 

41 ul. Słoneczna 74 2420 32,7027 0 

42 ul. Fabryczna 494 8910 18,03644 0 

43 ul. Niemcewicza 27 385 14,25926 0 

44 ul. Kosmonautów  28 275 9,821429 0 

45 ul. Senatorska  190 1540 8,105263 0 

46 ul. Kościuszki 902 4180 4,634146 0 

47 ul. Mickiewicza 1414 5665 4,006365 0 

48 ul. Styczniowa 338 660 1,952663 0 

49 ul. Listopadowa 991 440 0,443996 0 

50 ul. Kościelna 0 0 0 0 

51 al. ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego 

1 0 0 0 

52 ul. Astrów 36 0 0 0 

53 ul. Bratków 17 0 0 0 
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54 ul. Byczyńska 8 0 0 0 

55 ul. Chopina 19 0 0 0 

56 ul. Cmentarna 5 0 0 0 

57 ul. Gabrieli Zapolskiej 25 0 0 0 

58 ul. Kołłątaja 36 0 0 0 

59 ul. Kopernika 883 0 0 0 

60 ul. Las 1 0 0 0 

61 ul. Maków 22 0 0 0 

62 ul. Marii Curie - 

Skłodowskiej 

853 0 0 0 

63 ul. Obrońców Pokoju 165 0 0 0 

64 ul. Parafialna 1 0 0 0 

65 ul. Pod Kowalami 11 0 0 0 

66 ul. Pod Rozterkiem 21 0 0 0 

67 ul. Prusa 9 0 0 0 

68 ul. Słowackiego  9 0 0 0 

69 ul. Tulipanów 20 0 0 0 

70 ul. Wodna 14 0 0 0 

71 ul. Zapolskiej 1 0 0 0 

72 ul. Zofii Nałkowskiej 11 0 0 0 

73 ul. Żeromskiego 21 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Praszka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 49



49 
 

4.6 DIAGNOZA ZJAWISK W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ 
 

Dostępność lub stan terenów wypoczynku i rekreacji w gminie Praszka przeprowadzono w odniesieniu 

do poszczególnych jednostek delimitacyjnych. Istotne było stwierdzenie nie tylko braku takich 

przestrzeni, ale również ocena ich stanu. Zły stan oznacza degradację danej przestrzeni, w tym: brak 

publicznego zagospodarowania i udostępnienia przestrzeni, brak małej infrastruktury społecznej lub 

zły jej stan, zaśmiecenie, dewastację roślinności, dewastację i zły stan obiektów małej infrastruktury, 

obiektów budowlanych, niską estetykę przestrzeni. Takie podejście umożliwiło zlokalizowanie 

wybranych, zdegradowanych przestrzeni w odniesieniu do poszczególnych jednostek delimitacyjnych.  

W skali gminy zdiagnozowano na podstawie opinii pracowników Urzędu Miasta zły stan następujących 

terenów wypoczynku i rekreacji w gminie Praszka: 

• Gana – zły stan boiska sportowego, 

• Praszka, ul. Kaliska – zły stan parku, 

• Praszka, ul. Kolorowa – zły stan parku. 

 
Tabela 17. Dostępność lub stan terenów wypoczynku i rekreacji w gminie Praszka  

Lp. Jednostka 
delimitacyjna 

Dostępność lub stan terenów wypoczynku i rekreacji Stan kryzysowy  
(brak lub 
niezadowalający 
stan - 1) 

1 Aleksandrów Brak  1 

2 Brzeziny Boisko sportowe, plac sołecki - stan dobry 0 

3 Gana Boisko sportowe - stan zły (zniszczona murawa, brak 
infrastruktury) 

1 

4 Kik Brak  1 

5 Kowale Boisko sportowe, plac sołecki - stan dobry 0 

6 Kozieł Brak 1 

7 Kuźniczka Brak  1 

8 Lachowskie Plac sołecki - umiarkowany (brak części infrastruktury) 0 

9 Marki Brak 1 

10 Prosna Boisko sportowe, plac sołecki - stan umiarkowany (brak 
części infrastruktury) 

0 

11 Przedmość Boisko sportowe, plac sołecki - dobry 0 

12 Rosochy Plac sołecki – stan umiarkowany (brak części 
infrastruktury) 

0 

13 Rozterk Boisko sportowe, plac sołecki - dobry 0 

14 Skotnica Boisko sportowe, plac sołecki - umiarkowany (brak 
części infrastruktury) 

0 

15 Sołtysy Brak 1 

16 Strojec Boisko sportowe – stan umiarkowany (brak części 
infrastruktury, budynek szatni wymaga remontu); teren 
rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowy - dobry. 

0 
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17 Szyszków Boisko sportowe, plac sołecki - umiarkowany (brak 
części infrastruktury) 

0 

18 Tokary Brak 1 

19 Wierzbie Boisko sportowe, plac sołecki - umiarkowany (brak 
części infrastruktury) 

0 

20 Wygiełdów Plac sołecki - teren rekreacyjny - umiarkowany (brak 
części infrastruktury) 

0 

21 ul. 3-go Maja Brak 1 

22 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

Brak 1 

23 ul. Astrów Brak 1 

24 ul. Boczna Brak 1 

25 ul. Bratków Brak 1 

26 ul. Byczyńska Brak 1 

27 ul. Chabrów Brak 1 

28 ul. Chłopska Brak 1 

29 ul. Chopina Brak  1 

30 ul. Cmentarna Plac zabaw, siłownia plenerowa - dobry, park - 
umiarkowany (brak elementów małej architektury) 

0 

31 ul. Fabryczna Brak 1 

32 ul. Gabrieli 
Zapolskiej 

Brak 1 

33 ul. Gorzowska Brak 1 

34 ul. Józefa 
Piłsudskiego 

Brak 1 

35 ul. Kaliska Park Miejski – zły stan (brak alejek spacerowych, ławki, 
kosze i elementy małej architektury do wymiany, 
potrzeba budowy toalety publicznej) 

1 

36 ul. Kilińskiego Brak 1 

37 ul. Kolorowa Park Miejski – zły stan (brak zagospodarowania parku - 
są tylko drzewa) 

1 

38 ul. Kołłątaja Brak 1 

39 ul. Kopernika Brak 1 

40 ul. Kosmonautów  Brak 1 

41 ul. Kościelna Brak 1 

42 ul. Kościuszki Brak 1 

43 ul. Las Brak  1 

44 ul. Listopadowa Siłownia plenerowa - dobry 0 

45 ul. Maków Brak 1 

46 ul. Małachowskiego  Brak 1 

47 ul. Marii Curie - 
Skłodowskiej 

Brak 1 

48 ul. Mickiewicza Siłownia plenerowa - dobry 0 

49 ul. Niemcewicza Brak 1 

50 ul. Obrońców 
Pokoju 

Brak 1 

51 ul. Parafialna Brak 1 
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52 ul. Pilawy Brak 1 

53 Plac Grunwaldzki Park Miejski - umiarkowany (potrzeba zmiany 
zagospodarowania terenów zielonych i obiektów małej 
architektury) 

0 

54 ul. Pod Kowalami Brak 1 

55 ul. Pod Rosochami Brak 1 

56 ul. Pod Rozterkiem Brak 1 

57 ul. Powstańców 
Śląskich 

Brak 1 

58 ul. Prusa Brak 1 

59 ul.  Rolnicza Brak 1 

60 ul. Senatorska  Brak 1 

61 ul. Sienkiewicza Brak 1 

62 ul. Słoneczna Brak 1 

63 ul. Słowackiego  Brak 1 

64 ul. Sportowa Brak 1 

65 ul. Staszica Brak 1 

66 ul. Styczniowa Brak 1 

67 ul. Szosa Gańska Brak 1 

68 ul. Tulipanów Brak 1 

69 ul. Warszawska Brak 1 

70 ul. Wodna Brak 1 

71 ul. Zapolskiej Brak 1 

72 ul. Zofii Nałkowskiej Brak 1 

73 ul. Żeromskiego Brak 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Praszka  

 

W analogiczny sposób, jak w przypadku terenów wypoczynku i rekreacji, postąpiono z oceną stanu 

infrastruktury społecznej.  

W skali gminy zdiagnozowano na podstawie opinii pracowników Urzędu Miasta zły stan następującej 

infrastruktury społecznej w gminie Praszka: 

• Rosochy – świetlica wiejska, 

• Wygiełdów – świetlica wiejska, 

• Praszka, ul. Kaliska – pływalnia kryta, 

• Praszka, Plac Grunwaldzki – budynek Muzeum, 

• Praszka, ul. Sportowa – hala sportowa, stadion, hotel, budynek klubu.   

Tabela 18. Stan infrastruktury społecznej w gminie Praszka  

Lp. Jednostka 
delimitacyjna 

Dostępność lub stan terenów wypoczynku i rekreacji Stan kryzysowy  
(brak lub 
niezadowalający 
stan - 1) 

1 Aleksandrów Świetlica sołecka - stan umiarkowany, wymaga ogólnego 
remontu  

0 

2 Brzeziny Remiza strażacka - stan umiarkowany, wymaga 
remontu. 

0 
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3 Gana Remiza strażacka - stan umiarkowany, wymaga 
remontu, Środowiskowy Dom Samopomocy, biblioteka, 
przedszkole - stan umiarkowany wymaga docieplenia 
ścian, zagospodarowania terenu wokół. 

0 

4 Kik - 0 

5 Kowale Remiza strażacka - stan umiarkowany wymaga remontu. 
Szkoła i przedszkole - stan dobry. 

0 

6 Kozieł - 0 

7 Kuźniczka - 0 

8 Lachowskie - 0 

9 Marki - 0 

10 Prosna - 0 

11 Przedmość Remiza strażacka - stan umiarkowany wymaga remontu. 
Szkoła i przedszkole - stan dobry. 

0 

12 Rosochy Świetlica wiejska - stan zły wymaga prac remontowo - 
adaptacyjnych 

1 

13 Rozterk Świetlica wiejska - stan umiarkowany wymaga remontu 0 

14 Skotnica Remiza strażacka, Lokalne centrum integracji - stan 
umiarkowany wymaga remontu 

0 

15 Sołtysy - 0 

16 Strojec Remiza strażacka - stan dobry 0 

17 Szyszków Świetlica wiejska - stan dobry 0 

18 Tokary - 0 

19 Wierzbie Świetlica wiejska - stan umiarkowany wymaga remontu 0 

20 Wygiełdów Świetlica wiejska - stan zły wymaga remontu. Remiza 
strażacka - stan zły wymaga remontu 

1 

21 ul. 3-go Maja - 0 

22 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

- 0 

23 ul. Astrów - 0 

24 ul. Boczna PSP nr 2 - stan dobry, Ośrodek Pomocy Społecznej - stan 
dobry 

0 

25 ul. Bratków - 0 

26 ul. Byczyńska - 0 

27 ul. Chabrów - 0 

28 ul. Chłopska - 0 

29 ul. Chopina - 0 

30 ul. Cmentarna - 0 

31 ul. Fabryczna PSP nr 3 - stan dobry, NZOZ Medyk - stan dobry 0 

32 ul. Gabrieli 
Zapolskiej 

- 0 

33 ul. Gorzowska  0 
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34 ul. Józefa 
Piłsudskiego 

Komisariat policji - stan umiarkowany, wymaga remontu 0 

35 ul. Kaliska Pływalnia kryta - stan zły wymaga przebudowy i 
rozbudowy z uwagi na wymogi techniczne stawiane 
obecnie takim obiektom. Niezbędne jest wymiana niecki 
pływackiej z uwagi na liczne nieszczelności. W 2016 roku 
pożar spowodował spore zniszczenia. Spowodowany 
prawdopodobnie starą instalacją elektryczną. Budynek 
po remoncie jest obecnie użytkowany. Zespół szkół 
ponadgimnazjalnych - stan dobry 

1 

36 ul. Kilińskiego - 0 

37 ul. Kolorowa - 0 

38 ul. Kołłątaja - 0 

39 ul. Kopernika - 0 

40 ul. Kosmonautów  - 0 

41 ul. Kościelna - 0 

42 ul. Kościuszki Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - stan dobry 0 

43 ul. Las - 0 

44 ul. Listopadowa Gimnazjum - stan dobry, Kompleks boisk sportowych 
ORLIK - stan dobry 

0 

45 ul. Maków - 0 

46 ul. Małachowskiego  - 0 

47 ul. Marii Curie - 
Skłodowskiej 

- 0 

48 ul. Mickiewicza Przedszkole nr 1 i 2 - stan dobry 0 

49 ul. Niemcewicza - 0 

50 ul. Obrońców 
Pokoju 

- 0 

51 ul. Parafialna - 0 

52 ul. Pilawy - 0 

53 Plac Grunwaldzki Muzeum, Biblioteka, Urząd Miejski w Praszce. Muzeum - 
budynek główny - stan dobry, muzeum budynek drugi - 
stan zły do gruntownej przebudowy. Biblioteka - stan 
dobry, UM w Praszce - stan dobry. 

1 

54 ul. Pod Kowalami - 0 

55 ul. Pod Rosochami - 0 

56 ul. Pod Rozterkiem - 0 

57 ul. Powstańców 
Śląskich 

Kino - stan dobry, NZOZ Eskulap - stan dobry, OSP 
Praszka - stan dobry. 

0 

58 ul. Prusa - 0 

59 ul.  Rolnicza - 0 

60 ul. Senatorska  - 0 

61 ul. Sienkiewicza - 0 

62 ul. Słoneczna - 0 

63 ul. Słowackiego  - 0 

64 ul. Sportowa Hala sportowa KOTWICA - stan umiarkowany i zły. Cześć 
obiektu ze względu na zły stan techniczny 
nieużytkowana. Hala wymaga ocieplenia, wymiany 
stolarki okiennej i wymiany instalacji oświetleniowej. 
Stadion sportowy ZKS MOTOR - stan umiarkowany i zły. 

1 
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Hotel na stadionie wymaga remontu wewnątrz, 
Budynek klubu - stan zły wymaga generalnego remontu i 
przebudowy, trybuny boiska - stan zły - potrzeba 
gruntownej przebudowy, pozostałe budynki na 
stadionie w stanie złym do gruntownego remontu. 

65 ul. Staszica - 0 

66 ul. Styczniowa PSP Nr 4 - stan dobry 0 

67 ul. Szosa Gańska NZOZ - stan dobry 0 

68 ul. Tulipanów - 0 

69 ul. Warszawska - 0 

70 ul. Wodna - 0 

71 ul. Zapolskiej - 0 

72 ul. Zofii Nałkowskiej - 0 

73 ul. Żeromskiego Świetlica sołecka - stan umiarkowany, wymaga ogólnego 
remontu  

0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Praszka  

 

Gmina Praszka posiada liczny zbiór obiektów zabytkowych. Niestety w przestrzeni gminy 

zdiagnozowano znaczną liczbę obiektów będących w złym stanie technicznym. W delimitacji 

występowania stanu kryzysowego uznano, że powodować go będzie występowanie minimum jednego 

obiektu w danej jednostce delimitacyjnej, będącego w złym stanie (ze względu na skalę problemu,  

w tym znaczące koszty związane z zachowaniem, lub ratowaniem obiektów zabytkowych). Ocenę stanu 

danego obiektu zabytkowego przeprowadzono na podstawie kart obiektów zabytkowych.  

Stan kryzysowy związany z występowaniem obiektów zabytkowych w złym stanie, zdiagnozowano dla 

następujących jednostek delimitacyjnych:  

• Aleksandrów,  

• Kowale, 

• Strojec,  

• Praszka, ul. Kaliska,  

• Praszka, ul. Obrońców Pokoju, 

• Praszka, ul. Senatorska, 

• Praszka, ul. Słoneczna,  

• Praszka, ul. Słowackiego, 

• Praszka, ul. Warszawska. 

 

Tabela 19. Stan obiektów zabytkowych w gminie Praszka  

Lp. Jednostka 
delimitacyjna 

Występowanie oraz stan obiektów 
zabytkowych  

Liczba obiektów 
zabytkowych w 
złym stanie 

Stan kryzysowy 
(1) = 
występowanie 
minimum 
jednego obiektu 
w złym stanie 
technicznym 

1 Aleksandrów Nr 1 dom - umiarkowany, Stodoła - zły, 
Nr 8 Świetlica sołecka - umiarkowany, 
Nr 10 dom - dobry, Nr 14 dom 

2 1 
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mieszkalno - gospodarczy - zły, Nr 18 
dom i budynek gospodarczy -dobry 

2 Brzeziny Nr 88 dawna szkoła - umiarkowany,  0 0 

3 Gana Nr 40 dom - dobry 0 0 

4 Kik Brak  0 0 

5 Kowale Kościół - dobry, dzwonnica przy 
kościele - dobry, kapliczka - dobry, 
dawna remiza - zły, dawna gospoda - 
umiarkowany, dom - umiarkowany, 
dom - umiarkowany, średniowieczny 
gródek stożkowaty - zły, aleja parkowa 
- dobry,  

2 1 

6 Kozieł Brak 0 0 

7 Kuźniczka Brak 0 0 

8 Lachowskie Brak 0 0 

9 Marki Leśniczówka - dobry 0 0 

10 Prosna Brak  0  

11 Przedmość Kościół - dobry, dzwonnica przy 
kościele - dobry, cmentarz - dobry, 
dom i stodoła - umiarkowany, dom - 
dobry, dom i budynek gospodarczy - 
umiarkowany, dom - dobry, dom - 
umiarkowany, dom - dobry, dom - 
dobry, dom - dobry, dom - dobry, dom 
- umiarkowany 

0 0 

12 Rosochy Brak 0 0 

13 Rozterk Brak 0 0 

14 Skotnica Brak  0 0 

15 Sołtysy Dom - dobry, dom - dobry 0 0 

16 Strojec Kaplica - dobry, Gorzelnia w dawnym 
zespole folwarcznym - zły, Obora w 
dawnym zespole folwarcznym - 
umiarkowany, Stajnia w dawnym 
zespole folwarcznym - zły, Dom - 
dobry, Dom - dobry, Rządcówka 
rodziny Stanisława Potockiego - dobry 

2 1 

17 Szyszków Kaplica - dobry 0 0 

18 Tokary  Brak 0 0 

19 Wierzbie Kościół - dobry, dzwonnica przy 
kościele - dobry, ogrodzenie kościoła - 
dobry, dawna plebania - dobry, 
cmentarz - dobry, dom - umiarkowany, 
dom - umiarkowany, dom - dobry 

0 0 

20 Wygiełdów Dom - dobry 0 0 

21 ul. 3-go Maja Kapliczka - dobry 0 0 
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22 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

