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1. Wstęp  

Rewitalizacja, zgodnie z treścią Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi), to kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe 

(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub 

przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 

w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Ta kompleksowość 

działań i ciągła koordynacja stanowi wyzwanie dla wszystkich samorządów, szczególnie średnich 

i małych. Jednocześnie, kompleksowe podejście do działań rewitalizacyjnych stanowi element 

efektywnego rozwoju lokalnego, który uwzględni wewnętrzne zróżnicowania miast i gmin. 

Niniejszy Program Rewitalizacji opracowany został w trybie Wytycznych i uchwalony na podstawie 

ustawy o samorządzie gminnym. Podyktowane to zostało zapewnieniem możliwości aplikowania 

w zbliżających się konkursach związanych ze wsparciem działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza 

w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi gminy   

Strategia Rozwoju  

Strategia Rozwoju została przyjęta uchwałą nr XLII/436/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 

września 2014 r. i jest podstawowym dokumentem kształtującym strategiczne kierunki rozwoju 

gminy. Strategia zawiera szczegółową diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy, analizę 

środowiska przyrodniczego i stanu infrastruktury technicznej na poziomie całej gminy. 

Podsumowaniem diagnozy jest rozbudowana analiza SWOT odnosząca się do wszystkich zbadanych 

sfer funkcjonowania gminy i jej systemu społeczno-gospodarczego. 

W części strategicznej Strategia przedstawia wizję Gminy Końskie do 2022 r.: 

Końskie gminą zrównoważonego rozwoju, o wysokim potencjale społeczno-gospodarczym, 

obszarem lokalnych inwestycji i aktywnej przedsiębiorczości, gwarantującym wzrost gospodarczy 

i wysoki standard życia mieszkańców. 

Ponadto strukturę celów strategicznych i operacyjnych: 

• Dostosowanie infrastruktury technicznej i przestrzennej do potrzeb rozwojowych 

o Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej i gminnych powiązań 

komunikacyjnych 

o Poprawa jakości infrastruktury technicznej 

o Samowystarczalność energetyczna gminy 

• Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki 

o Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

o Tworzenie warunków do rozwoju wszelkich form działalności gospodarczej 

o Stworzenie i promocja produktu turystycznego gminy 

• Rozwój kapitału ludzkiego i udoskonalenia infrastruktury społecznej 

o Utrzymanie wysokiego poziomu usług edukacyjnych i systemu opieki społecznej 

o Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
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o Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców 

Zaprezentowany w Strategii zestaw celów jest zbieżny z celami określonymi w Programie 

Rewitalizacji. Program stanowi uzupełnienie celów i działań przewidzianych w Strategii 

w szczególności w sferze wzmacniania kapitału ludzkiego i poprawy stanu i poziomu usług 

infrastruktury społecznej. Ważnym elementem realizacji Strategii zawartym w Programie 

Rewitalizacji jest modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych, a dzięki temu pośrednio 

wzmocnienie oferty turystycznej przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w pierwszej 

kolejności. 

Realizacja Programu Rewitalizacji wpisuje się w realizację Strategii Gminy i będzie jej uzupełnieniem 

na obszarze rewitalizacji. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy 

Końskie na lata 2015-2022 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-

2022 wprowadzona uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. (dalej 

GSRPS) jest obowiązkowym dokumentem wynikającym z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593). Strategia zawiera diagnozę problemów społecznych gminy 

Końskie w następujących obszarach: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi (brak takich przypadków), ochrona macierzyństwa i wielodzietności, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 

opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób posiadających status 

uchodźcy (wsparcie zarejestrowano tylko w 2011 r.), trudności w przystosowaniu po opuszczeniu 

zakładów karnych, alkoholizm i narkomania, wystąpienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, 

klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Diagnozie GSRPS opiera się na danych z lat 2010-2013, więc nie umożliwia zobrazowania aktualnej 

sytuacji społecznej w gminie. W dalszej części strategii opisano system pomocy społecznej 

w Końskich, w tym działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz 

współpraca z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji pomocy 

społecznej w gminie. 

Realizacja Strategii jest monitorowana na bieżąco, a wyniki corocznego monitoringu przedstawiane 

są Radzie Miejskiej w Końskich. 