Brak 0 0 

23 ul. Astrów Brak 0 0 

24 ul. Boczna Brak 0 0 

25 ul. Bratków Brak 0 0 

26 ul. Byczyńska Brak 0 0 

27 ul. Chabrów Brak 0 0 

28 ul. Chłopska Brak 0 0 

29 ul. Chopina Brak 0 0 

30 ul. Cmentarna Brak 0 0 

31 ul. Fabryczna Nr 18 szkoła - dobry 0 0 

32 ul. Gabrieli 
Zapolskiej 

Brak 0 0 

33 ul. Gorzowska Brak 0 0 

34 ul. Józefa 
Piłsudskiego 

Parowóz z wagonem -  dobry, Nr 9 
Dom Kultury - dobry,  

0 0 

35 ul. Kaliska Kapliczka - dobry, Cmentarz parafialny 
- umiarkowany, ogrodzenie cmentarza 
- zły, pomnik - umiarkowany, nagrobek 
- dobry,  

1 1 

36 ul. Kilińskiego Brak 0 0 

37 ul. Kolorowa Brak 0 0 

38 ul. Kołłątaja Brak 0 0 

39 ul. Kopernika Brak 0 0 

40 ul. Kosmonautów  Brak 0 0 

41 ul. Kościelna Brak 0 0 

42 ul. Kościuszki Brak 0 0 

43 ul. Las Brak 0 0 

44 ul. Listopadowa Brak 0 0 

45 ul. Maków Brak 0 0 

46 ul. Małachowskiego  Brak 0  

47 ul. Marii Curie - 
Skłodowskiej 

Brak 0 0 

48 ul. Mickiewicza Brak 0 0 

49 ul. Niemcewicza Brak 0 0 

50 ul. Obrońców 
Pokoju 

Cmentarz żydowski - zły, pomnik - 
dobry 

1 1 

51 ul. Parafialna Brak 0 0 

52 ul. Pilawy Brak 0 0 

53 Plac Grunwaldzki Nr 1 dom - umiarkowany, Nr 2 dom - 
dobry, Nr 3 dom - dobry, Nr 4 dom - 
umiarkowany, Nr 5 dom - dobry, Nr 6 
dom - dobry, Nr 7 dom - dobry, Nr 8 
dom - dobry, Nr 9 dom - dobry, Nr 10 
dom - dobry, Nr 11 dom - 
umiarkowany, Nr 12 urząd - dobry, Nr 
13 urząd - dobry, Nr 14 dom - 
umiarkowany, Nr 15 muzeum - dobry, 
Nr 16 muzeum - dobry, Nr 17 dom - 

0 0 
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umiarkowany, Nr 18 dom - 
umiarkowany, Nr 19 dom - 
umiarkowany, Nr 20 dom - dobry, Nr 
21 dom - dobry, Nr 22 dom - dobry, Nr 
23 dom - umiarkowany, Nr 24 dom - 
umiarkowany, Nr 25 dom - 
umiarkowany, Nr 26 dom - dobry, Nr 
27 dom - dobry, Park miejski ze 
studnią i pomnikiem - umiarkowany 

54 ul. Pod Kowalami Brak 0 0 

55 ul. Pod Rosochami Brak 0 0 

56 ul. Pod Rozterkiem Brak 0 0 

57 ul. Powstańców 
Śląskich 

Brak 0 0 

58 ul. Prusa Nr 4 dom - dobry 0 0 

59 ul.  Rolnicza Brak 0 0 

60 ul. Senatorska  Nr 5 dom - dobry, Nr 15 dom - zły, Nr 
17 dom - dobry, Nr 24 dom - zły, Nr 34 
dom - umiarkowany, Nr 22 kościół - 
dobry,  

2 1 

61 ul. Sienkiewicza Brak 0 0 

62 ul. Słoneczna Nr 2 dom - umiarkowany, Nr 6 wieża 
ciśnień - zły, Nr 4 i 6 domy - 
umiarkowany 

1 1 

63 ul. Słowackiego  Nr 11 dom - zły 1 1 

64 ul. Sportowa Brak 0 0 

65 ul. Staszica Brak 0 0 

66 ul. Styczniowa Brak 0 0 

67 ul. Szosa Gańska Brak 0 0 

68 ul. Tulipanów Brak 0 0 

69 ul. Warszawska Nr 6 dom - zły 1 1 

70 ul. Wodna Brak 0 0 

71 ul. Zapolskiej Brak   

72 ul. Zofii Nałkowskiej Brak 0 0 

73 ul. Żeromskiego Brak 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Praszka  
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4.7 DIAGNOZA ZJAWISK W SFERZE TECHNICZNEJ  
 

W ramach diagnozy zjawisk technicznych przeanalizowano stan oraz dostępność infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. Dokonano przy tym analizy potrzeb modernizacyjnych zarówno sieci wodociągowej 

oraz kanalizacyjnej, w odniesieniu do poszczególnych jednostek delimitacyjnych.  

Tabela 20. Dostępność oraz stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Praszka  

Lp. Jednostka 
delimitacyjna 

Dostępność lub 
potrzeba 
modernizacji sieci 
wodociągowej  

Stan kryzysowy 
(1) – brak lub 
potrzeba 
modernizacji 

Dostępność lub 
potrzeba 
modernizacji sieci 
kanalizacyjnej  

Stan 
kryzysowy 
(1) – brak lub 
potrzeba 
modernizacji 

1 Aleksandrów jest - stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

2 Brzeziny jest - stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

3 Gana jest - stan dobry 0 jest - stan b. dobry 0 

4 Kik jest - stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

5 Kowale jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

6 Kozieł jest - stan dobry 0 brak - brak 
potrzeby 

0 

7 Kuźniczka jest - stan dobry 0 brak - brak 
potrzeby 

0 

8 Lachowskie jest - stan dobry 0 brak - brak 
potrzeby 

0 

9 Marki jest - bardzo dobry 0 brak - brak 
potrzeby 

0 

10 Prosna jest - stan dobry 0 brak - brak 
potrzeby 

0 

11 Przedmość jest - stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

12 Rosochy jest - stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

13 Rozterk jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

14 Skotnica jest - stan dobry 0 brak - brak 
potrzeby 

0 

15 Sołtysy jest - stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

16 Strojec częściowo jest - 
stan dobry, 
częściowo jest 
konieczna 
wymiana 

1 jest - stan dobry 0 

17 Szyszków jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 
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18 Tokary jest - stan dobry 0 brak - brak 
potrzeby 

0 

19 Wierzbie jest - stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

20 Wygiełdów jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

21 ul. 3-go Maja jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

22 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

brak  1 jest - stan dobry 0 

23 ul. Astrów jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

24 ul. Boczna jest - dostateczny 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

25 ul. Bratków jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

26 ul. Byczyńska jest - dostateczny 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

27 ul. Chabrów jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

28 ul. Chłopska jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

29 ul. Chopina jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

30 ul. Cmentarna jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

31 ul. Fabryczna jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

32 ul. Gabrieli Zapolskiej jest - stan zły - 
istnieje potrzeba 
modernizacji 

1 jest - stan dobry 0 

33 ul. Gorzowska brak - istnieje 
potrzeba budowy 
wodociągu 

1 brak - brak 
potrzeby 

0 

34 ul. Józefa Piłsudskiego jest - stan zły - 
istnieje potrzeba 
modernizacji 

1 jest - dostateczny 0 

35 ul. Kaliska jest - stan zły - 
istnieje potrzeba 
modernizacji 

1 jest - stan zły - 
istnieje potrzeba 
modernizacji 

1 

36 ul. Kilińskiego jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

37 ul. Kolorowa jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

38 ul. Kołłątaja jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

39 ul. Kopernika jest - stan dobry 0 jest - stan zły - 
istnieje potrzeba 
modernizacji 

1 

40 ul. Kosmonautów  jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

41 ul. Kościelna jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

42 ul. Kościuszki jest - stan zły - 
istnieje potrzeba 
modernizacji 

1 jest - stan dobry 0 

43 ul. Las brak - istnieje 
potrzeba budowy 
wodociągu 

1 brak - brak 
potrzeby 

0 

44 ul. Listopadowa jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

45 ul. Maków jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

46 ul. Małachowskiego  jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 
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47 ul. Marii Curie - 
Skłodowskiej 

jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

48 ul. Mickiewicza jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

49 ul. Niemcewicza jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

50 ul. Obrońców Pokoju jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

51 ul. Parafialna jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

52 ul. Pilawy jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

53 Plac Grunwaldzki jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

54 ul. Pod Kowalami jest - stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

55 ul. Pod Rosochami jest - stan dobry 0 brak - brak 
potrzeby 

0 

56 ul. Pod Rozterkiem jest - stan dobry 0 brak - brak 
potrzeby 

0 

57 ul. Powstańców Śląskich jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

58 ul. Prusa jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

59 ul.  Rolnicza jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

60 ul. Senatorska  jest - stan zły - 
istnieje potrzeba 
modernizacji 

1 jest - stan dobry 0 

61 ul. Sienkiewicza jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

62 ul. Słoneczna jest - stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

63 ul. Słowackiego  jest - stan zły - 
istnieje potrzeba 
modernizacji 

1 jest - stan dobry 0 

64 ul. Sportowa jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

65 ul. Staszica jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

66 ul. Styczniowa częściowo jest - 
stan dobry - 
potrzeba 
rozbudowy 

1 jest - stan dobry 0 

67 ul. Szosa Gańska częściowo jest - 
stan dobry - 
potrzeba 
rozbudowy 

1 jest - stan dobry 0 

68 ul. Tulipanów jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

69 ul. Warszawska jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

70 ul. Wodna jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

71 ul. Zapolskiej jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

72 ul. Zofii Nałkowskiej jest - stan dobry 0 jest - stan dobry 0 

73 ul. Żeromskiego jest- stan dobry 0 brak - istnieje 
potrzeba budowy 
kanalizacji 

1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Praszka  
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Wg danych Urzędu Gminy w Praszce w gminie było 2795 obiektów mieszkalnych, z czego 63 

znajdowało się w złym stanie technicznym. Oznaczało to, że w złym stanie technicznym było 2,25% 

wszystkich obiektów mieszkalnych. 

Za stan kryzysowy uznano występowanie odsetka obiektów mieszkalnych w złym stanie technicznym, 

wyższego od średniej gminnej.  

Tabela 21. Stan infrastruktury mieszkaniowej w gminie Praszka  

Lp. Jednostka delimitacyjna Liczba obiektów 
mieszkalnych 

Liczba obiektów 
mieszkalnych w 
złym stanie 
technicznym 

Odsetek 
obiektów 
mieszkalnych w 
złym stanie 
technicznym 

Stan kryzysowy 
(1) – wartość 
powyżej średniej 
gminnej  

1 Aleksandrów 30 1 3,33 1 

2 Brzeziny 92 3 3,26 1 

3 Gana 150 2 1,33 0 

4 Kik 17 0 0,00 0 

5 Kowale 330 10 3,03 1 

6 Kozieł 16 1 6,25 1 

7 Kuźniczka 18 2 11,11 1 

8 Lachowskie 38 0 0,00 0 

9 Marki 15 1 6,67 1 

10 Prosna 28 2 7,14 1 

11 Przedmość 253 0 0,00 0 

12 Rosochy 69 3 4,35 1 

13 Rozterk 81 1 1,23 0 

14 Skotnica 65 0 0,00 0 

15 Sołtysy 62 1 1,61 0 

16 Strojec 279 5 1,79 0 

17 Szyszków 97 4 4,12 1 

18 Tokary 19 1 5,26 1 

19 Wierzbie 173 2 1,16 0 

20 Wygiełdów 56 1 1,79 0 

21 ul. 3-go Maja 38 0 0,00 0 

22 al. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

3 0 0,00 0 

23 ul. Astrów 10 0 0,00 0 

24 ul. Boczna 10 1 10,00 1 

25 ul. Bratków 6 0 0,00 0 
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26 ul. Byczyńska 5 0 0,00 0 

27 ul. Chabrów 8 0 0,00 0 

28 ul. Chłopska 24 0 0,00 0 

29 ul. Chopina 6 0 0,00 0 

30 ul. Cmentarna 3 1 33,33 1 

31 ul. Fabryczna 51 0 0,00 0 

32 ul. Gabrieli Zapolskiej 14 0 0,00 0 

33 ul. Gorzowska 8 0 0,00 0 

34 ul. Józefa Piłsudskiego 27 0 0,00 0 

35 ul. Kaliska 58 4 6,90 1 

36 ul. Kilińskiego 20 1 5,00 1 

37 ul. Kolorowa 12 0 0,00 0 

38 ul. Kołłątaja 12 0 0,00 0 

39 ul. Kopernika 22 0 0,00 0 

40 ul. Kosmonautów  12 0 0,00 0 

41 ul. Kościelna 1 0 0,00 0 

42 ul. Kościuszki 37 0 0,00 0 

43 ul. Las 1 1 100,00 1 

44 ul. Listopadowa 16 1 6,25 1 

45 ul. Maków 10 0 0,00 0 

46 ul. Małachowskiego  11 0 0,00 0 

47 ul. Marii Curie - 
Skłodowskiej 

8 0 0,00 0 

48 ul. Mickiewicza 72 0 0,00 0 

49 ul. Niemcewicza 13 0 0,00 0 

50 ul. Obrońców Pokoju 4 0 0,00 0 

51 ul. Parafialna 4 0 0,00 0 

52 ul. Pilawy 6 0 0,00 0 

53 Plac Grunwaldzki 0 0 0,00 0 

54 ul. Pod Kowalami 7 1 14,29 1 

55 ul. Pod Rosochami 16 0 0,00 0 

56 ul. Pod Rozterkiem 9 0 0,00 0 

57 ul. Powstańców Śląskich 34 2 5,88 1 

58 ul. Prusa 3 0 0,00 0 

59 ul.  Rolnicza 31 0 0,00 0 

60 ul. Senatorska  33 3 9,09 1 

61 ul. Sienkiewicza 13 0 0,00 0 

62 ul. Słoneczna 16 1 6,25 1 

63 ul. Słowackiego  13 2 15,38 1 

64 ul. Sportowa 10 1 10,00 1 

65 ul. Staszica 13 0 0,00 0 
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66 ul. Styczniowa 15 0 0,00 0 

67 ul. Szosa Gańska 13 1 7,69 1 

68 ul. Tulipanów 9 0 0,00 0 

69 ul. Warszawska 116 3 2,59 1 

70 ul. Wodna 7 0 0,00 0 

71 ul. Zapolskiej 1 0 0,00 0 

72 ul. Zofii Nałkowskiej 11 0 0,00 0 

73 ul. Żeromskiego 5 0 0,00 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Praszka  
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5  OBSZARY ZDEGRADOWANE I OBSZARY REWITALIZACJI 

 

5.1  STAN KRYZYSOWY 
 

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, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany, w przypadku występowania na nim 

ponadto co najmniej jednego 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 niefunkcjonowania rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska3. 

Poniżej zestawiono ze sobą w odniesieniu do poszczególnych jednostek delimitacyjnych – koncentrację 

problemów społecznych, opisaną za pomocą syntetycznego wskaźnika wystandaryzowanego oraz 

informację nt. pozostałych problemów występujących w tych przestrzeniach.  

Z poniższego zestawienia wynika, że na obszarze o najwyżej koncentracji problemów społecznych 

występują dalsze problemy. W przypadku ulicy Kopernika zdiagnozowano występowanie niskiej 

przedsiębiorczości, niedostatku terenów sportu i rekreacji, a także złego stanu sieci kanalizacyjnej.  

W przypadku Placu Grunwaldzkiego stwierdzono występowanie obiektów infrastruktury społecznej  

w złym stanie. Natomiast ulicę Listopadowa charakteryzował niski poziom przedsiębiorczości oraz zły 

stan obiektów mieszkalnych.   

Powyższe oznacza, że ww. lokalizacje można uznać za obszary zdegradowane w gminie Praszka. Taki 

obszar w gminie Praszka zamieszkiwało wg danych UM w Praszce w 2015 roku łącznie 1988 osób, co 

stanowiło 14,41% mieszkańców gminy.  

 

                                                           
3 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777). 
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Tabela 22. Zestawienie obszarów koncentracji problemów społecznych z występowaniem dalszych problemów, w tym gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 
technicznych w gminie Praszka  
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1 ul. Kopernika 1,00 1 0 1 0 0 0 1 0 3 

2 Plac Grunwaldzki 0,82 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

3 ul. Listopadowa 0,82 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

4 Strojec 0,71 1 1 0 0 1 1 0 0 4 

5 ul. Senatorska  0,68 0 0 1 0 1 1 0 1 4 

6 ul. Kościuszki 0,66 1 0 1 0 0 1 0 0 3 

7 ul. Mickiewicza 0,63 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 ul. Pod Kowalami 0,60 1 0 1 0 0 0 1 1 4 

9 ul. Józefa Piłsudskiego 0,55 0 1 1 0 0 1 0 0 3 

10 ul. Sienkiewicza 0,52 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

11 ul. Sportowa 0,51 0 0 1 1 0 0 0 1 3 

12 Kowale 0,48 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

13 ul. Kilińskiego 0,48 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

14 Wierzbie 0,48 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

15 Przedmość 0,45 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

16 ul. Marii Curie - Skłodowskiej 0,43 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

17 ul. Warszawska 0,41 0 0 1 0 1 0 0 1 3 

18 Marki 0,40 1 1 1 0 0 0 0 1 4 

19 ul. Chopina 0,40 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

20 ul. Kaliska 0,39 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

21 Szyszków 0,39 1 1 0 0 0 0 0 1 3 
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22 ul. Fabryczna 0,37 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

23 ul. Słowackiego  0,36 0 0 1 0 1 1 0 1 4 

24 ul. Szosa Gańska 0,36 0 1 1 0 0 1 0 1 4 

25 ul. Obrońców Pokoju 0,35 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

26 Gana 0,35 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

27 Aleksandrów 0,34 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

28 Sołtysy 0,33 1 1 1 0 0 0 1 0 4 

29 ul. Kościelna 0,33 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

30 Kozieł 0,32 1 1 1 0 0 0 0 1 4 

31 ul. Prusa 0,32 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

32 ul. Styczniowa 0,31 1 0 1 0 0 1 0 0 3 

33 Kuźniczka 0,31 1 1 1 0 0 0 0 1 4 

34 ul. Las 0,31 1 0 1 0 0 1 0 1 4 

35 Brzeziny 0,29 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

36 ul. Pod Rozterkiem 0,29 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

37 Wygiełdów 0,29 1 1 0 1 0 0 0 0 3 

38 Skotnica 0,29 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

39 ul. Powstańców Śląskich 0,29 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

40 Lachowskie 0,28 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

41 Rosochy 0,27 0 1 0 1 0 0 1 1 4 

42 Rozterk 0,25 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

43 ul. Gorzowska 0,25 0 1 1 0 0 1 0 0 3 

44 ul. Cmentarna 0,24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

45 Kik 0,24 1 1 1 0 0 0 1 0 4 

46 Prosna 0,23 1 1 0 0   0 0 1 3 

47 Tokary 0,23 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

48 ul. Pilawy 0,22 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

49 ul. Byczyńska 0,22 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

50 ul. Boczna 0,21 0 1 1 0 0 0 1 1 4 

51 ul. Parafialna 0,21 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

52 ul. Słoneczna 0,21 0 0 1 0 1 0 1 1 4 
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53 ul. Kosmonautów  0,20 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

54 ul. Wodna 0,17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

55 ul. Bratków 0,16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

56 ul. Chabrów 0,15 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

57 ul. 3-go Maja 0,14 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

58 ul. Zapolskiej 0,14 1 0 1 0   0 0 0 2 

59 ul. Gabrieli Zapolskiej 0,13 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

60 ul. Chłopska 0,12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

61 ul. Pod Rosochami 0,11 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

62 ul. Żeromskiego 0,09 1 0 1 0 0 0 1 0 3 

63 ul. Maków 0,07 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

64 ul. Niemcewicza 0,07 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

65 ul.  Rolnicza 0,06 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

66 ul. Kolorowa 0,06 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

67 ul. Kołłątaja 0,02 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

68 al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 0,02 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

69 ul. Tulipanów 0,01 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

70 ul. Małachowskiego  0,01 0 0 1 0   0 0 0 1 

71 ul. Astrów 0,01 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

72 ul. Staszica 0,00 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

73 ul. Zofii Nałkowskiej 0,00 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Źródło: opracowanie własne  
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Wymóg występowania negatywnych zjawisk społecznych, jako niezbędny dla wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego (a w jego ramach obszaru rewitalizacji), w sposób jasny wskazuje, że obszarem 

zdegradowanym musi być obszar co do zasady zamieszkały. Wynika to z samej definicji rewitalizacji, 

która stanowi kompleksowy proces odnowy adresowany w zasadniczej części negatywnym zjawiskom 

społecznym.  

Ustawa o rewitalizacji, traktowana w niniejszym opracowaniu jako drogowskaz dobrych praktyk, 

dopuszcza jednak, w drodze wyjątku, dołączenie do wstępnie określonego obszaru rewitalizacji 

terenów niezamieszkałych – jeżeli występują na nich negatywne zjawiska właściwe dla obszaru 

zdegradowanego, inne niż zjawiska społeczne. Uznanie ich za element obszaru rewitalizacji jest jednak 

możliwe wyłącznie w przypadku, gdy już na wczesnym etapie rewitalizacji można stwierdzić, że 

planowane tam działania przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym na 

obszarze rewitalizacji.4 

Należy zatem udowodnić możliwość ścisłego powiązania funkcjonalnego tych terenów z zasadniczą 

częścią obszaru rewitalizacji tak, aby działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach dały się 

powiązać z celami społecznymi rewitalizacji. Można ogólnie stwierdzić, że twierdzenie takie będzie 

trudne do udowodnienia w sytuacji, gdy obszar niezamieszkały położony jest w znacznej odległości od 

obszaru rewitalizacji, a dodatkowo nie wskazano żadnej wizji transformacji tego obszaru.  

Mając na uwadze powyższy komentarz do Ustawy o rewitalizacji – w gminie Praszka poszukiwano 

przede wszystkim przestrzeni niezamieszkałych, które można uznać za zdegradowane, występujące  

w sąsiedztwie ulicy Kopernika, Listopadowej oraz Placu Grunwaldzkiego.  

Zdegradowane tereny niezamieszkałe w sąsiedztwie obszaru zdegradowanego. 

Ul. Sportowa (bezpośrednie sąsiedztwo ulicy Kopernika):   

• Hala sportowa KOTWICA - stan umiarkowany i zły. Cześć obiektu ze względu na zły stan 

techniczny nieużytkowana. Hala wymaga ocieplenia, wymiany stolarki okiennej i wymiany 

instalacji oświetleniowej. Stadion sportowy ZKS MOTOR - stan umiarkowany i zły. Hotel na 

stadionie wymaga remontu wewnątrz. Budynek klubu - stan zły wymaga generalnego remontu 

i przebudowy, trybuny boiska - stan zły - potrzeba gruntownej przebudowy, pozostałe budynki 

na stadionie w stanie złym do gruntownego remontu. 

• Uzasadnienie: na obszarze ulicy Kopernika zdiagnozowano m. in. problemy związane ze 

starzejącym się społeczeństwem oraz znaczną skalą niepełnosprawności. Ww. obiekty mogą 

mieć istotny wpływ na tworzenie oferty dla seniorów oraz przedsięwzięcia o charakterze 

integracyjnym i rehabilitacyjnym dla seniorów.  

Ul. Kaliska (bezpośrednie sąsiedztwo ulicy Kopernika):   

• Ul. Pływalnia kryta - stan zły wymaga przebudowy i rozbudowy z uwagi na wymogi techniczne 

stawiane obecnie takim obiektom. Niezbędne jest wymiana niecki pływackiej z uwagi na liczne 

nieszczelności. W 2016 roku pożar spowodował spore zniszczenia. Spowodowany 

prawdopodobnie starą instalacją elektryczną. Budynek po remoncie jest obecnie użytkowany.  

• Uzasadnienie: na obszarze ulicy Kopernika zdiagnozowano m. in. problemy związane ze 

starzejącym się społeczeństwem oraz znaczną skalą niepełnosprawności. Ww. obiekt może 

                                                           
4  Ustawa o rewitalizacji – praktyczny komentarz 
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mieć istotny wpływ na tworzenie oferty dla seniorów oraz przedsięwzięcia o charakterze 

integracyjnym i rehabilitacyjnym dla seniorów.  

 

Mając na uwadze powyższe za obszar zdegradowany w gminie Praszka należy uznać: 

• Ulicę Kopernika w Praszce – ze względu na koncentrację problemów społecznych oraz niski 

poziom przedsiębiorczości, ograniczony dostęp do terenów wypoczynku i rekreacji, zły stan 

infrastruktury kanalizacyjnej,  

• Ulicę Listopadową w Praszce – ze względu na koncentrację problemów społecznych oraz niski 

poziom przedsiębiorczości, zły stan techniczny obiektów mieszkalnych, 

• Plac Grunwaldzki w Praszce – ze względu na koncentrację problemów społecznych oraz zły 

stan infrastruktury społecznej, 

• Część ulicy Sportowej w Praszce – na której zlokalizowany są obiekty i tereny sportowe, 

• Część ulicy Kaliskiej w Praszce – na której zlokalizowany jest obiekt sportowy.  

 

Taki obszar w gminie Praszka zamieszkiwało wg danych UM w Praszce w 2015 roku łącznie 1988 osób, 

co stanowiło 14,41% mieszkańców gminy.  
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5.2 OBSZAR REWITALIZACJI  
 

Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, niezbędne jest 

wyznaczenie (w ramach tego obszaru) obszaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest obszarem, na 

którym prowadzona będzie rewitalizacja.  

Określenie, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji następuje  

w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest stwierdzenie szczególnej koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, współwystępujących z innymi problemami. Do wniosku tego można dojść za 

pomocą metod badawczych służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (porównanie wartości 

mierników, ich koncentracji terytorialnej). 

Drugą z przesłanek jest uznanie, że obszar ten ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. To bardzo 

szeroka przesłanka, która pozwala gminie na zachowanie marginesu uznaniowości we wskazaniu, która 

część obszaru zdegradowanego poddana ma zostać rewitalizacji. Znaczenie dla rozwoju gminy oceniać 

można na różne sposoby, przede wszystkim istotność danego obszaru powinna jednak wynikać  

z gminnych dokumentów strategicznych, być w nich wskazana jako obszar szczególnej troski władz 

publicznych, obszar, na którym skupiać się będzie życie społeczno-gospodarcze w gminie. Do oceny 

istotności obszaru można posłużyć się przykładowo analizami urbanistycznymi, które wskażą obszar 

wpisujący się w zasady ogólne planowania przestrzennego, takie jak np. zasada miasta zwartego, 

zasada niskoemisyjności.5 

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.  

Obszar rewitalizacji  

• nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy, 

• oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców. 

Próbując wytyczyć obszar rewitalizacji spośród obszaru zdegradowanego w gminie Praszka próbowano 

zachować jednocześnie szczególną koncentrację negatywnych zjawisk na tym obszarze, a jednocześnie 

wyznaczyć obszar o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gminy. Mając na uwadze powyższe 

zdecydowano się ograniczyć obszar rewitalizacji do przestrzeni: ulicy Kopernika oraz Placu 

Grunwaldzkiego.  

Ulica Kopernika charakteryzuje się najwyższą koncentrację problemów społecznych w skali gminy, 

mierzoną za pomocą syntetycznego wskaźnika wystandaryzowanego.  

Plac Grunwaldzki jest natomiast przestrzenią o szczególnych znaczeniu dla rozwoju miasta i gminy. Jest 

to centralne miejsce gminy, w którym zlokalizowane są istotne dla mieszkańców usługi (w tym Urząd 

Miasta, Muzeum, banki, placówki edukacyjne). Jest to miejsce, w którym kumuluje się zabytkowa 

substancja mieszkaniowa. Na Placu Grunwaldzki ma miejsce szereg przedsięwzięć integrujących oraz 

wzmacniających tożsamość mieszkańców. Warto przy tym wspomnieć, że na tym obszarze działalność 

gospodarczą prowadzi znaczna w skali gminy liczba osób. 

                                                           
5 Źródło: Ustawa o rewitalizacji - praktyczny komentarz, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa 2016 
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Uwzględniając powyższe uzasadnienia oraz biorąc pod uwagę zasadę koncentracji sił i środków – 

zdecydowano się wytyczyć obszar rewitalizacji gminie Praszka w oparciu ulicę Kopernika wraz  

z sąsiadującymi z nią terenami niezamieszkałymi w obrębie ulicy Sportowej (obiekty sportowe) oraz 

ulicy Kaliskiej (basen). Ponadto za obszar rewitalizacji uznano centralną część miejscowości Praszka – 

Plac Grunwaldzki.  

Tym samym w skład obszarów rewitalizacji wchodzą dwa podobszary:  

1. Podobszar rewitalizacji Ul. Kopernika – liczba mieszkańców 883 osoby, powierzchnia 22 ha 

Główne problemy: starzejące się społeczeństwo, depopulacja, bezrobocie, niepełnosprawność  

i choroba, przestępczość – niska przedsiębiorczość, brak lub zły stan sieci kanalizacyjnej, niedostatek 

lub zły terenów do rekreacji i wypoczynku. 

2. Podobszar rewitalizacji Plac Grunwaldzki – liczba mieszkańców 114 osób, powierzchnia około 2 

ha. 

Główne problemy: alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość – zły stan infrastruktury społecznej 

(obiekt Muzeum). 

Razem obszar rewitalizacji zamieszkiwało 997 osób, czyli 7,2% mieszkańców gminy, powierzchnia 

około 24 ha, co stanowi 0,23% powierzchni gminy. 
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Mapa 1. Obszary rewitalizacji w gminie Praszka  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie podkładu UM Praszka  
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5.3 POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI.  
 

5.3.1 Podobszar ul. Kopernika  

 

Ul. Kopernika zajmuje jedno z większych osiedli mieszkaniowych w gminie Praszka. Przestrzeń 

zdominowana jest przez zabudowę wielorodzinną. Osiedle Kopernika było pierwszym osiedlem z tzw. 

wielkiej płyty w Praszce. Osiedle powstałe w latach 70-tych XX wieku na potrzeby istniejących  

w Praszce Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO. Wraz z jego powstaniem liczba mieszkańców 

Praszki w ciągu kilkunastu lat potroiła się.  

Podstawy problem obszaru to znaczący ubytek ludności i starzejące się społeczeństwo, duża skala 

niepełnosprawności i pomocy społecznej. Przyczyn należy poszukiwać w przemianach 

demograficznych oraz gospodarczych jakie zaszły w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Praszce. W latach 

70-tych obserwowany był znaczący napływ ludności. Ocenie mieszkańcy Ci przechodzą do kategorii 

wieku poprodukcyjnego. Wielkość mieszkań ograniczała możliwość zamieszkania rodzin 

wielopokoleniowych w przestrzeni osiedla, stąd dzieci pierwszych mieszkańców osiedla poszukiwały 

innych lokalizacji do zamieszkania. W ostatnich latach proces ten pogłębił się poprzez zmiany lokalnej 

gospodarki. Zmniejszenie liczby miejsc pracy w dotychczas dominujących branżach spowodowało 

znaczący odpływ ludności. W ciągu lat 2015/2010 ubyło z osiedla około 10% mieszkańców. Tym samym 

przestrzeń osiedla zamieszkują w dużym procencie osoby starsze. Wraz ze starzeniem się 

społeczeństwa pojawiają się problemy niepełnosprawności oraz choroby, co widoczne jest w dużej 

skali pomocy społecznej z tego tytułu.  

Mieszkańcy osiedla zwracają uwagę na zjawisko przestępczości. Dotyczy ono niszczenia mienia  

i kradzieży, w szczególności poprzez włamania do ogródków działkowych. Wpływa to na poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców. Ten problem jest pogłębiany przez braki w oświetleniu.  

Mieszkańcy zwracają również uwagę na utrudniony dostęp do wybranej infrastruktury społecznej. 

Dotyczy to m. in. przedszkola. Związane jest to z etapem rozwoju miasta w latach 70-tych. 

Infrastruktura społeczna, w tym przedszkola zlokalizowane zostały w południowej części Praszki, wraz 

z powstaniem w tym rejonie miasta nowego osiedla. Znaczna odległość do tego typu obiektów wpływa 

wg mieszkańców na niższą ocenę atrakcyjności mieszkań. Ponadto cechą charakterystyczną przestrzeni 

mieszkaniowej jest jej nieduża powierzchnia.   

Wizja terenowa, jak też uwagi mieszkańców zwracają uwagę na dekapitalizację terenów zieleni. 

Widoczne są ubytki roślinności, brak miejsc zacienionych (uwaga szczególnie zgłaszana przez osoby 

starsze). Widoczny jest zły stan chodników i ścieżek.  

W odniesieniu do aktywności społecznej zdiagnozowano ograniczone zasoby lokalowe umożliwiające 

rozwijanie aktywności społecznych. Dotyczy to zarówno spotkań seniorów, klubu dla młodzieży, braku 

przedszkola. Ograniczona jest także oferta dla seniorów, m. in. ze względu na degradację terenów 

rekreacji i wypoczynku przy ul. Sportowej, jak również obiektu basenu przy ul. Kaliskiej.  

Mieszkańcy zwrócili uwagę także na niedostateczną komunikację i informację pomiędzy Gminą oraz 

mieszkańcami. Brakuje tablicy ogłoszeń (w formie tradycyjnej), gdyż duża część mieszkańców nie 

korzysta ze środków komunikacji elektronicznej. 
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Fot. 1. Widok na osiedle Kopernika w Praszce   

 

 

 

Fot. 2. Widok na osiedle Kopernika w Praszce  
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Fot. 3. Tereny zielenie pomiędzy blokami na osiedlu Kopernika w Praszce   

 

 

Fot. 4. Ogródki działkowe na osiedlu Kopernika w Praszce   
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Fot. 5. Basen przy ulicy Kaliskiej w Praszce   

 

 

Fot. 6. Widok na osiedle Kopernia z okolic basenu przy ul. Kaliskiej    
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Fot. 7. Hala sportowa przy ul. Sportowej w Praszce   

 

 

Fot. 8. Stadion przy ul. Sportowej w Praszce   
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5.3.2 Podobszar Plac Grunwaldzki  

 

Plac Grunwaldzki w Praszce to nieduża przestrzeń śródmiejska, stanowiąca centrum miejscowości. 

Przestrzeń zdominowana jest przez zabudowę z przełomu XIX/XX wieku oraz duży, zagospodarowany 

skwer z zielenią. W przestrzeni Placu Grunwaldzkiego występuje koncentracja mieszkań komunalnych  

i socjalnych o niskim standardzie technicznym.   

Głównym problemem społecznym w tej przestrzeni miasta jest uzależnienie od alkoholu, jak również 

występowanie bezrobocia, ubóstwa i przestępczości. Należy zwrócić uwagę na niski standard mieszkań 

komunalnych i socjalnych.  

W niedużej przestrzeni Placu Grunwaldzkiego zlokalizowanych jest szereg istotnych dla miasta usług 

publicznych oraz działalności gospodarczych. Większość obiektów handlowych i publicznych jest  

w dobrym stanie. W złym stanie technicznym jest obiekt Muzeum (tzw. drugi budynek).  

 

Fot. 9. Widok na Plac Grunwaldzki w Praszce. 
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Fot. 10. Skwer na Placu Grunwaldzkim. 

 

 

Fot. 11. Obiekt Biblioteki na Placu Grunwaldzkim. 
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5.3.3 Analiza SWOT obszaru rewitalizacji  

 

Podsumowanie diagnozy obszaru rewitalizacji ujęto w formie klasycznej analizy SWOT.  

Analiza SWOT obejmuje analizę: 

• Mocnych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych, mających pozytywny charakter z punktu 

widzenia przyszłego rozwoju, 

• Słabych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych o negatywnym charakterze, 

• Szans, tj. uwarunkowań zewnętrznych o charakterze pozytywnym. Jako szanse uwzględnione 

zostały te zagadnienia, których źródła leżą poza obszarem rewitalizacji, 

• Zagrożeń, tj. uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na dalszy rozwój 

obszaru rewitalizacji. 

 

Tabela 23. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji  

Mocne strony obszaru rewitalizacji Najistotniejsze słabe strony obszaru 
rewitalizacji  

1. Funkcjonowanie i działalność instytucji oraz 
organizacji pomocy społecznej, w tym OPS w 
Praszce, organizacje pozarządowe np. NEPIS 
(profilaktyka alkoholowa).  

2. Funkcjonowania i działalność instytucji oraz 
organizacji na rzecz aktywności społecznej i 
kultury, np. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Biblioteka. 