Cele zawarte w GSRPS są w dużej części zbieżne z celami i przedsięwzięciami zawartymi w Programie 

Rewitalizacji. GSRPS przewiduje realizację następujących celów: 

• Tworzenie warunków służących zaspokajaniu różnorodnych potrzeb seniorów 

Kompleksowość usług społecznych: 

o Rozwój systemu wsparcia osób starszych 

o Zapobieganie marginalizacji seniorów oraz wzrost świadomości międzypokoleniowej 

• Prawidłowe wypełnianie przez rodziny przynależnych im funkcji 

o Ograniczenie zjawiska ubóstwa 

o Realizacja działań z zakresu wspierania rodziny 

o Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz ochrona osób jej 

doświadczających 
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• Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Końskie zagrożonych marginalizacją oraz 

będących klientami pomocy społecznej 

o Rozwój sektora ekonomii społecznej 

o Wzrost jakości życia osób z niepełnosprawnością i długotrwale chorych 

o Przeciwdziałanie uzależnieniom i zwalczanie ich skutków 

Cele Programu Rewitalizacji wpisują się w potrzeby i cele opisane w GSRPS, a ich realizacja będzie 

uzupełnieniem działań społecznych w gminie, szczególnie w odniesieniu do obszaru rewitalizacji. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

Trzyletni Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 przyjęty został uchwałą nr 

V/30/2015 Rady Miejskiej w Końskich z 12 lutego 2015 r. Program określa następujące cele: 

• Cel główny: wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz utrzymanie dziecka w rodzinie 
lub umożliwienie powrotu do rodziny 

• Cele szczegółowe: 
o Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków socjalnych rozwoju dziecka 

w środowisku rodzinnym 
o Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych 
o Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych 

Główne podmioty odpowiedzialne za realizację programu to: 

• Klub Integracji Społecznej z siedzibą M- GOPS w Końskich 

• Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich 
z siedzibą M-GOPS, w Końskich 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich 

Program wyznacza ogólne zadania z zakresu realizacji polityki wspierania rodzin w podziale na 

poszczególne tematy i podmioty realizujące. Ze względu na krótką perspektywę obowiązywania 

pojawia się potrzeba uwzględnienia w następnym Programie Wspierania Rodziny celów Programu 

Rewitalizacji. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Końskich na 2017 r. został przyjęty uchwałą nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej 

w Końskich z dnia 27 października 2016 r. 

Program zawiera diagnozę m.in. w obszarach dystrybucji alkoholu na terenie gminy, naruszeń prawa 

i porządku pod wpływem alkoholu oraz liczby osób na terenie gminy i miasta wymagających różnego 

typu działań terapeutycznych. Wśród celów strategicznych Program wskazuje: 

• Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz problemów związanych 

z narkotykami i in. środkami psychoaktywnymi, a także przeciwdziałanie zjawisku przemocy 

w rodzinie 

• Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują 

• Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami 
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Ponadto Program zawiera cele operacyjne: 

• Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych 

• Zmiana zachowań i postaw mieszkańców miasta i gminy Końskie w sytuacjach związanych 

z alkoholem, narkotykami i zjawiskami przemocy domowej 

• Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży 

• Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie) i uzależnionych od narkotyków 

• Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod 

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz terapii dla sprawców i ofiar 

przemocy 

Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na 2017 r. wpisują się w cele Programu 

Rewitalizacji, a przedsięwzięcia rewitalizacyjne są, w zakresie działań społecznych, powiązane 

z działaniami w Programie, szczególnie w sferze edukacyjno-wychowawczej, pomocy osobom 

uzależnionym oraz zwiększaniu bezpieczeństwa. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2016-2020 zastał przyjęty uchwałą nr XVII/159/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 

2015 r. Program zawiera diagnozę problemu przemocy w rodzinie – poza przedstawieniem danych 

zbieranych przez instytucje odpowiedzialne za pomoc w tym zakresie, zaprezentowano wyniki 

ankiety o wiedzy nt. przemocy wśród mieszkańców gminy Końskie. Program zawiera również opis 

instytucji współpracujących w ramach przeciwdziałania przemocy wraz z wykazem ich kompetencji 

i możliwości w tym zakresie. 

Celem głównym Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ochrona osób 

pokrzywdzonych, a także powstanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania pomocy w rodzinie 

na terenie Miasta i Gminy Końskie. Cel główny uzupełniają cele szczegółowe: 

1. Podniesienie świadomości oraz zmiana postaw społeczności lokalnej na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie poziomu skuteczności pomocy udzielanej rodzinom doznającym przemocy. 