3. Występowanie przestrzeni rekreacji i 
wypoczynku (stadion, hala sportowa, basen – ul. 
Sportowa/Kaliska – wymagających jednak poprawy 
stanu oraz dostosowania oferty do potrzeb 
mieszkańców).  

4. Istniejące aktywności społeczne na obszarach 
rewitalizacji – np. działalność klubu emerytów i 
rencistów (ul. Kopernika).  

5. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność 
na obszarze Placu Grunwaldzkiego (jako partnerzy 
oraz interesariusze rewitalizacji).  

6. Korzystna lokalizacja oraz istotna funkcja Placu 
Grunwaldzkiego w gminie Praszka.  

1. Koncentracja problemów społecznych, z których 
najistotniejsze to starzenie się społeczeństwa i 
depopulacja, niepełnosprawność i choroba (ul. 
Kopernika) oraz alkoholizm, ubóstwo (Plac 
Grunwaldzki) oraz przestępczość.  

2. Niedostatek oferty na rzecz seniorów oraz 
młodzieży (ul. Kopernika).  

3. Potrzeba poprawy funkcjonalności oraz estetyki 
przestrzeni osiedla Kościuszki (zły stan terenów zieleni 
osiedlowej, brak oświetlenia) oraz Placu 
Grunwaldzkiego. 

4. Zły stan obiektów infrastruktury społecznej (basen, 
obiekty sportowe, budynek Muzeum) oraz brak 
zasobów lokalowych do rozwijania aktywności 
społecznej. 

Szanse rozwoju obszaru rewitalizacji Zagrożenia rozwoju obszaru rewitalizacji 

1. Utworzenie nowych mieszkań socjalnych / 
komunalnych poza obszarem Placu 
Grunwaldzkiego w różnych częściach miasta 
(rozdzielenie problemów w przestrzeni miasta, 
podniesienia standardu zamieszkania).  

1. Postępujący dalszy proces starzenia się 
społeczeństwa, potęgowany przez niekorzystne 
zjawiska migracyjne.  

2. Dziedziczenie problemów społecznych przez nowe 
pokolenie, w szczególności w odniesieniu do 
problemów ubóstwa, alkoholizmu. 
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2. Dalsza aktywizacja gospodarcza centrum miasta, 
w tym poprzez współpracę z przedsiębiorcami z 
obszaru rewitalizacji (Plac Grunwaldzki).  

3. Mechanizmy aktywizacji społecznej i 
obywatelskiej mieszkańców, np. budżet 
obywatelski, program współpracy organizacji 
pozarządowych.  

4. Wyłonienie i kształcenie liderów społeczności 
lokalnych oraz zwiększenie zaangażowania i 
zainteresowania mieszkańców sprawami 
publicznymi.  

 

3. Występowanie problemów środowiskowych, w 
szczególności związanych z hałasem oraz 
zanieczyszczeniem powietrza (dotyczy głównie Placu 
Grunwaldzkiego, przez który przebiega ruchliwa droga 
krajowa).  

4. Ograniczone możliwości interwencji publicznej ze 
względu na formy własności: np. w przestrzeni Placu 
Grunwaldzkiego – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, w przestrzeni osiedla Kopernika: 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  

5. Niedostatek kapitału i środków w odniesieniu do 
skali potrzeb rewitalizacyjnych, w szczególności w 
sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.  

Źródło: opracowanie własne  
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6 WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI, CELE ORAZ KIERUNKI REWITALIZACJI  

 

Wizja obszaru rewitalizacji jest pierwszym elementem struktury operacyjnej programu rewitalizacji. 

Program rewitalizacji jest dokumentem porządkującym sposób działania na rzecz wychodzenia ze 

stanów kryzysowych obszaru zdegradowanego. W przedmiotowym dokumencie datą docelową 

realizacji ujętych w nim projektów i przedsięwzięć jest 2023 rok. Taka perspektywa czasowa wskazuje 

na to, że wizję obszaru rewitalizacji należałoby określić właśnie dla tego roku.  

Z drugiej strony podkreśla się, że rewitalizacja jest procesem wieloletnim, a jego komplementarność 

polega między innymi na spójności realizowanych przedsięwzięć w czasie, np. w odniesieniu do 

poprzednich programów rewitalizacji, realizowanych w latach 2007 – 2013.  

Pośród zagrożeń w procesie rewitalizacji wskazuje się ponadto niedostatek kapitału i środków  

w odniesieniu do skali potrzeb rewitalizacyjnych, w szczególności w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, 

jak również trudność eliminowania problemów społecznych, takich jak ubóstwo i długotrwałe 

bezrobocie. Zagrożenie dla realizacji kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacji jest ograniczone do 

możliwości interwencji publicznej. Pomimo tego, że program rewitalizacji może być realizowany także 

przez pomioty prywatne, a także mieszkańców (proces partycypacji społecznej), inicjatorem procesu 

rewitalizacji zasadniczo jest Gmina. Główny wysiłek finansowy związany z rewitalizacją będzie udziałem 

samorządu lokalnego i uzależniony będzie w pewnym stopniu od zewnętrznych źródeł finansowania.  

Istotnym pytaniem jest to czy perspektywa czasowa, tj. docelowy 2023 rok, to czas w jakim może dojść 

do zasadniczej przemiany obszaru rewitalizacji, czy też bardziej prawdopodobne jest uruchomienie 

procesów pozytywnych przemian, jakie zachodzić będą po zrealizowaniu programu rewitalizacji –  

w dużej mierze samoistnie (program rewitalizacji będzie dźwignią pozytywnych przemian).   

Wśród najważniejszych problemów, które występują na obszarze rewitalizacji są: starzenie się 

społeczeństwa, niepełnosprawność i ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, ubóstwo, 

przestępczość. W tym kontekście działania rewitalizacyjne powinny być ukierunkowane na tworzenie 

oferty dla seniorów, włączenie i aktywność społeczną, profilaktykę w zakresie problemów 

alkoholowych, przeciwdziałanie przenoszeniu problemów, m. in. poprzez wsparcie rodzin, zwiększanie 

bezpieczeństwa publicznego (cel: przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych na 

obszarze rewitalizacji).   

Kolejna grupa problemów dotyczy sfery przestrzenno-funkcjonalnej i związana jest z degradacją 

przestrzeni i obiektów o przeznaczeniu publicznym. Dotyczy to zarówno infrastruktury społecznej,  

w tym obiektów sportu i rekreacji, jak też małej infrastruktury oraz przestrzeni publicznych, w tym 

terenów zieleni (cel: poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz stanu infrastruktury społecznej 

obszarów zdegradowanych).  

Ponadto za istotne wyzwanie programu rewitalizacji należy uznać uspołecznienie procesu realizacji. 

Oznacza to potrzebę stworzenia narzędzi partycypacji społecznych, wzmocnienia istniejących 

mechanizmów komunikacji społecznej, pozyskanie liderów społecznych, wspieranie działalności 

organizacji społecznych działających na obszarze rewitalizacji (cel: wspieranie aktywności społecznej  

i obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji). W ten sposób interwencja na rzecz wychodzenia 

ze stanów kryzysowych będzie skuteczniejsza.  
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Mając na uwadze powyższe wizja obszaru rewitalizacji brzmi następująco: 

Obszary rewitalizacji charakteryzować się będą zmniejszającą skalą negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności związanych z uzależnieniem od alkoholu, ubóstwem, jak też rosnącą 

aktywnością społeczną i obywatelską mieszkańców. Zdecydowanie poprawi się funkcjonalność 

przestrzeni zdegradowanych, w tym stan infrastruktury społecznej oraz przestrzeni publicznych. 

Poprawie ulegnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców obszarów rewitalizacji. Mieszkańcy 

Osiedla Kościuszki dysponować będą ofertą spędzania wolnego czasu oraz zapleczem do integracji 

społecznej, m. in. w obrębie sąsiadujących z osiedlem obiektów i terenów sportu, rekreacji oraz 

wypoczynku. Plac Grunwaldzki stanie się wizytówką przestrzeni miasta – świadczącą szereg usług na 

rzecz mieszkańców miasta, z aktywnymi społecznie i angażującymi się w sprawy miasta – 

interesariuszami, w tym przedsiębiorcami. Przestrzeń Placu Grunwaldzkiego będzie chętnie 

odwiedzana przez mieszkańców miasta, a skwer wykorzystywany będzie jako istotne miejsce 

integracji społecznej, m. in. poprzez organizację wydarzeń i imprez gminnych.  

 

W oparciu o przeprowadzone analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

środowiskowej i technicznej gminy, które przedstawiono w poprzednich rozdziałach, sformułowane 

zostały cele rewitalizacji. Zgodnie z logiką główne cele rewitalizacji odnoszą się do zidentyfikowanych 

obszarów problemowych, wyznaczonych na podstawie analiz oraz konsultacji społecznych.  

Program Rewitalizacji zbudowany został w oparciu o hierarchiczną strukturę celów, w tym celów 

głównych oraz podlegających im kierunków działań rewitalizacyjnych i zadań rewitalizacyjnych. Cele 

główne nawiązują bezpośrednio do wizji obszaru rewitalizacji, stanowiąc jej rozwinięcie. Hierarchiczna 

struktura celów porządkuje sposób działań związanych z rewitalizacją, wskazując poszczególnym 

kierunkom działań ich nadrzędny cel.  

Cele główne rewitalizacji to: 

1. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji.   

2. Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz stanu infrastruktury społecznej obszarów 

zdegradowanych. 

3. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

 

Cel 1. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. 

Cel jest odpowiedzią na następujące problemy i zagrożenia: 

• Koncentracja problemów społecznych, z których najistotniejsze to starzenie się społeczeństwa 
i depopulacja, niepełnosprawność i choroba (ul. Kopernika) oraz alkoholizm, ubóstwo (Plac 
Grunwaldzki) oraz przestępczość.  

• Postępujący dalszy proces starzenia się społeczeństwa, potęgowany przez niekorzystne 

zjawiska migracyjne.  

• Dziedziczenie problemów społecznych przez nowe pokolenie, w szczególności w odniesieniu 

do problemów ubóstwa, alkoholizmu. 

Cel wykorzystuje następujące mocne strony oraz szanse:  

• Funkcjonowanie i działalność instytucji oraz organizacji pomocy społecznej, w tym OPS  

w Praszce, organizacje pozarządowe np. NEPIS (profilaktyka alkoholowa).  
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• Funkcjonowania i działalność instytucji oraz organizacji na rzecz aktywności społecznej  

i kultury, np. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka. 

• Utworzenie nowych mieszkań socjalnych / komunalnych poza obszarem Placu Grunwaldzkiego 

w różnych częściach miasta (rozdzielenie problemów w przestrzeni miasta, podniesienia 

standardu zamieszkania).   

 

Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz stanu infrastruktury społecznej obszarów 

zdegradowanych. 

Cel jest odpowiedzią na następujące problemy: 

• Potrzeba poprawy funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni osiedla Kościuszki (zły stan 
terenów zieleni osiedlowej, brak oświetlenia) oraz Placu Grunwaldzkiego (brak toalety). 

• Zły stan obiektów infrastruktury społecznej (basen, obiekty sportowe, budynek Muzeum) oraz 

brak zasobów lokalowych do rozwijania aktywności społecznej. 

Cel wykorzystuje następujące mocne strony oraz szanse:  

• Występowanie przestrzeni rekreacji i wypoczynku (stadion, hala sportowa, basen – ul. 

Sportowa/Kaliska – wymagających jednak poprawy stanu oraz dostosowania oferty do potrzeb 

mieszkańców).  

• Korzystna lokalizacja oraz istotna funkcja Placu Grunwaldzkiego w gminie Praszka. 

• Dalsza aktywizacja gospodarcza centrum miasta, w tym poprzez współpracę  

z przedsiębiorcami z obszaru rewitalizacji (Plac Grunwaldzki).  

 

Cel 3. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

Cel jest odpowiedzią na następujące problemy: 

• Niedostatek oferty na rzecz seniorów oraz młodzieży.  

• Postępujący dalszy proces starzenia się społeczeństwa, potęgowany przez niekorzystne 

zjawiska migracyjne.  

• Dziedziczenie problemów społecznych przez nowe pokolenie, w szczególności w odniesieniu 

do problemów ubóstwa, alkoholizmu. 

• Ograniczone możliwości interwencji publicznej ze względu na formy własności: np.  

w przestrzeni Placu Grunwaldzkiego – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  

w przestrzeni osiedla Kopernika: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  

• Niedostatek kapitału i środków w odniesieniu do skali potrzeb rewitalizacyjnych,  

w szczególności w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

 

Cel wykorzystuje następujące mocne strony oraz szanse:  

• Funkcjonowania i działalność instytucji oraz organizacji na rzecz aktywności społecznej  

i kultury, np. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka. 

• Istniejące aktywności społeczne na obszarach rewitalizacji – np. działalność klubu emerytów i 

rencistów (ul. Kopernika).  
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• Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na obszarze Placu Grunwaldzkiego (jako 

partnerzy oraz interesariusze rewitalizacji).  

• Mechanizmy aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców, np. budżet obywatelski, 

program współpracy organizacji pozarządowych.  

• Wyłonienie i kształcenie liderów społeczności lokalnych oraz zwiększenie zaangażowania i 

zainteresowania mieszkańców sprawami publicznymi.  

 

Schemat celów głównych został rozwinięty o kierunki działań rewitalizacyjnych. 

CELE GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁŃ REWITALIZACYJNYCH  

Cel 1. Przeciwdziałanie i 
rozwiązywanie problemów 
społecznych na obszarze 
rewitalizacji. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w 
tym osób niepełnosprawnych oraz seniorów,  

• Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień, w tym od alkoholu, 

• Rozbudowa infrastruktury instytucji pomocy 
społecznej, w szczególności dla osób 
bezdomnych. 

 

Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni 
publicznych oraz stanu 
infrastruktury społecznej 
obszarów zdegradowanych. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Poprawa stanu infrastruktury społecznej, w tym 
obiektu Muzeum, stadionu, hali sportowej oraz 
basenu, 

• Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych, w tym przestrzeni, 
międzyosiedlowych przy ul. Kopernika oraz Placu 
Grunwaldzkiego pod kątem przyciągania klientów 
(m. in. utworzenie toalety, zwiększenie 
bezpieczeństwa). 
 

Cel 3. Wspieranie aktywności 
społecznej i obywatelskiej 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

• Wspieranie rozwoju i działalności organizacji 
społecznych – ukierunkowana na efektywniejsze 
rozwiązywanie problemów obszarów 
rewitalizacji,  

• Uspołecznienie procesu realizacji programu 
rewitalizacji, w szczególności poprzez aktywne 
włączenie mieszkańców i interesariuszy 
rewitalizacji w procesy decyzyjne, 

• Tworzenie przestrzeni do integracji oraz 
aktywności społecznej (np. klub seniora, kluby 
młodzieżowe).  
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7 LISTA PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH  

  

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią ostatnie ogniwo struktury operacyjnej programu 

rewitalizacji. Poszczególne projekty i przedsięwzięcia przypisane zostały do celów rewitalizacji, 

nawiązując bezpośrednio do oczekiwanych kierunków działań rewitalizacyjnych.  

Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują na konieczność dość precyzyjnego określenia 

poszczególnych zamierzeń rewitalizacyjnych. Zdecydowano się te zamierzenia zaprezentować  

w jednolity sposób, za pomocą kart projektów.  

Program rewitalizacji przygotowany jest przed Gminę, jednak w celu zwiększenia skuteczności 

prowadzonych działań zakłada się również udział innych podmiotów, także prywatnych (np. 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, etc.). 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, że program rewitalizacji powinien zawierać informacje  

o planowanych działań rewitalizacyjnych, w tym: 

• identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, bez których realizacja 

celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść 

z kryzysowej sytuacji. Na tej liście każdy projekt/przedsięwzięcie rewitalizacyjne powinno 

zawierać co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych 

zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, 

prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów 

rewitalizacji; 

• charakterystykę (zbiorczy opis) innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno 

zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu 

rewitalizacji.  

Mając na uwadze powyższe, poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne przypisane zostały 

do dwóch list:  

• Listy podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – obejmujących 

najważniejsze projekty, które zostały dość precyzyjnie zdefiniowane, zawierające m. in. takie 

elementy jak: opis przedmiotu projektu, szacunkowa wartości, oczekiwane rezultaty, sposób 

ich pomiaru, podmiot realizujący, oczekiwane źródła finansowania, jak też terminy realizacji, 

• Listy pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – obejmującej pozostałe 

pomysły, których nie udało się dość szczegółowo rozplanować na etapie tworzenia programu 

rewitalizacji, choćby ze względu na odległy termin realizacji, brak dostatecznej wiedzy nt. 

sposobu realizacji, etc., a także projekty o mniejszej skali oddziaływania. 

 

Poszczególne projekty przypisane zostały do celów rewitalizacji. Za wyzwanie postawiono sobie 

wypracowanie projektów, które bezpośrednio realizowane będą na rzecz mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, próbując bezpośrednio dokonać zmiany negatywnych zjawisk (tzw. projekty kluczowe – 
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które mogą być finansowane np. ze środków EFS). Do tych projektów dołączono przedsięwzięcia  

o charakterze inwestycyjnym (twarde), które uzupełniają działania miękkie. 

 

Układ poszczególnych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawia się następująco.  

 

Cel 1. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. 

• Myśl pozytywnie 

• Żyj zdrowo  

• Dbam o zdrowie 

 

Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz stanu infrastruktury społecznej 

obszarów zdegradowanych. 

• Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce 

• Przebudowa części budynku hali sportowej Kotwica na ośrodek społeczno – kulturalny 

• Budowa budynku nr 2 Muzeum w Praszce z wykorzystaniem istniejącego budynku 

gospodarczego 

 

Cel 3. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszarów 

rewitalizacji. 

• Tu mieszkam. Mój obraz Praszki 

• Ja i moja drużyna 
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7.1 PROJEKT PODSTAWOWE REALIZUJĄCE CEL 1. PRZECIWDZIAŁANIE I ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI. 
 

PROJEKT NR 1 

Myśl pozytywnie 

OPIS PROJEKTU (max. 1000 znaków) 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

• Koncentracja problemów społecznych, z których najistotniejsze to 

starzenie się społeczeństwa i depopulacja, niepełnosprawność i choroba 

(ul. Kopernika) oraz alkoholizm, ubóstwo (Plac Grunwaldzki) oraz 

przestępczość.   

• Dziedziczenie problemów społecznych przez nowe pokolenie, w 

szczególności w odniesieniu do problemów ubóstwa, alkoholizmu. 

Przedmiot projektu obejmuje mieszkańców ul Plac Grunwaldzki. Projekt 

realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce razem z 

Stowarzyszeniem „NEPSIS”, „Nasza Szansa” (stowarzyszeniami działającymi na 

rzecz osób uzależnionych od alkoholu). W ramach projektu przewidywane są 

następujące działania; 

1. Zorganizowanie cyklicznych spotkań dla mieszkańców z ul. Plac Grunwaldzki na 

temat profilaktyki alkoholowej. 

2. Zorganizowanie Klubu dla Rodzin (mieszkańców z ul. Plac Grunwaldzki), który 

będzie platformą do nauki pozytywnych relacji rodzinnych i radzenia sobie z 

emocjami. 

3. Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego (mieszkańców z ul. Plac Grunwaldzki). 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Projekt będzie realizowany w budynku Muzeum w Praszce. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec 

Zagrożeń „NEPSIS”, Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „NASZA 

SZANSA. 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty a) Zmniejszenie o 10% liczby mieszkańców ulicy Placu Grunwaldzkiego 
uzależnionych od alkoholu poprzez zorganizowanie ww. form  
 
c) Zmniejszenie o 10 % liczby mieszkańców ulicy Placu Grunwaldzkiego 
dotkniętych wykluczeniem społecznym, niewydolnością wychowawczą rodziców 
nad dziećmi i młodzieżą. 
 
d) Zmniejszenie o 10% liczby popełnionych przestępstw na ulicy Placu 
Grunwaldzkiego poprzez organizację wolnego czasu w formie zajęć sportowo – 
rekreacyjnych na pływalni dla młodzieży i dorosłych. 
 

Sposób oceny i miary a) Liczba mieszkańców wyrażona w %   na ulicy Placu Grunwaldzkiego 
uzależnionych od alkoholu. 
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b) Liczba mieszkańców wyrażona w % na ulicy Placu Grunwaldzkiego 
dotkniętych wykluczeniem społecznym, niewydolnością wychowawczą rodziców 
nad dziećmi i młodzieżą. 
 
d) Liczba popełnionych przestępstw wyrażona w % na ulicy Placu 
Grunwaldzkim. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

Rozpoczęcie: październik 2017 

Zakończenie: październik 2018 

 

30.000 złotych 

RPO WO na lata 2014-2020 - 

dotacja 

Środki własne gminy 

 

 

PROJEKT NR 2 

Żyj zdrowo 

OPIS PROJEKTU (max. 1000 znaków) 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

• Koncentracja problemów społecznych, z których najistotniejsze to 

starzenie się społeczeństwa i depopulacja, niepełnosprawność i choroba 

(ul. Kopernika) oraz alkoholizm, ubóstwo (Plac Grunwaldzki) oraz 

przestępczość.  

• Postępujący dalszy proces starzenia się społeczeństwa, potęgowany 

przez niekorzystne zjawiska migracyjne. 

Przedmiot projektu obejmuje mieszkańców ul Kopernika. Projekt realizowany 

będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce. W ramach projektu 

przewidywane są następujące działania; 

1. Zorganizowanie cyklicznych spotkań dla mieszkańców z ul. Kopernika na temat 

profilaktyki zdrowotnej. 

2. Zorganizowanie cyklu zajęć gimnastycznych dla osób w podeszłym wieku 

(mieszkańców z ul. Kopernika) z instruktorem na basenie. 

3.Zorganizowanie cyklu zajęć gimnastycznych dla osób w podeszłym wieku 

(mieszkańców z ul. Kopernika) z instruktorem na haki sportowej „KOTWICA. 

4. Zorganizowanie BIAŁEJ NIEDZIELI – jednej niedzieli, podczas której mieszkańcy 

ul. Kopernika będą mogli skorzystać z podstawowych badań lekarskich, porad i 

spędzeni w sposób aktywny wolnego czasu. 

5. Zorganizowanie spotkania pt. „Bezpieczny mieszkaniec” na temat prewencji na 

ul. Kopernika. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Projekt będzie realizowany w budynku Muzeum w Praszce. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 
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PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty a) Zmniejszenie o 10 % liczby wykluczonych mieszkańców z tytułu starzenia się 
społeczeństwa mieszkańców ulicy Kopernika poprzez 
darmowe zajęcia pływania i aerobiku wodnego z instruktorem. 
 
b) Zmniejszenie o 10% liczby mieszkańców ulicy Kopernika uzależnionych od 
alkoholu poprzez darmowe zajęcia pływania z instruktorem dla tych osób oraz 
dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu. 
 
c) Zmniejszenie o 10 % liczby mieszkańców ulicy Kopernika dotkniętych 
długotrwałą chorobą poprzez darmowe zajęcia rehabilitacyjne z rehabilitantem w 
wodzie i zabiegi w punkcie rehabilitacyjnym. 
 
d) Zmniejszenie o 10% liczby popełnionych przestępstw na ulicy Kopernika  
poprzez organizację wolnego czasu w formie zajęć sportowo – 
rekreacyjnych na pływalni dla młodzieży i dorosłych.  
 

Sposób oceny i miary a) Liczba mieszkańców wyrażona w %   na ulicy Kopernika 
uzależnionych od alkoholu. 
 
b) Liczba mieszkańców wyrażona w % na ulicy Kopernika 
dotkniętych wykluczeniem społecznym, niewydolnością wychowawczą rodziców 
nad dziećmi i młodzieżą. 
 
d) Liczba popełnionych przestępstw wyrażona w % na ulicy Kopernika. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

Rozpoczęcie: październik 2017 

Zakończenie: październik 2018 

 

40.000 złotych 

RPO WO na lata 2014-2020 - 

dotacja 

Środki własne gminy 

 

 

PROJEKT NR 3 

Dbam o zdrowie 

OPIS PROJEKTU (max. 1000 znaków) 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

• Koncentracja problemów społecznych, z których najistotniejsze to 

starzenie się społeczeństwa i depopulacja, niepełnosprawność i choroba 

(ul. Kopernika) oraz alkoholizm, ubóstwo (Plac Grunwaldzki) oraz 

przestępczość.  

• Postępujący dalszy proces starzenia się społeczeństwa, potęgowany przez 

niekorzystne zjawiska migracyjne. 

Przedmiot projektu obejmuje mieszkańców ul. Kopernika oraz mieszkańców 

Placu Grunwaldzkiego w Praszce. Projekt realizowany będzie przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce w Pływalni Krytej. W ramach projektu 

przewidywane są następujące działania: 
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1. Zorganizowanie cyklicznie powtarzanego programu ćwiczeń rehabilitacyjno - 

rekreacyjnych w wodzie i pomieszczeniu rehabilitacji dla osób starszych - 

mieszkańców z ul. Kopernika i Placu Grunwaldzkiego według ustalonego 

programu ćwiczeń w grupach liczebnie umożliwiających indywidualne 

dostosowanie programu do stanu zdrowia uczestnika. Organizacja we 

współpracy z Gminą Praszka, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Praszce, Zespołem 

Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. 

2. Zorganizowanie programu nauki pływania i bezpieczeństwa zabaw w wodzie 

dla dzieci i młodzieży - mieszkańców ul. Kopernika i Placu Grunwaldzkiego we 

współpracy z Gminą Praszka, Szkołami z terenu Gminy, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Praszce, Stowarzyszeniami Janko Muzykant, Nepsis w Praszce, 

Praszkowskim Stowarzyszeniem Abstynenckim Nasza Szansa. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Projekt będzie realizowany na terenie Pływalni Krytej w Praszce. 

Podmiot(y) realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce - Pływalnia Kryta. 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty a) Zmniejszenie o 10 % liczby wykluczonych mieszkańców z tytułu starzenia się 
społeczeństwa mieszkańców ulicy Kopernika poprzez darmowe zajęcia pływania, 
rehabilitacji w wodzie i aerobiku wodnego z instruktorem. 
 
b) Zmniejszenie o 10% liczby mieszkańców ulicy Kopernika uzależnionych od 
alkoholu poprzez darmowe zajęcia pływania z instruktorem dla tych osób oraz 
dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu. 
 
c) Zmniejszenie o 10 % liczby mieszkańców ulicy Kopernika dotkniętych 
długotrwałą chorobą poprzez darmowe zajęcia rehabilitacyjne z rehabilitantem w 
wodzie i zabiegi w punkcie rehabilitacyjnym. 
 
d) Zmniejszenie o 10% liczby popełnionych przestępstw na ulicy Kopernika  
poprzez organizację wolnego czasu w formie zajęć sportowo – 
rekreacyjnych na Pływalni dla młodzieży i dorosłych.  
 

Sposób oceny i miary a) Liczba mieszkańców wyrażona w %   na ulicy Kopernika, Placu Grunwaldzkim 
uzależnionych od alkoholu. 
 
b) Liczba mieszkańców wyrażona w % na ulicy Kopernika, Placu Grunwaldzkim 
dotkniętych wykluczeniem społecznym, niewydolnością wychowawczą rodziców 
nad dziećmi i młodzieżą. 
 
d) Liczba popełnionych przestępstw wyrażona w % na ulicy Kopernika, Placu 
Grunwaldzkim. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 
Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 
Przewidywane źródło 

finansowania 

Rozpoczęcie: październik 2017 

Zakończenie: październik 2018 

 

40.000 złotych 
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Środki własne Gminy - 

dyspozycja poprzez OPS w 

Praszce, M-GOKiS w Praszce 

 

 

7.2 PROJEKTY PODSTAWOWE REALIZUJĄCE CEL 2. POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

ORAZ STANU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH. 
 

PROJEKT NR 4 

Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce 

OPIS PROJEKTU (max. 1000 znaków) 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

• Zły stan obiektów infrastruktury społecznej (basen, obiekty sportowe, 

budynek Muzeum) oraz brak zasobów lokalowych do rozwijania 

aktywności społecznej, 

• Niedostatek oferty na rzecz seniorów oraz młodzieży (ul. Kopernika). 

 

Zakres realizowanych działań:  

Przedmiot projektu obejmuje przebudowę istniejącej części pływalni ze zmianą 

dachu i niecki basenowej o wymiarach 25x12,5 m oraz rozbudowę części pływalni 

również w części nieużytkowanej stacji pogotowia ratunkowego w celu 

zapewnienia zaplecza szatniowego i sanitarnego dla użytkowników i 

pracowników, kompleksu sauny fińskiej oraz brodzika dla dzieci. Podbasenie 

zostanie wykorzystane dla lokalizacji zaplecza socjalnego obsługi, nowoczesnych 

technologii uzdatniania wody i kotłowni gazowej, obsługującego kubaturę 

obiektu pływalni. W zakres projektu wchodzi również wyposażenie obiektu w 

niezbędne meble i wyposażenie. 

Zakres projektu obejmuje istniejącą pływalnię wraz z nieużytkowaną stacją 

pogotowia ratunkowego z wyłączeniem istniejącej wydzielonej części 

rehabilitacyjnej, w której przebudowie ulegnie instalacja c.o., stolarka okienna i 

drzwiowa oraz zostaną docieplone ściany zewnętrzne i stropodach.  

Zakres projektu zagospodarowania terenu ograniczony jest do działki do działki 

nr 148/27. 

Celem szczegółowym realizacji projektu będzie uzyskanie odpowiednich układów 

funkcjonalnych i walorów użytkowych obiektu dla zapewnienia odpowiedniego 

pełnosprawnego zaplecza rekreacyjno – sportowo – rehabilitacyjnego dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji i okolic a w szczególności. 

 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Projekt będzie zlokalizowany w Praszce przy ul. Kaliskiej 50 na dz. nr 148/27 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Podmiotem realizującym projekt będzie Gmina Praszka. Partnerem przy realizacji 

projektu będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 
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Prognozowane rezultaty a) Zmniejszenie o 10 % liczby wykluczonych mieszkańców z tytułu starzenia 
się społeczeństwa mieszkańców ulicy Kopernika i Placu Grunwaldzkiego 
poprzez darmowe zajęcia pływania i aerobiku wodnego z instruktorem 
(mierzone za pośrednictwem liczby osób w wieku senioralnym z obszaru 
rewitalizacji, korzystających z oferty). 

b) Zmniejszenie o 10% liczby mieszkańców ulicy Kopernika i Placu 
Grunwaldzkiego uzależnionych od alkoholu poprzez darmowe zajęcia 
pływania z instruktorem dla tych osób oraz dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem uzależnienia od alkoholu. 

c) Zmniejszenie o 10 % liczby mieszkańców ulicy Kopernika i Placu 
Grunwaldzkiego dotkniętych długotrwałą chorobą poprzez darmowe 
zajęcia rehabilitacyjne z rehabilitantem w wodzie i zabiegi w punkcie 
rehabilitacyjnym.  

d) Zmniejszenie o 10% liczby popełnionych przestępstw na ulicy Kopernika 
i Placu Grunwaldzkiego poprzez organizację wolnego czasu w formie 
zajęć sportowo – rekreacyjnych na pływalni dla młodzieży i dorosłych. 

Sposób oceny i miary a) Liczba mieszkańców wyrażona w % wykluczonych z tytułu starzenia się 
społeczeństwa ulic Kopernika i Placu Grunwaldzkiego. 

b)  Liczba mieszkańców wyrażona w % uzależnionych od alkoholu ulic 
Kopernika i Placu Grunwaldzkiego. 

c) Liczba mieszkańców wyrażona w % dotkniętych długotrwałą chorobą 
ulic Kopernika i Placu Grunwaldzkiego. 

d) Liczba popełnionych przestępstw wyrażona w % na ulic Kopernika i Placu 
Grunwaldzkim. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

Rozpoczęcie: październik 2017 

Zakończenie: październik 2018 

 

12,8 mln zł 

RPO WO na lata 2014-2020 - 

dotacja 

Środki własne gminy 

 

 

PROJEKT NR 5 

Przebudowa części budynku hali sportowej Kotwica na ośrodek społeczno - kulturalny 

OPIS PROJEKTU (max. 1000 znaków) 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

• Zły stan obiektów infrastruktury społecznej (basen, obiekty sportowe, 

budynek Muzeum) oraz brak zasobów lokalowych do rozwijania 

aktywności społecznej, 

• Niedostatek oferty na rzecz seniorów oraz młodzieży (ul. Kopernika). 

 

Przedmiot projektu obejmuje przebudowę istniejącej części budynku należącego 

do hali sportowej Kotwica o powierzchni użytkowej ok. 680 m2 w celu 

przystosowania pomieszczeń do nowej funkcji o charakterze społeczno – 

kulturalnym. Projekt będzie obejmował zakres prac budowlanych takich jak 

wykonanie nowych ścian pomieszczeń dla planowanej funkcji, wymianie stolarki 

okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku, 

wykonania nowych instalacji wewnętrznych wykończenia wnętrz, 

zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz dostawę niezbędnego 

umeblowania i sprzętu w celu utworzenia ośrodka społeczno – kulturalnego. 
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W pomieszczeniach ośrodka będą odbywać się zajęcia społeczno – kulturalne 

skierowane głównie dla mieszkańców ulicy Kopernika i Placu Grunwaldzkiego. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Projekt będzie zlokalizowany w Praszce przy ul. Sportowej 7a na dz. nr 23 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Podmiotem realizującym projekt będzie Gmina Praszka.  

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty a) Zmniejszenie o 10 % liczby wykluczonych mieszkańców z tytułu ulicy 
Kopernika i Placu Grunwaldzkiego starzenia się społeczeństwa 
mieszkańców poprzez realizację zajęć społeczno - kulturalnych. 

b) Zmniejszenie o 10% liczby popełnionych przestępstw na ulicy Kopernika 
i Placu Grunwaldzkiego poprzez organizację wolnego czasu w formie 
zajęć społeczno - kulturalnych w ośrodku. 

Sposób oceny i miary a) Liczba mieszkańców wyrażona w % wykluczonych z tytułu starzenia się 
społeczeństwa ulic Kopernika i Placu Grunwaldzkiego. 

b) Liczba popełnionych przestępstw wyrażona w % na ulic Kopernika i Placu 
Grunwaldzkim. 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

Rozpoczęcie: marzec 2019 

Zakończenie: październik 2019 

 

1,2 mln zł 

RPO WO na lata 2014-2020 - dotacja 

Środki własne gminy 

 

 

PROJEKT NR 6 

Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek Nr 2 Muzeum w 

Praszce 

OPIS PROJEKTU (max. 1000 znaków) 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

• Zły stan obiektów infrastruktury społecznej (basen, obiekty sportowe, 

budynek Muzeum) oraz brak zasobów lokalowych do rozwijania 

aktywności społecznej. 

Przedmiot projektu obejmuje przebudowę budynku gospodarczego z 

przeznaczeniem na budynek Nr 2 Muzeum w Praszce, za zmianą funkcji budynku 

na społeczno – kulturalną. Zakres projektu obejmuje prace budowlane 

polegające na likwidacji poddasza, zmianę konstrukcji dachu, wykonanie prac 

budowlanych wewnątrz istniejącego budynku uwzględniając potrzeby nowej jego 

funkcji, wykonaniu nowych instalacji wewnętrznych, dociepleniu ścian budynku, 

wykonaniu prac wykończeniowych i zagospodarowania terenu wokół budynku. 

 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Projekt będzie zlokalizowany w Praszce przy Placu Grunwaldzkim 15. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Podmiotem realizującym projekt będzie Gmina Praszka.  

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 95



95 
 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty c) Zmniejszenie o 10 % liczby wykluczonych mieszkańców z tytułu ulicy 
Kopernika i Placu Grunwaldzkiego starzenia się społeczeństwa 
mieszkańców poprzez realizację zajęć społeczno - kulturalnych. 

d) Zmniejszenie o 10% liczby popełnionych przestępstw na ulicy Kopernika 
i Placu Grunwaldzkiego poprzez organizację wolnego czasu w formie 
zajęć społeczno - kulturalnych w ośrodku. 

Sposób oceny i miary c) Liczba mieszkańców wyrażona w % wykluczonych z tytułu starzenia się 
społeczeństwa ulic Kopernika i Placu Grunwaldzkiego. 

d) Liczba popełnionych przestępstw wyrażona w % na ulic Kopernika i Placu 
Grunwaldzkim. 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

Rozpoczęcie: marzec 2018 

Zakończenie: październik 2018 

 

0,6 mln zł 

PROW w ramach LGD Górna Prosna 

(środki Unii Europejskiej) i środki 

własne 

 

 

7.3 PROJEKTY PODSTAWOWE REALIZUJĄCE CEL 3. WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I 

OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW REWITALIZACJI. 
 