3. Zwiększenie kompetencji i wiedzy członków lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

4. Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5. Rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Program Rewitalizacji ma szerszy zakres merytoryczny, jednak przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

wpisuje się wyraźnie w projekty rewitalizacyjne i cele Programu. Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie należy traktować jako najważniejszy dokument gminny w tym zakresie, 

natomiast Program Rewitalizacji stanowi tylko uzupełnienie takich działań na obszarze rewitalizacji. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie został przyjęty uchwałą nr XIV/106/2015 

Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. Dokument ten składa się z rozbudowanej części 

diagnostycznej opisującej różnego rodzaju zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego 

i gospodarki gminy Końskie. 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest realizacja zadań klimatycznych nałożonych na Polskę 

w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla, redukcja energochłonności gospodarki lokalnej, zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa jakości powietrza. 

Zapisy Programu Rewitalizacji odnoszą się do problemów wydajności energetycznej i ograniczenia 

emisji bardzo ogólnie, jednak pozwalają na integrację i koordynację działań zapisanych w Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze rewitalizacji. Stąd też Plan traktować można jako dokument 

operacyjny dla Programu Rewitalizacji w dziedzinie ochrony środowiska i zmniejszania emisji. 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018 został przyjęty przez Radę Miejską 

w Końskich uchwałą nr III/22/2014 z dnia grudnia 2014 roku. W części opisowej Program zawiera 

szczegółową charakterystykę zabytków wpisanych do rejestru oraz ich historię na tle historii miasta 

i gminy. Ponadto dokument zawiera szczegółową analizę zasobów dziedzictwa kulturowego gminy. 

Programy wyznacza następujące cele związane z ochroną zabytków w gminie Końskie: 

• rozpoznawanie potrzeb dotyczących podejmowania działań zmierzających do zahamowania 

procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 

• eksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych; 

• tworzenie warunków współpracy z właścicielami zabytków dla zapewnienia ich opieki; 

• włączenie problematyki ochrony zabytków do bieżących zadań Rady Miejskiej w Końskich; 

• uwzględnianie uwarunkowań prawnych opieki nad zabytkami. 

Program Rewitalizacji odnosi się do obiektów zabytkowych jako ważnego zasobu gminy i podstawy 

do dalszego rozwoju funkcji społecznych i kulturalnych. Ponadto Program Rewitalizacji stanowi ramy 

dla działań remontowych odnośnie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego, np. Muzeum 

w Sielpi, które wprost realizują postulaty Programu Opieki nad Zabytkami. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Przyjęty 27 października 2016 r. uchwałą Nr XXVII/257/2016 Rady Miejskiej w Końskich Program 

współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2017, stanowi ważny instrument pobudzania i wspierania rozwoju tzw. trzeciego sektora, z drugiej 

strony pozwala osiągać cele rozwojowe Gminy w sposób bardziej efektywny dzięki tej współpracy . 

Program akcentuje, że aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym 

i aktywizującym społeczność lokalną oraz że Samorząd gminy Końskie uznaje współpracę 

z organizacjami pozarządowymi za ważny czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
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Cele Programu są zgodne z treścią i zakresem niniejszego Programu Rewitalizacji. Co więcej, cele 

takie jak: tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych, włączenie do ich 

realizacji organizacji pozarządowych, czy poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez 

pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb są w całkowicie zgodne z celami niniejszego Programu 

Rewitalizacji. W związku z tym, rekomenduje się w następnych latach utrzymanie celów Programu 

współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi (…) oraz ich ewentualne uzupełnienie 

o bezpośredni cel dotyczący wspierania osiągania celów Programu Rewitalizacji.  

Współpraca z organizacjami, która ma charakter finansowy, powinna być rozwijana w cyklu realizacji 

Programu Rewitalizacji, co z pewnością przyczyniać się będzie do rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz osiągania celu strategicznego i pierwszego celu szczegółowego Programu 

Rewitalizacji - Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji w Końskich. 

Wskazana w V rozdziale programu współpraca o charakterze pozafinansowym ma aż 11 różnych 

form. W wyniku przyjęcia Programu Rewitalizacji, zakłada się w następnych edycjach Programu 

współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi (…) uzupełnienie tego rozdziału 

o współpracę w zakresie informowania organizacji społecznych o kierunkach realizacji Programu 

Rewitalizacji oraz o uczestnictwo przedstawiciela(-i) tego środowiska w Koneckiej Radzie 

Rewitalizacji (patrz opis systemu realizacji Programu Rewitalizacji). 