PROJEKT NR 7 

Tu Mieszkam. Mój obraz Praszki 

OPIS PROJEKTU (max. 1000 znaków) 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

• Niedostatek oferty na rzecz seniorów oraz młodzieży.  

• Dziedziczenie problemów społecznych przez nowe pokolenie, w 

szczególności w odniesieniu do problemów ubóstwa, alkoholizmu. 

• Potrzebę stworzenia narzędzi partycypacji społecznych, wzmocnienia 

istniejących mechanizmów komunikacji społecznej. 

Przedmiot projektu obejmuje mieszkańców ul. Kopernika w Praszce. Projekt 

realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce na 

ternie osiedla Kopernika. W ramach projektu przewidywane są następujące 

działania: 

1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych w zakresie tworzenia graffiti dla 

dzieci i młodzieży z terenu osiedla Kopernika w Praszce wraz z instruktorem w 

Domu Kultury M-GOKiS w Praszce oraz plenerowych na terenie osiedla 

Kopernika. 

2. Zorganizowanie Konkursu na najładniejszy, wspólny projekt graffiti, który 

zostanie zrealizowany w dużym formacie na ścianie budynku przy ulicy Kaliskiej - 

przy drodze krajowej, wjazdowej do miasta Praszka.  

3. Remont ściany budynku z zakończeniem prac pod etap tworzenia graffiti. 
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3. Realizacja projektu graffiti. Oficjalne otwarcie z udziałem gości zaproszonych w 

tym władz Gminy.  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Projekt będzie realizowany na terenie os. Kopernika. 

Podmiot(y) realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce - Dom Kultury, Gmina 

Praszka, Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty  
a/ zaangażowanie dzieci i młodzieży we wspólny projekt służący integracji 
środowiska dzieci, młodzieży zamieszkujących os. Kopernika, utożsamieniu z 
miejscem zamieszkania  
 
 

Sposób oceny i miary  
a) Liczba mieszkańców wyrażona w % na ulicy Kopernika 
dotkniętych wykluczeniem społecznym, niewydolnością wychowawczą rodziców 
nad dziećmi i młodzieżą. 
 
b) Liczba popełnionych przestępstw, wandalizmu wyrażona w % na ulicy 
Kopernika 
 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 
Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 
Przewidywane źródło 

finansowania 

Rozpoczęcie: sierpień 2017 

Zakończenie: maj 2018 

 
20.000 złotych 

 

Środki własne Gminy - 

dyspozycja poprzez M-GOKiS w 

Praszce 

 

 

PROJEKT NR 8 

Ja i moja drużyna  

OPIS PROJEKTU (max. 1000 znaków) 

Zakres realizowanego 

projektu/ realizowanych 

zadań 

Powiązanie z problemami:  

• Niedostatek oferty na rzecz seniorów oraz młodzieży.  

• Dziedziczenie problemów społecznych przez nowe pokolenie, w 

szczególności w odniesieniu do problemów ubóstwa, alkoholizmu. 

• Potrzebę stworzenia narzędzi partycypacji społecznych, wzmocnienia 

istniejących mechanizmów komunikacji społecznej. 

Przedmiot projektu obejmuje mieszkańców ul. Kopernika w Praszce oraz Placu 

Grunwaldzkiego w Praszce. Projekt realizowany będzie przez Miejsko-Gminny 
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Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce w Hali Sportowej w Praszce. W ramach 

projektu przewidywane są następujące działania: 

1. Zorganizowanie cyklu spotkań treningowych w zakresie piłki nożnej dla 

zorganizowanych drużyn z os. Kopernika oraz Placu Grunwaldzkiego pod okiem 

instruktora w dwóch kategoriach: 1. do lat 18. 2. powyżej lat 18. 

2. Mecz drużyn os. Kopernika i Placu Grunwaldzkiego.  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Projekt będzie realizowany na terenie przyległym do os. Kopernika - Hala 

Sportowa "Kotwica" M-GOKiS w Praszce. 

Podmiot(y) realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce - Dom Kultury, 

Stowarzyszenie Nepsis, Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 

"Nasza Szansa", Stowarzyszenie "Janko Muzykant" 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI (MAX. 500 ZNAKÓW) 

Prognozowane rezultaty  
a/ zaangażowanie młodzieży, dorosłych we wspólny projekt służący integracji 
środowiska dzieci, młodzieży zamieszkujących os. Kopernika, Placu 
Grunwaldzkiego, utożsamieniu z miejscem zamieszkania  
b/ zniwelowanie 10% problemu wykluczenia społecznego 
c/ zniwelowanie 10% problemu alkoholizmu 
 

Sposób oceny i miary  
a) Liczba mieszkańców wyrażona w % na ulicy Kopernika 
dotkniętych wykluczeniem społecznym, niewydolnością wychowawczą rodziców 
nad dziećmi i młodzieżą. 
 
b) Liczba popełnionych przestępstw, wandalizmu wyrażona w % na ulicy 
Kopernika 
 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 
Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 
Przewidywane źródło 

finansowania 

Rozpoczęcie: wrzesień 2017 

Zakończenie: marzec 2018 

 
20.000 złotych 

Środki własne Gminy - 

dyspozycja poprzez M-GOKiS w 

Praszce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 98



98 
 

8 POZOSTAŁE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

 

W tym rozdziale ujęte zostały pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, tj. takie, których na 

etapie tworzenia programu rewitalizacji nie udało się szczegółowo zdefiniować, natomiast ich przyszła 

realizacja wykazuje zbieżność z celami rewitalizacji lub może wnosić wkład w rozwiązywanie 

problemów społecznych, koncentrujących się na obszarze rewitalizacji.  

 

CELE GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁŃ REWITALIZACYJNYCH I ZADANIA 
REWITALIZACYJNE 

Cel 1. Przeciwdziałanie i 
rozwiązywanie problemów 
społecznych na obszarze 
rewitalizacji. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym osób 
niepełnosprawnych oraz seniorów: 

• Organizacja świetlicy miejskiej – miejsca spotkań 
Klub Rękodzieła, osób starszych, klubu seniora (w 
tym wyznaczenie instruktora). Szacunkowa 
wartość projektu 50 tys. Projekt polegać będzie 
na adaptacji wybranych pomieszczeń do celów 
świetlicy miejskiej, w której organizowane będą 
spotkania i przedsięwzięcia grup społecznych. 
Rezultatem projektu będzie stworzenia narzędzi i 
organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji 
środowisk zagrożonych wykluczeniem.  

 

• Utworzenie Domu Dziennego Pobytu. 
Szacunkowa wartość projektu 50 tys. zł. Projekt 
polegać będzie na adaptacji pomieszczeń oraz 
organizacji lub wsparciu samoorganizacji 
środowisk seniorskich z obszaru rewitalizacji. 
Rezultatem będzie stworzenie narzędzi i 
organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji 
seniorów.  

 

• Organizowanie cyklicznych akcji profilaktyki 
zdrowotnej. Szacunkowa wartość projektu 5 tys. 
zł/rok. Przedsięwzięcie polegać będzie na 
organizowaniu w oparciu o środowiska 
społeczne, np. seniorów działających w domu 
dziennego pobytu – sympozjów, wykładów, 
praktycznych porad dot. profilaktyki zdrowotnej, 
w tym zdrowego trybu życia (fizycznego i 
psychicznego, zdrowego odżywiania). Rezultatem 
projektu będzie wzrost wiedzy mieszkańców 
obszaru rewitalizacji związanej ze zdrowiem, co 
przekładać się będzie na aktywność społeczną.  

 
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w 
tym od alkoholu: 
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• Realizacja przedsięwzięć profilaktyki 
alkoholowej oraz przeciwdziałania przemocy i 
agresji. Szacunkowa wartość projektu 10 tys. 
zł/rok. Przedmiotem projektu będą 
przedsięwzięcia o charakterze animacyjnym, 
szkoleniowym, edukacyjnym, organizacyjnym, 
które wspierać będą rodziny oraz osoby mające 
styczność z chorobą alkoholową i przemocą w 
rodzinie. Rezultatem projektu będzie wzrost 
świadomości, a tym samym umiejętności 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak 
również przeciwdziałanie dziedziczeniu 
problemów na młodych członków rodzin.  

 
Rozbudowa infrastruktury instytucji pomocy społecznej, 
w szczególności dla osób bezdomnych: 

• Tworzenie miejsc noclegowych dla osób 
bezdomnych. Plac Grunwaldzki jest miejscem, 
które bezdomni upodobali sobie w szczególny 
sposób. W Praszce jest kilka osób bezdomnych, a 
problem ten narasta. Szacunkowa wartość 
projektu 50 tys. zł. Przedmiotem projektu będzie 
adaptacja lokalu na kilka miejsc noclegowych. 
Rezultatem projektu będzie pomoc osobom 
bezdomnym w trudnych chwilach, np. w trakcie 
mrozów, jak również możliwość pełniejszego 
zdiagnozowania problemu bezdomności w 
Praszce.  

 

Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni 
publicznych oraz stanu 
infrastruktury społecznej 
obszarów zdegradowanych. 

Poprawa stanu infrastruktury społecznej, w tym obiektu 
Muzeum, stadionu, hali sportowej oraz basenu: 

• Projekty zostały ujęte na liście podstawowej 
 
Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych, w tym przestrzeni, międzyosiedlowych przy 
ul. Kopernika oraz Placu Grunwaldzkiego pod kątem 
przyciągania klientów (m. in. utworzenie toalety, 
zwiększenie bezpieczeństwa): 

• Utworzenie toalety publicznej na Placu 
Grunwaldzkim w jego sąsiedztwie. Szacunkowa 
wartość projektu 50 tys. zł. Przedmiotem 
projektu będzie budowa lub adaptacja 
pomieszczeń na publiczną toaletę. Rezultatem 
projektu będzie poprawa funkcjonalności 
przestrzeni Placu Grunwaldzkiego  

 

• Organizacja, rekultywacja zieleni na terenie 
osiedla z utworzeniem miejsc rekreacji. 
Szacunkowa wartość projektu 40 tys. zł. 
Przedmiotem projektu będzie poprawa 
zagospodarowania przestrzeni pomiędzy blokami 
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na osiedlu Kopernia. Projekt obejmować będzie 
m. in.  postawienie tablic ogłoszeniowych, 
doświetlenie terenu osiedla, modernizacja 
ścieżek prowadzących na teren osiedla, 
posadzenie nowej zieleni. Rezultatem projektu 
będzie poprawa jakości przestrzeni publicznej. 

  

• Organizacja ścieżki edukacyjnej wzdłuż dawnego 
torowiska kolejki. Szacunkowa wartość projektu 
20 tys. zł. Przedmiotem projektu będzie 
wykonanie prac ziemnych i adaptacyjnych, jak 
również wytycznie ścieżki wraz tablicami 
informacyjnymi. Rezultatem projektu będzie 
poprawa funkcjonalności oraz estetyki 
przestrzeni wokół osiedla Kopernika.  

 

• Rozwój infrastruktury społecznej poprzez 
utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie 
osiedla oraz modernizacja placu zabaw. 
Szacunkowy koszt projektu 30 tys. zł. 
Przedmiotem projektu będzie utworzenie siłowni 
zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
w tym ławkami oraz oświetleniem. Rezultatem 
projektu będzie stworzenie ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej oraz miejsca spotkań 
mieszkańców osiedla Kopernika.  

 

• Poprawa estetyki osiedlowej poprzez projekty 
graffiti na ścianach budynków przy ul. Kaliskiej. 
Szacunkowa wartość projektu 10 tys. zł. 
Przedmiotem projektu będzie zorganizowanie 
plenerów warsztatowych z udziałem młodzieży, 
polegających na tworzeniu graffiti na ścianach 
budynków przy ul. Kaliskiej. Rezultatem projektu 
będzie poprawa estetyki przestrzeni osiedla oraz 
integracja społeczna mieszkańców osiedla.  

 

Cel 3. Wspieranie aktywności 
społecznej i obywatelskiej 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji. 

Wspieranie rozwoju i działalności organizacji 
społecznych – ukierunkowana na efektywniejsze 
rozwiązywanie problemów obszarów rewitalizacji: 

• Działania realizowane na rzecz i we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w ramach 
budżetu obywatelskiego oraz gminnego 
programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Szacunkowa wartość projektu 
20 tys. zł. Projekt jest przedsięwzięciem 
organizacyjnym i polega na wydzieleniu w 
budżecie gminy środków dedykowanych 
obszarom rewitalizacji, które ukierunkowane 
będą na wzmocnienie potencjału organizacji 
społecznych działających na obszarach 
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rewitalizacji. Rezultatem projektu będzie 
wzmocnienie potencjału tych organizacji i 
efektywniejsze rozwiązywanie problemów 
obszarów rewitalizacji.  

 
Uspołecznienie procesu realizacji programu 
rewitalizacji, w szczególności poprzez aktywne 
włączenie mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji w 
procesy decyzyjne: 

• Utworzenie i działalność inkubatora aktywności 
społecznej. Szacunkowa wartość projektu 15 tys. 
zł/rok. Przedsięwzięcie polegać będzie na 
udostępnieniu lokalu oraz zapewnieniu obsługi 
organizacyjnej dla działających w Praszce 
organizacji społecznych. W ramach działalności 
inkubatora prowadzone będą zajęcia szkoleniowo 
integracyjne, mające na celu wyłonienie liderów 
społecznych z obszarów rewitalizacji. Rezultatem 
projektu będzie wzrost aktywności społecznej 
mieszkańców na obszarze rewitalizacji poprzez 
działalność organizacji pozarządowych.  

 

• Współpraca z liderami społeczności lokalnej oraz 
interesariuszami rewitalizacji, m. in. 
przedsiębiorcami. Projekt zrealizowany będzie w 
ramach zasobów własnych Gminy Praszka. 
Projekt polegać będzie na organizacji spotkań 
oraz wymianie wiedzy, doświadczeń, opinii 
pomiędzy istotnymi grupami interesariuszy 
rewitalizacji. Rezultatem projektu będzie 
włączenie interesariuszy w procesy decyzyjne 
związane z realizacją programu rewitalizacji.  

 

• Uspołecznienie realizacji poszczególnych 
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
Projekt zrealizowany będzie w ramach zasobów 
własnych Gminy Praszka.  Przedmiotem projektu 
będą bezpośrednie spotkania, omawianie i 
dyskutowanie z mieszkańcami szczegółów 
realizacyjnych poszczególnych projektów, 
uzyskiwanie opinii nt. oczekiwań, wzmocnienie 
komunikacji z mieszkańcami obszarów 
rewitalizacji. Rezultatem projektu będzie 
włączenie mieszkańców do realizacji zamierzeń 
programu rewitalizacji.  

 

• Utworzenie i działalność zespołu ds. 
rewitalizacji, włączenie do zespołu 
przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji. 
Projekt zrealizowany będzie w ramach zasobów 
własnych Gminy Praszka.  Zespół ds. rewitalizacji 
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będzie ciałem doradczym Burmistrza w zakresie 
rewitalizacji. Rezultatem przedsięwzięcia będzie 
transparentność oraz podejmowanie właściwych 
decyzji ukierunkowanych na potrzeby 
mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji.  

 
Tworzenie przestrzeni do integracji oraz aktywności 
społecznej (np. klub seniora, kluby młodzieżowe). 

• Utworzenie przestrzeni oraz działalność klubu 
dla młodzieży. Szacunkowa wartość projektu 40 
tys. zł. Projekt polegać będzie na adaptacji 
pomieszczeń oraz organizacji czasu wolnego dla 
młodzieży. Rezultatem projektu będzie 
zwiększenie aktywności młodych.  
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9 MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI  

 

Komplementarność to jedna z najistotniejszych cech programów rewitalizacji. Rewitalizacja jest 

procesem całościowej przemiany przestrzeni gminy, która charakteryzuje się szczególną koncentracją 

problemów.  

W Praszce główne problemy obszaru rewitalizacji związane są z koncentracją problemów społecznych 

oraz degradacją infrastruktury społecznej. Wokół tych problemów zbudowany został pomysł na 

rewitalizację w Praszce. Wyrazem tego są projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w główne 

cele rewitalizacji.  

Program rewitalizacji, będący bardzo precyzyjnie zdefiniowanym planem operacyjnym na rzecz 

wychodzenia ze stanów kryzysowych przestrzeni zdegradowanej, powinien być tak skonstruowany, 

aby zapewnić równowagę w eliminowaniu problemów, które z reguły wzajemnie się przenikają i są od 

siebie zależne (komplementarność problemowa).  

Równowaga ta została w Praszce zachowana właśnie dzięki skupieniu się na głównych celach 

społecznych – przypisaniu im projektów bezpośrednio skierowanych do mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz uzupełnienie ich o przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym. Wsparciem dla 

tej konstrukcji są również pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Schemat komplementarności problemowej rewitalizacji w Gminie Praszce w formie uproszczonej 

przedstawia się następująco:  

Projekty i przedsięwzięcia ujęte w celu 1. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych 

na obszarze rewitalizacji oraz celu 3. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców 

obszarów rewitalizacji – uzupełniane są przez projekty inwestycyjny ujęte w celu 2. Poprawa jakości 

przestrzeni publicznych oraz stanu infrastruktury społecznej obszarów zdegradowanych. 

Podstawowe rezultaty w odniesieniu do projektów z listy podstawowej to: zmniejszanie skali 

negatywnych zjawisk społecznych, tworzenie oferty na rzecz grup wykluczonych społecznie, 

aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców obszarów rewitalizacji oraz poprawa stanu 

infrastruktury społecznej (3 obiekty), w tym nadanie im nowych funkcji.  

 

Samo pojęcie komplementarności nie ogranicza się jednak tylko i wyłączenie do całościowego 

spojrzenia na problemy trawiące przestrzeń rewitalizacji. Przestrzeń miasta, na której gmina zamierza 

prowadzić rewitalizację jest częścią tkanki całego miasta – powiązaną z nią funkcjonalnie. Szereg 

procesów zachodzących w tej przestrzeni wynika z uwarunkowań i czynników występujących poza 

granicami obszaru rewitalizacji (komplementarność przestrzenna).  