Zakłada się ponadto uzupełnianie w następnych latach (do 2023 roku) , w trakcie realizacji Programu 

Rewitalizacji, zakresu priorytetowych zadań publicznych o rewitalizację. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778) studium sporządza się w celu określenia polityki 

przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Ustawa 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zakres tego dokumentu, w tym jakie 

uwarunkowania muszą zostać wzięte pod uwagę oraz jakie aspekty studium reguluje. Wśród nich 

zostały wskazane kluczowe dla procesów rewitalizacji kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

gminy oraz w przeznaczeniu terenów, kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, obszary wymagające przekształceń́, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 

Studium gminy Końskie zostało przyjęte przez Radę Miejską w Końskich uchwałą nr XII/62/2007 

z dnia 28 czerwca 2007 r. Studium obowiązuje już od 10 lat, w związku z czym część jego założeń 

i wskazanych uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy uległo przedawnieniu lub zmianie. 

Jednocześnie obowiązujące studium przewiduje m.in. następujące kierunki rozwoju przestrzennego 

gminy, do realizacji których mogą przyczynić się cele i przedsięwzięcia zapisane w Programie 

Rewitalizacji: 

• rozwój zrównoważony, 

• kształtowanie zwartej struktury przestrzennej i zapobieganie rozpraszaniu się zabudowy, 

• zwiększenie pokrycia planistycznego, 

• modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, 

• promowanie rozwoju usług turystycznych i oferty turystycznej gminy, 

• zmiana sposobu zagospodarowania terenów wokół zalewu Sielpia, 

• renowacja zieleni miejskiej. 
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Ponadto Studium przewiduje budowę obwodnicy Końskich w ciągu drogi krajowej nr 42 oraz budowę 

nowego centrum administracyjno-usługowego miasta w kwartale ul. Warszawskiej, Staszica 

i Wjazdowej. 

Jednocześnie ze względu na nieaktualność dotychczasowego Studium gmina Końskie rozpoczęła 

proces opracowania aktualizacji Studium (właściwie opracowania nowego dokumentu). W projekcie 

nowego Studium zapisano następujące zasady kształtowania przestrzeni: 

• racjonalne zagospodarowanie terenów polegające na maksymalnym wykorzystaniu terenów 

już zabudowanych oraz ograniczeniu rozpraszania zabudowy, 

• wytworzenie miejsc o charakterze przestrzeni publicznych pozwalających na integrację 

mieszkańców, 

• poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej, 

• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację systemu komunikacji drogowej, 

• wykorzystanie dogodnego położenia gminy i ściągnięcie na teren gminy inwestorów, którzy 

poprawią sytuację finansową oraz utworzą nowe miejsca pracy, 

• wykorzystanie dogodnego położenia gminy i jej walorów przyrodniczych w celu aktywizacji 

funkcji turystycznej, zwłaszcza z zakresu turystyki aktywnej, 

• ochronę potencjału przyrodniczego, w tym zwartych kompleksów leśnych, walorów 

krajobrazowych oraz kulturowych poprzez wprowadzenie odpowiednich ograniczeń 

w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenów. 

Program Rewitalizacji wpisuje się w realizację powyższych zasad: cele Programu pozwalają na 

podejmowanie takich inwestycji i przedsięwzięć, które przyczynią się do zastosowania w praktyce 

idei miasta zwartego, zapewniającego wysoki standard życia również przez modernizację 

infrastruktury. Ponadto Program Rewitalizacji rozszerza zawarty w projekcie Studium program 

przestrzennego rozwoju o ważne aspekty społeczne. 
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3. Diagnoza zróżnicowania zjawisk kryzysowych  

Sformułowanie programu rewitalizacji poprzedza oparta na obiektywnych wskaźnikach diagnoza 

delimitacyjna, która wskazuje negatywne zjawiska społeczne, a także gospodarcze, środowiskowe, 

techniczne i przestrzenno-funkcjonalne, oraz miejsce ich występowania. Diagnoza delimitacyjna 

służy wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czyli takiego fragmentu gminy, który charakteryzuje 

występowanie negatywnych zjawisk społecznych i co najmniej jednego z pozostałych zjawisk 

negatywnych: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego stanowi podstawę do wyznaczenia obszaru rewitalizacji, czyli 

fragmentu gminy o dużej koncentracji zjawisk negatywnych i  szczególnym znaczeniu dla rozwoju 

gminy. Sposób wyznaczenia tych obszarów jest zdeterminowany treścią ich definicji zawartych 

w Wytycznych. 

Metodologia 

Diagnozę delimitacyjną należy sporządzić dla całego obszaru gminy z rozbiciem na jednostki 

urbanistyczne. Skalę negatywnych zjawisk w poszczególnych jednostkach odzwierciedlają wartości 

mierników dla jednostek odniesione do wartości dla całej gminy. Ta metoda zapewnia 

zobiektywizowanie wyników oraz uwzględnia uwarunkowania w zakresie dostępności danych oraz 

hierarchii istotności poszczególnych mierników. 