Do najważniejszych cech komplementarności przestrzennej rewitalizacji w Praszce należy:  

Wykorzystanie potencjału położenia na obszarze centralnym miasta Praszka (dot. Placu 

Grunwaldzkiego). Poddanie rewitalizacji tej części miasta, w tym poprawa funkcjonalności przestrzeni, 

pozytywnie wpływać będzie na wizerunek wśród mieszkańców oraz osób korzystających z usług 

(znacząca liczba podmiotów gospodarczych. Na Placu Grunwaldzkim w Praszce odbywają się cykliczne 

imprezy takie jak: 

• Kiermasz Wielkanocny - (okres wiosenny) sobota przed Niedzielą Palmową, 
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• Narodowe Czytanie – impreza współorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Miasta i Gminy 

Praszka i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce – wrzesień,  

• Kiermasz Świąteczny na Boże Narodzenie - druga sobota grudnia. 

W Kiermaszach Świątecznych biorą udział rękodzielnicy, artyści amatorzy, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Ganie, uczestnicy zajęć artystycznych ze Świetlic Wiejskich M-GOKiS, Koło 

Gospodyń Wiejskich jak również przedszkola i szkoły z terenu Gminy Praszka.  Lokalna Gminna 

Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Praszce, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Uszyc wystawiają 

lokalne produkty cukiernicze. Wśród nich są produkty GS "S.Ch." w Praszce, wpisane na listę 

produktów lokalnych, należące do "Oleskiego Koszyka". Przedświąteczne Kiermasze są 

organizowane poprzez wystawienie namiotów ze stoiskami, które są kolorowo dekorowane przez 

uczestników. Reklamę Kiermaszu wspiera wywieszenie baneru na terenie Placu Grunwaldzkiego. 

Udział w Kiermaszach biorą mieszkańcy Gminy (w godz. od 9. do 14. przychodzi na Kiermasz ok 

1000 osób) osoby przejeżdżające przez Praszkę (lokalizacja Placu Grunwaldzkiego przy drodze 

krajowej) Również na Kiermasz z okazji Bożego Narodzenia swoje stoisko żywnością tradycyjną 

wystawiają mieszkańcy z partnerskiego miasta naszej Gminy - Mutterstadt (Niemcy).  

• Narodowe Czytanie.  

Narodowe Czytanie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Po raz 

pierwszy z dużym sukcesem było organizowane w Praszce w 2016 roku. Wówczas mieszkańcy 

Praszki publicznie czytali "Quovadis" Henryka Sienkiewicza. W tym celu na Placu Grunwaldzkim 

rozstawiono namiot ze stolikiem, krzesłami, nagłośnieniem. Słuchaczom - mieszkańcom Praszki 

wystawiono krzesła. 2 września 2017 roku planujemy zorganizowanie imprezy z czytaniem 

"Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. 

 

Wykorzystanie potencjału infrastruktury społecznej, w tym obiektów sportowych oraz Muzeum. 

Realizacja projektów rewitalizacyjnych w odniesieniu do infrastruktury społecznej przyczyni się do 

podniesienia poziomu życia mieszkańców miasta Praszki.  

 

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, a zdefiniowany na konkretny okres czasu program 

rewitalizacji, to dość precyzyjny plan operacyjny. Oznacza to, że w programie rewitalizacji należy także 

uwzględniać wymiar czasu – w szczególności poprzez nawiązanie do prowadzonych już wcześniej 

działań. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie oraz wzmacnianie rezultatów już wcześniej 

prowadzonych działań (komplementarność międzyokresowa).  

Komplementarność międzyokresowa polegać będzie na: 

• Kontynuacji działań rewitalizacyjnych na obszarze m. Praszka. 

Gmina Praszka inwestowała w rozwój przestrzeni objętej rewitalizacją w następujący sposób: 

„Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka” 

Inwestycja polegała na zmianie starego węglowego systemu grzewczego Praszki na ekologiczny 

grzewczy system gazowy. Główny cel to budowa 9 kotłowni gazowych, nowych sieci cieplnych  

i instalacji kolektorów słonecznych podgrzewających wodę do celów użytkowych oraz 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urząd, MGOKiS, kino, 

muzeum). Projekt dofinansowany był z EkoFundusz-u w Warszawie nr Umowy 1152/365/III/05  

z 18.01.2006 r.  
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W ramach powyższych inwestycji wykonano:  

a) Osiedle Kopernika: 

• Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej oraz budowa sieci cieplnych przesyłowych na terenie osiedla; koszt 

3.763.663,27 zł 

b) Plac Grunwaldzki: 

• Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Praszce; koszt: 627.997,11 zł 

• Termomodernizacja budynku Muzeum w Praszce; koszt: 492.690,16 zł 

Finansowanie: 

• Fundacja EKOFUNDUSZ w Warszawie 

• Pożyczka WFOŚiGW w Opolu 

• Pożyczka NFOŚiGW 

• Energia Praszka Sp. z o.o. 

• PL Energia 

• Budżet gminy 

Realizacja: 2006-2008 r. 

„Remont elewacji budynków komunalnych przy Placu Grunwaldzkim 2 i 3 w Praszce” 

Koszt: 62 390,96 zł. 

Remont elewacji sfinansowała Gmina Praszka ze środków własnych. 

Realizacja: 2015 r. 

 

Sukces rewitalizacji jest w dużym stopniu uzależniony od tego, czy uda się zrealizować szereg 

zaplanowanych, bardzo konkretnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Projektowe 

podejście do realizacji programu rewitalizacji, oznacza, że jest to dość skomplikowany plan, który 

wymaga partnerstwa oraz zorganizowania procedur realizacji. Niepowodzenie realizacji jednego  

z istotnych projektów rewitalizacyjnych może bowiem wpłynąć na niepowodzenie lub skuteczność 

całego programu rewitalizacji (komplementarność proceduralno-instytucjonalna).  

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna polegać będzie na: 

• Włączeniu społeczności lokalnej, w tym interesariuszy programu rewitalizacji w proces 

tworzenia i realizację programu rewitalizacji, m. in. poprzez działalność Zespołu ds. rewitalizacji 

oraz działania Public Relations, ale przede wszystkim poprzez konstrukcję samego programu 

rewitalizacji, który zakłada stworzenie modelu partycypacji społecznej (jako jeden z celów 

rewitalizacji), 

• Koordynacji działania Zespołu ds. rewitalizacji przez Gminę Praszka (zapewnienie obsługi),  

• Prowadzeniu działań monitorujących oraz ewaluacji wdrażania programu rewitalizacji przez 

Gminę, z udziałem interesariuszy, reprezentowanych w Zespole ds. Rewitalizacji.  

Szczególne znaczenie w kontekście komplementarności instytucjonalnej ma koordynacja programu 

rewitalizacji przez Gminę oraz włączenie w proces realizacji programu liderów lokalnych oraz 
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organizacji społecznych. Dotyczy to zarówno koordynacji całości programu rewitalizacji, jak również 

realizacji poszczególnych projektów.  

 

Podejście projektowe realizacji programu rewitalizacji oznacza także konieczność poszukiwania dla 

każdego z przedsięwzięć źródeł finansowania. Różnorodność pomysłów rewitalizacyjnych skutkuje 

różnorodnością potencjalnych źródeł finansowania. Projekty edukacyjne, szkoleniowe, etc. mogą 

uzyskać wsparcie ze środków EFS, projekty infrastrukturalne ze środków EFRR. Program rewitalizacji 

może być realizowany zarówno przez podmioty publiczne jak też prywatne (komplementarność źródeł 

finansowania).  

Komplementarność źródeł finansowania polegać będzie na: 

• Finasowaniu działań rewitalizacyjnych ze środków prywatnych (organizacje pozarządowe –  

publicznych (Gmina) oraz środków UE, 

• Finansowaniu działań rewitalizacyjny z różnych Programów UE lub/i źródeł krajowych, w tym  

w szczególności EFS, FIO oraz RPO i PROW. 
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10  INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE  

 

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią przede 

wszystkim środki budżetowe gminy. Jednakże środki własne gminy wspomagane będą środkami 

zewnętrznymi pochodzącymi m. in. ze środków Unii Europejskiej. 

Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji programu obejmują: 

• środki Unii Europejskiej – m. in.: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 

Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

• środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako niezależne 

źródło finansowania, 

• środki budżetów samorządów – na współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło 

finansowania (w odniesieniu do pozostałych projektów rewitalizacyjnych), 

• środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych, 

 

Tabela 24. Indykatywne ramy finansowe związane z realizacją Programu Rewitalizacji, w odniesieniu do podstawowych 
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Lp. Nazwa projektu Nazwa 
wnioskodawcy 

Szacowana 
wartość 
projektu (zł) 

Termin 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

Cel 1. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. 

1.  Myśl pozytywnie 
(aplikacja wspólna dla 
projektów nr 1, 2, 3)   

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Praszce, 
Stowarzyszenie 
Inicjatywa 
Wobec 
Zagrożeń 
„NEPSIS”, 
Praszkowskie 
Stowarzyszenie 
Rodzin 
Abstynenckich 
„NASZA 
SZANSA. 

30 tys. zł 2017 – 2018  RPO WO – 80% 
(EFS) 

Budżet 
państwa – 15% 

Gmina – 5% 

RPO WO: 

Oś 
Priorytetowa 
VIII – Integracja 
społeczna 

Działanie 8.2 
Włączenie 
społeczne 

2. Żyj zdrowo (aplikacja 
wspólna dla projektów nr 
1, 2, 3) 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Praszce 

40 tys. zł 2017 – 2018 RPO WO – 80% 
(EFS) 

Budżet 
państwa – 15% 

Gmina – 5% 

RPO WO: 
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Oś 
Priorytetowa 
VIII – Integracja 
społeczna 

Działanie 8.2 
Włączenie 
społeczne 

3. Dbam o zdrowie 
(aplikacja wspólna dla 
projektów nr 1, 2, 3) 

Miejsko-
Gminny 
Ośrodek 
Kultury i Sportu 
w Praszce - 
Pływalnia 
Kryta. 

40 tys. zł 2017-2018 RPO WO – 80% 
(EFS) 

Budżet 
państwa – 15% 

Gmina – 5% 

RPO WO: 

Oś 
Priorytetowa 
VIII – Integracja 
społeczna 

Działanie 8.2 
Włączenie 
społeczne 

Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz stanu infrastruktury społecznej obszarów 
zdegradowanych. 

4. Rozbudowa i 
przebudowa pływalni 
krytej w Praszce 

Gmina Praszka. 
Partnerem przy 
realizacji 
projektu będzie 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 
Oleśnie. 

12,8 mln zł  2017 - 2018 RPO WO – 80%  

Gmina – 20% 

RPO WO: 

Oś 
Priorytetowa X 
– Integracja 
społeczna 

Działanie 10.2 
Inwestycje 
wynikające z 
Lokalnych 
Planów 
Rewitalizacji. 

5. Przebudowa części 
budynku hali sportowej 
Kotwica na ośrodek 
społeczno - kulturalny 

Gmina Praszka  1,2 mln zł 2019 RPO WO – 80%  

Gmina – 20% 

RPO WO: 

Oś 
Priorytetowa X 
– Integracja 
społeczna 

Działanie 10.2 
Inwestycje 
wynikające z 
Lokalnych 
Planów 
Rewitalizacji. 
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6. Przebudowa budynku 
gospodarczego z 
przeznaczeniem na 
budynek Nr 2 Muzeum w 
Praszce 

Gmina Praszka  600 tys. zł 2018 Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich – 
80% 

Gmina – 20% 

Cel 3. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

7. Tu Mieszkam. Mój obraz 
Praszki 

Miejsko-
Gminny 
Ośrodek 
Kultury i Sportu 
w Praszce - 
Dom Kultury, 
Gmina Praszka, 
Ochotnicza 
Straż Pożarna w 
Praszce 

20 tys. zł 2017-2018 Środki własne 
Gminy - 
dyspozycja 
poprzez M-
GOKiS w 
Praszce 

8. Ja i moja drużyna  Miejsko-
Gminny 
Ośrodek 
Kultury i Sportu 
w Praszce - 
Dom Kultury, 
Stowarzyszenie 
Nepsis, 
Praszkowskie 
Stowarzyszenie 
Rodzin 
Abstynenckich 
"Nasza Szansa", 
Stowarzyszenie 
"Janko 
Muzykant" 

20 tys. zł 2017-2018 Środki własne 
Gminy - 
dyspozycja 
poprzez M-
GOKiS w 
Praszce 

Program rewitalizacji razem 14,75 mln zł  

Cel 1. Podniesienie aktywności gospodarczej obszaru 
rewitalizacji. 

110 tys. zł 

Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz 
stanu infrastruktury społecznej obszarów 
zdegradowanych. 

14,6 mln zł 

Cel 3. Wspieranie aktywności społecznej i 
obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

40 tys. zł 
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11 MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH 

PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH W PROCES REWITALIZACJI 

 

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu  

o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu bądź jego aktualizacją, jak 

również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami 

interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, 

przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. 

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób 

zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych 

oraz w pracach Zespołu ds. rewitalizacji. 

Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na: 

• poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań  

z tymi potrzebami i oczekiwaniami; 

• prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych  

o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu; 

• inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji; 

• zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji,  

w szczególności gminnego programu rewitalizacji; 

• wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu  

i realizacji gminnego programu rewitalizacji; 

• zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie 

tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie 

wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu.6 

 

Działania związane z partycypacją społeczną obejmować będą: 

• spotkania informacyjne związane z wdrażaniem programu rewitalizacji, w tym informacje  

i prezentacje wybranych projektów realizowanych w ramach programu rewitalizacji,  

• spotkania animacyjne z mieszkańcami obszaru rewitalizacji – obejmujące aktywne dyskusje nt. 

problemów i możliwości działań na rzecz obszaru rewitalizacji, zakłada się cykliczność takich 

spotkań, minimum 2 x do roku lub częściej wg potrzeb,  

                                                           
6 Na podstawie: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
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• realizację projektów ujętych w szczególności w celu 3. Wspieranie aktywności społecznej  

i obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

 

Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania programu rewitalizacji. 

Forma konsultacji  Opis  
1. Spotkania z 
mieszkańcami oraz 
liderami społecznymi  

Proces formułowania Programu Rewitalizacji realizowany był w oparciu  
o metodę partycypacji społecznej. Określenie wizji rozwoju, celów 
głównych, szczegółowych i wreszcie formułowanie kluczowych zadań 
realizowane było w oparciu o partnerstwo lokalne przy zaangażowaniu 
przedstawicieli życia społecznego, gospodarczego oraz politycznego. 
 
Łącznie odbyto dwa spotkania o charakterze warsztatowo-dyskusyjnym:  

• spotkanie z liderami społecznymi oraz przedstawicielami 
instytucji publicznych – 20 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim 
w Praszce  

• spotkanie z mieszkańcami obszarów rewitalizacji – 24 marca 
2017 roku w Kinie Polonez w Praszce  

 
Podstawowym rezultatem tych spotkań było zdefiniowanie głównych 
celów rewitalizacji oraz przedyskutowanie propozycji projektów i 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pogłębienie diagnozy problemów.  
  
Drugie spotkanie warsztatowe poświęcone było przede wszystkim 
projektom i przedsięwzięciom rewitalizacyjnym. Na tych spotkaniach 
wypracowano założenia głównych projektów rewitalizacyjnych.  
 

2. Korespondencyjne 
zbierania pomysłów 
rewitalizacyjnych.   

Przeprowadzone zostało korespondencyjne zbieranie pomysłów  
i projektów rewitalizacyjnych w oparciu przygotowany i uzgodniony 
formularz projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wybrane, 
zgłoszone projekty i pomysły zostały ujęte w programie rewitalizacji na 
liście podstawowych lub pozostałych projektów. 
   
Na stronie internetowej gminy umieszczony został formularz karty 
projektu. Ponadto w trakcie spotkań z mieszkańcami zaprezentowano 
założenia programu oraz możliwości zgłaszania projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Nie ograniczono możliwości składania pomysłów tylko i 
wyłącznie za pośrednictwem kart projektu – lecz także wszelakich 
propozycji rozwiązania istniejących problemów. Z reguły takie wskazania 
umieszczono na liście pozostałych projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych.  
 

3. Opublikowanie 
projektu programu 
rewitalizacji na 
stronie internetowej 
gminy 

Opublikowano projekt programu rewitalizacji wraz z formularzem 
zgłaszania uwag. Zgłaszane uwagi były analizowane.  
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Procedura uspołecznienia na etapie realizacji programu rewitalizacji. 

Rewitalizacja w praktyce odznacza nowe podejście do zarządzania gminą w kontekście realizowanych 

na rzecz części jej przestrzeni (obszaru rewitalizacji) działań rozwojowych. Wybrane aspekty, 

charakteryzujące rewitalizację, w tym koncentracja na obszarze rewitalizacji, kompleksowość działań 

rewitalizacyjnych oraz uspołecznienie rewitalizacji – wzajemnie się przenikają. 

Konieczność skoncentrowania działań na wybranym obszarze gminy, gdzie zdiagnozowano szczególną 

koncentrację problemów społecznych – oznacza, że działania mające na celu wychodzenie ze stanów 

kryzysowych realizowane są na rzecz ograniczonej liczby interesariuszy, z których najważniejszą grupą 

są oczywiście mieszkańcy. Ponadto z uwagi na charakter Placu Grunwaldzkiego istotną grupę 

interesariuszy stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tej przestrzeni 

(zainteresowanie przemianami w tej przestrzeni potwierdziła znacząca frekwencja przedsiębiorców na 

spotkaniu w Praszce w dniu 24 marca 2017 roku).  

Kompleksowość działań rewitalizacyjnych, którą należy rozumieć w ten sposób, że rewitalizacja dotyka 

szerokiego spektrum istotnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji problemów i zagadnień, np. 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych – oznacza w kontekście uspołecznienia, konieczność 

włączania mieszkańców w wielowątkowość funkcjonowania Gminy, jej instytucji, podejmowanych 

tematów.  

Rysunek 1. Poglądowy schemat rewitalizacji w Gminie Praszka  

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Partycypacja społeczna jest jednym z filarów rewitalizacji. Aby tak się stało w Praszce konieczne jest 

stworzenie odpowiednich narzędzi i mechanizmów, które pozwolą prowadzić rewitalizację w sposób 

partycypacyjny, a które będą dedykowane konkretnej przestrzeni miejskiej. Partycypacja społeczna 

jest niewątpliwe dużym wyzwaniem, gdyż jak pokazują doświadczenia wielu polskich miast – jest to 

proces długoletni, w którym powodzenie uzależnione jest od wzajemnego zaufania i umiejętności 

prowadzenia partycypacji społecznej. Koncentracja terytorialna na wybranym obszarze w gminie 

Koncentracja 
terytorialna 

(obszar rewitalizacji)

Uspołeczenie 
rewitalizacji

(w tym projekty 
ujęte w celu 3.)

Kompleksowość 
rewitalizacji

(cele główne oraz 
projekty do nich 

przypisane)

Id: 664ACD68-8BFA-4784-810F-B32F6E20B803. Podpisany Strona 113



113 
 

Praszka oznacza konieczność wypracowania dla tego obszaru – dedykowanego modelu partycypacji 

społecznej (projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w celu 3. Wspieranie aktywności społecznej 

i obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji). 

Obok projektów istotnym narzędziem uspołecznienia będzie działalność Zespołu ds. rewitalizacji. 

Będzie to ciało doradcze i opiniotwórcze, składać się będzie głównie z lokalnych ekspertów, którzy są 

w stanie wnieść do jego działalności wiedzę i zaangażowanie.  

Oprócz podmiotów publicznych w skład Zespołu ds. rewitalizacji wejdą reprezentanci sektora 

pozarządowego oraz przedsiębiorców, w tym w szczególności z branży usługowo-handlowej.  

 

Efektywność partycypacji społecznej zależy od skuteczności dwustronnego przepływu informacji, co 

oznacza, że nie tylko Gmina, jako podmiot zarządzający procesem rewitalizacji powinien informować 

stronę społeczną o planowanych działaniach i zamierzeniach, ale także strona społeczna powinna mieć 

szanse wyrażenia swojej opinii na temat realizowanych działań. 

W gminie Praszka wykorzystane zostaną następujące formy uspołecznienia realizacji programu 

rewitalizacji: 

1) Związane z kompleksowym wdrażaniem programu rewitalizacji – w tym przypadku nadrzędnymi 

działaniami będzie: 

• działalność Zespołu ds. rewitalizacji (spotkania z członkami zespołu, ponadto członkowie 

zespołu będą multiplikatorami informacji nt. programu rewitalizacji),  

• konsultowanie i opiniowanie z mieszkańcami założeń i oczekiwań odnośnie przemian 

rewitalizacyjnych jak też ewaluacji programu rewitalizacji (w tym w odniesieniu do sposobów 

komunikacji i informacji).   

2) Związane z realizacją konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w tym przypadku 

uspołecznienie związane będzie z: 

• konsultowaniem, opiniowaniem założeń poszczególnych projektów. Istotne jest docieranie do 

mieszkańców, na rzecz których realizowane będą przedsięwzięcia. Istotne jest tworzenie 

narzędzi dopasowanych do lokalnej specyfiki. Oprócz standardowych działań, takich jak 

upublicznienia planów realizacji poszczególnych przedsięwzięć – istotne będzie bezpośrednie 

dotarcie z założeniami poszczególnych projektów do mieszkańców, w szczególności takich,  

w których w prosty sposób można uwzględnić opinie mieszkańców, np. dot. zagospodarowania 

przestrzeni, 

• planuje się wykorzystać środki budżetu gminy przeznaczone na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi na realizację zadań, które wpływać będą na zwiększenie aktywności społecznej  

i obywatelskiej, 

• planuje się realizację przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych, w tym przedsięwzięć 

kulturalnych we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 
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12  SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI ORAZ MONITORING  

 

System realizacji   

Opracowanie i przyjęcie programu rewitalizacji rozpoczyna pierwszy i najistotniejszy etap procesu 

wdrażania. Proces wdrażania zależny będzie od podejmowanych działań, a proces realizacji programu 

– od procedur gwarantujących jej realizację oraz od organizacji prac nad programem, czyli podziału 

obszarów odpowiedzialności za realizację pomiędzy struktury/jednostki organizacyjne Gminy.  

Dla powodzenia wdrożenia programu rewitalizacji należy przyjąć tzw. zasadę partnerstwa, czyli 

współpracę poszczególnych aktorów rozwoju (instytucji samorządowych, organizacji społecznych, 

przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców) oraz zasadę partycypacji społecznej, czyli prowadzenie 

dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami na terenie gminy, w zakresie wdrażania programu 

rewitalizacji. 

Współpraca podmiotów powinna dotyczyć w szczególności: 

• prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami w zakresie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych i ich komplementarności,  

• budowy trwałej sieci partnerstwa na rzecz rozwoju gminy, a tym samym zapewnienia 

kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w programie 

rewitalizacji, 

• kojarzenia partnerów do wspólnych przedsięwzięć oraz projektów, poprzez tworzenie 

płaszczyzny i podstaw wymiany pomysłów, potencjału i potrzeb,  

• poprawy skuteczności działania tych podmiotów poprzez wymianę doświadczeń i informacji  

o trendach/pomysłach rozwojowych, 

• prowadzenia badań i analiz w zakresie zmian społeczno-gospodarczych w gminie, które są 

rezultatem prowadzonych działań rewitalizacyjnych,  

• współdziałania w zakresie doboru rozwiązań zapobiegających sytuacjom kryzysowym 

o charakterze społeczno-gospodarczym, 

• budowy warunków sprzyjających wdrażaniu programu rewitalizacji, 

• wdrażania programu rewitalizacji. 

Skuteczność realizacji programu rewitalizacji i jego celów zapewniać będzie sprawny system oceny 

skuteczności wdrażania obejmujący:  

• monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji, 

• ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału.  

Prace nad realizacją działań rewitalizacyjnych powinny rozpocząć się natychmiast po przyjęciu 

programu rewitalizacji. Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie programu rewitalizacji wymagać 

będzie szeregu działań: koordynacyjnych, organizacyjnych, koncepcyjnych, kontrolnych  

i informacyjnych. 

Proces tworzenia oraz realizacji programu rewitalizacji można podzielić na kilka istotnych etapów: 
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1)  Przygotowanie do sporządzania programu rewitalizacji. 

2)  Sporządzenie projektu programu rewitalizacji. 

3)  Konsultacje społeczne programu rewitalizacji. 

4)  Opiniowanie projektu programu rewitalizacji.  

5)  Wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

i uzyskanych opinii oraz uchwalenie programu rewitalizacji. 

6)  Realizacja programu rewitalizacji. 

 

Istotnym narzędziem realizacji programu rewitalizacji będzie Zespół ds. rewitalizacji, który stanowić 

będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić będzie funkcję opiniodawczo-doradczą 

Burmistrza. 

• Zespół ds. rewitalizacji składać się będzie z reprezentantów interesariuszy, na rzecz których lub 

przez których realizowany jest program rewitalizacji oraz reprezentantów Gminny, w tym: 

Sekretarza Gminy, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejsko Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu, reprezentantów organizacji pozarządowych (minimum jednego), 

reprezentanta środowisk seniorskich (minimum jednego) oraz reprezentanta przedsiębiorców 

(minimum jednego).  

• Proponuje się, aby Burmistrz Praszki niezwłocznie po podjęciu przez Radę Miejską uchwały 

dot. przyjęcia programu rewitalizacji powołał Zespół ds. rewitalizacji. 

• Zespół ds. rewitalizacji w Gminie Praszka stanowić będzie forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy.  

Analiza zakresu realizacji programu rewitalizacji, wskazuje, że największy ciężar organizacyjny, 

zarządczy i finansowy – będzie udziałem samorządu lokalnego i jego jednostek podległych. Dla 

zapewnienia „dobrego zarządzania” procesem rewitalizacji, a tym samym komplementarności 

realizowanych działań – istotne wydaje się być stworzenie lub dostosowanie istniejących struktur 

administracyjno-zarządczych do specyfiki i potrzeb realizacji programu rewitalizacji – także  

w kontekście właściwego funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji (obsługę organizacyjną Zespołu ds. 

rewitalizacji zapewnia urząd obsługujący Burmistrz). 

Proponuje się zatem utworzenie Stanowiska/komórki ds. rewitalizacji, które realizować może wiele 

różnorodnych działań koncepcyjnych, organizacyjnych, koordynacyjnych, ewaluacyjnych  

i informacyjnych związanych z programem. Osoba/-y odpowiedzialne za działalność tego stanowiska 

powinny realizować również działania monitoringowe, w obszarze których mieści się pomiar efektów 

rewitalizacji. Nie jest konieczne sytuowanie Stanowiska w strukturze organizacyjnej urzędu gminy jako 

odrębnej komórki organizacyjnej, bowiem w jego skład wchodzić będą przede wszystkim osoby  

z różnych istniejących już komórek, np. Zastępca Burmistrza, członek rady gminy, skarbnik gminy, 

kierownicy wybranych wydziałów urzędu. 

Stanowisko ds. rewitalizacji umiejscowione będzie w strukturze Urzędu Miejskiego w Praszce – przy 

stanowisku Referatu ds. Infrastruktury.  
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W odróżnieniu od Zespołu ds. rewitalizacji, stanowisko/komórka ds. rewitalizacji pełnić będzie rolę 

głównie organizacyjną, tj. jej zadanie polegać będzie ostatecznie na referowaniu prac związanych  

z rewitalizacją w pierwszej kolejności członkom Zespołu rewitalizacji, Burmistrzowi oraz Radnym.  

Zespół ds. rewitalizacji stanowić będzie natomiast „łącznik” pomiędzy instytucjami publicznymi, które 

realizują program rewitalizacji, a interesariuszami rewitalizacji, w szczególności mieszkańcami. Obsługę 

organizacyjną Zespołu ds. rewitalizacji zapewni Burmistrz, w szczególności poprzez działalność 

stanowiska/komórki ds. rewitalizacji.  

Schemat systemu rewitalizacji przedstawiono w formie graficznej za pomocą poniższego wykresu.  

Główne decyzje co do realizacji programu rewitalizacji podejmuje Burmistrz, przy asyście (akceptacji) 

Rady Miejskiej w Praszce. Wsparcie organizacyjne, w tym działania o charakterze monitoringowym, 

ewaluacyjnym będą zdaniem stanowiska ds. rewitalizacji. Stanowisko to odpowiedzialne będzie 

również za obsługę działalności zespołu ds. rewitalizacji. Zespół ds. rewitalizacji ma za zadanie wspierać 

Burmistrza oraz Radę Miejską w podejmowaniu istotnych decyzji dot. programu rewitalizacji. Zarówno 

stanowisko ds. rewitalizacji, jak też zespół ds. rewitalizacji będą pośredniczyć oraz wspierać Burmistrza 

oraz Radę Miejską w komunikacji z interesariuszami rewitalizacji oraz wdrażaniu pomysłu na 

partycypację społeczną.  

Rysunek 2. Schemat zarządzania rewitalizacją w Gminie Praszka   

 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

 

 

 

Burmistrz, Rada Miejska 

Liderzy lokalni oraz 
organizacje pozarządowe

Mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji 

Przedsiębiorcy 

1. Stanowisko ds. rewitalizacji 
(wsparcie przy zarządzaniu PR)

2. Zespół ds. rewitalizacji (jako 
ciało doradcze)
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Kluczowe działania związane z realizacją programu rewitalizacji 

L.p. Działanie Odpowiedzialność Termin 

1. Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
zawartych w programie rewitalizacji, niezwłocznie po 
uchwaleniu tego programu, do załącznika do 
wieloletniej prognozy finansowej gminy (dotyczy 
projektów gminnych). Jeżeli dane dotyczące tych 
przedsięwzięć nie są wystarczające do wpisania ich do 
wieloletniej prognozy finansowej, Rada Miejska 
wprowadza przedsięwzięcia do tej prognozy 
niezwłocznie po ustaleniu niezbędnych danych. 

Rada Miejska   Po 
uchwaleniu 
programu 
rewitalizacji  

2 Powołanie i działalność Zespołu ds. rewitalizacji.  

Zespół ds. rewitalizacji stanowi forum współpracy i 
dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach 
dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny 
rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-
doradczą. 

Zakłada się cykliczność spotkań Zespołu ds. 
rewitalizacji, w trakcie których omawiane będą 
poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacji, ich stan 
wdrażania oraz rezultaty programu rewitalizacji.  

 

Zespół ds. rewitalizacji pełnić będzie funkcję 
multiplikatora, tj. jest zobowiązany do 
komunikowania się w sprawach istotnych dla 
rewitalizacji z interesariuszami, których reprezentuje. 

Zespół ds. 
rewitalizacji, 
Burmistrz  

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

3. Utworzenie w strukturach Urzędu Miasta i Gminy 
Stanowiska/komórki ds. rewitalizacji, której 
działalność związana będzie ze wsparciem 
funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji, jak również 
monitoringiem produktów i rezultatów.  

Burmistrz  Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

3. Opracowywanie dokumentacji technicznej dla 
projektów wpisanych do programu rewitalizacji, 
kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń. 

Opracowanie studiów wykonalności i wniosków 
aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. 

Zgodnie z harmonogramami opracowywania, 
składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych 
projektów na współfinansowanie zadań. 

Podmioty 
realizujące zadania 
ujęte  
w programie 
rewitalizacji.   

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

4. Ocena aktualności i stopnia realizacji programu 
rewitalizacji co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z 
systemem monitorowania i oceny określonym w tym 
programie. 

Burmistrz, Zespół 
ds. rewitalizacji  

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 
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Ocena sporządzona przez Burmistrza podlega 
zaopiniowaniu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz 
ogłoszeniu na stronie internetowej gminy.  

W przypadku stwierdzenia, że program rewitalizacji 
wymaga zmiany Burmistrz występuje do Rady Miasta  
z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się 
opinię. 

5.  Uzupełnienie i rozszerzanie programu rewitalizacji o 
nowe zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i 
firmy działające na obszarze objętym programem 
rewitalizacji, w tym także o zadania Gminy. 

(w pkt. 4 wskazano, że zasadnicza ocena aktualności 
programu będzie realizowana co najmniej raz na trzy 
lata, jednak w przypadku pojawienia się nowych 
okoliczności, w tym pomysłów projektowych, 
zewnętrznych źródeł finansowania, lokalnych 
partnerstw, etc. możliwe jest dokonywanie 
aktualizacji programu rewitalizacji wg potrzeb).  

Burmistrz, Zespół 
ds. rewitalizacji, 
podmioty 
zamierzające 
realizować 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne w 
oparciu  
o zaktualizowany 
program 
rewitalizacji 

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

6.  Działania Public Relations, bieżąca i stała komunikacja  
z mieszkańcami Gminy nt. założeń rewitalizacji, 
postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
oraz efektów.  

Zbieranie i analizowanie zgłaszanych przez 
społeczność gminy uwag, opinii, wniosków.  

Działania komunikacyjne realizowane za 
pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych Gminy, 
lokalnych mediów, Zespołu ds. rewitalizacji oraz 
podmiotów realizujących przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne.  

Burmistrz, Zespół 
ds. rewitalizacji, 
podmioty 
realizujące 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne.   

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

 

Monitoring  

Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów jest odpowiedzialnym  

i ważnym zadaniem, warunkującym skuteczne zarządzanie procesem wdrażania programu. 

Proces realizacji będzie monitorowany i oceniany przez zespół zadaniowy (Zespołu ds. rewitalizacji).  

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji programu rewitalizacji są: 

• cele główne wytyczone w programie,  

• Kierunki działań i poszczególne przedsięwzięcia oraz projekty rewitalizacyjne. 

Proces monitorowania polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących 

w ramach poszczególnych celów wytyczonych w programie. Zaleca się, aby monitoring prowadzony 

był jednocześnie na kilku płaszczyznach. Powinien dostarczać informacji na temat postępów  

w osiąganiu przyjętych celów oraz umożliwić kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów. 

Monitoring programu będzie odbywał się w dwóch etapach: 
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• Okresowe (1 raz na 3 lata) sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe 

informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych 

efektów końcowych tych projektów. 

• Analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań  

z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników rezultatu.  

 

Ewaluacja 

W szerokim aspekcie ewaluacja dotyczy realizacji programu rewitalizacji oraz jego wpływu na wszelkie 

dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadać na pytanie, w jakim 

stopniu program rozwiązuje realne problemy gminy i jej społeczności. 

W wąskim aspekcie ewaluacja koncentruje się na realizacji poszczególnych elementów programu, przy 

czym kryteriami oceny zapisów są:  

• wskaźniki realizacji celów, 

• rozwiązywanie problemów, 

• realizacja wizji rozwoju (wg przyjętych składników wizji). 

Ewaluacja będzie opierać się na trzech rodzajach ocen: 

• ocena przed realizacją działań - czy i w jaki sposób program, a w szczególności poszczególne 

działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpłyną na grupy docelowe, przyczynią się do 

poprawy sytuacji na terenie gminy, 

• ocena w trakcie realizacji działań - odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte 

w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku, 

• ocena po realizacji działań – ocena długoterminowego wpływu programu rewitalizacji na grupy 

docelowe, czy efekty wynikłe z zastosowania strategii są trwałe.  

 

WSKAŹNIKI REZULTATU (w odniesieniu do obszaru rewitalizacji) 

Wskaźnik  Jaki problem jest 
mierzony  

Źródło 
pozyskania 
informacji 

Częstotliwość 
pomiaru 

Oczekiwana zmiana  
w 2023 roku 

Cel 1. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. 
 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy 
społecznej z 
tytułu ubóstwo   

Ubóstwo   OPS 1 raz na rok  Zmniejszenie liczby osób 
korzystających z pomocy 
społecznej z tytuły ubóstwa o 
20%  

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy 
społecznej z 

Alkoholizm  OPS 1 raz na rok  Zmniejszenie liczby osób 
korzystających z pomocy 
społecznej z tytuły 
alkoholizmu o 20%  
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tytułu 
alkoholizmu    

Liczba 
popełnionych 
przestępstw  

Przestępczość  Policja  1 raz na rok  Spadek liczby przestępstw o 
20% 

Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz stanu infrastruktury społecznej obszarów 
zdegradowanych. 
Liczba osób 
korzystających z 
oferty 
sportowej   

Degradacja 
obiektów 
infrastruktury 
społecznej 

Urząd Miejski 1 raz na rok Wzrost liczby dzieci z obszaru 
rewitalizacji korzystających z 
oferty kulturalnej o 20% 

Liczba osób 
korzystających z 
oferty 
kulturalnej  

Degradacja 
obiektów 
infrastruktury 
społecznej  

Urząd Miejski 1 raz na rok Wzrost liczby dzieci z obszaru 
rewitalizacji korzystających z 
oferty kulturalnej o 20% 

Cel 3. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji. 
 

Liczba 
odbiorców 
działań NGO 

Poziom 
zaangażowania na 
rzecz 
rozwiązywania 
problemów obszaru 
rewitalizacji  

Urząd Miejski  1 raz na rok Wzrost liczby odbiorców 
działań NGO (odbiorcy z 
obszaru rewitalizacji) o 50%  
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