Przyjęto, że podstawową formą przestrzennej prezentacji danych w diagnozie będzie metoda 

kartogramu, służąca do ilościowego przedstawiania na mapie przestrzennego rozmieszczenia 

intensywności określonego zjawiska w granicach przyjętych jednostkach urbanistycznych. Opiera się 

ona na założeniu jednolitego rozmieszczenia diagnozowanego zjawiska na całym obszarze jednostki. 

Ponadto dane zaprezentowano w formie wykresów ilustrujących rozkład zmiennej w analizowanych 

jednostkach. 

W procesie przygotowania analizy delimitacyjnej gmina Końskie została podzielona na 47 jednostek 

urbanistycznych. Na obszarze wiejskim gminy wykorzystano podział na sołectwa, natomiast 

w granicach miasta zaproponowano 7 jednostek wyznaczonych w oparciu o przestrzenne 

i funkcjonalne zróżnicowanie przestrzeni. Podział uwzględnia również zakres i sposób udostępnienia 

danych niezbędnych do przeprowadzenia delimitacji – dane wejściowe odnosiły się do wartości 

zjawisk na poszczególnych ulicach miasta. Ze względu na sposób udostępniania danych (przypisanie 

wartości do ulic). Podział gminy na jednostki urbanistyczne przedstawia ryc. 1. 
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Ryc. 1. Jednostki urbanistyczne 

 

Analiza kluczowych danych społecznych 

W sferze społecznej analizie poddano zjawiska: pomocy społecznej, bezrobocia oraz bezpieczeństwa 

publicznego. Zjawiska zilustrowano na podstawie następujących wskaźników: 

• Pomoc społeczna – udział osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

• Bezrobocie – udział osób bezrobotnych na 100 mieszkańców 

• Bezpieczeństwo publiczne – liczba interwencji policji i czynów zabronionych na 1000 

mieszkańców 

Za najważniejsze zjawiska wskazujące na kryzys społeczny uznano, zgodnie z powszechnie uznanym 

podejściem nauk społecznych, spośród wymienionych powyżej, skalę pomocy społecznej 

i bezrobocie. Wartości wskaźników dla jednostek urbanistycznych porównano z wartością danego 

wskaźnika dla całej gminy, przyjęte wskaźniki są destymulantami rozwoju, zatem im wyższa wartość, 

tym sytuacja w danej jednostce jest gorsza. Jako dotknięte kryzysem wskazano te jednostki 

urbanistyczne, dla których wartości poszczególnych wskaźników były wyższe od wartości dla całej 

gminy. 

Ryc. 2 przedstawia zestawienie występowania społecznych zjawisk kryzysowych. Dla każdej jednostki 

urbanistycznej przeanalizowano, które spośród wymienionych wyżej wskaźników przekraczają 

wartość dla całej gminy. Za każde zjawisko, które było bardziej intensywne niż w gminie, jednostka 

urbanistyczna otrzymywała jeden punkt – maksymalnie 3, gdy we wszystkich zjawiskach społecznych 

wypadała gorzej od całej gminy. 
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Na ryc. 2. widać, że koncentracja wszystkich negatywnych zjawisk społecznych nastąpiła tylko 

w jednostkach Centrum i Sielpia Wielka. Wszystkie jednostki oznaczone kolorem pomarańczowym 

(dwa zjawiska negatywne) charakteryzują się występowaniem podwyższonego bezrobocia 

długotrwałego i skali pomocy społecznej. W pozostałych jednostkach występują pojedyncze zjawiska 

negatywne, lub wartości wskaźników są wyższe, niż wartości dla całej gminy (oznaczenie zielone). 

Ryc. 2. Negatywne zjawiska społeczne 

 

Analiza pozostałych problemów 

Występowanie negatywnych zjawisk społecznych jest warunkiem koniecznym, ale 

niewystarczającym do wyznaczenia obszaru zdegradowanego. Następnym krokiem jest wskazanie 

występowania zjawisk kryzysowych w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

technicznej lub przestrzenno-funkcjonalnej. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano 

występowanie zjawiska hałasu drogowego i powiązanego z nim zanieczyszczenia powietrza (sfera 

środowiskowa), stanu lokali komunalnych (sfera techniczna), pokrycia planistycznego (sfera 

funkcjonalno-przestrzenna) oraz dynamikę lokalnych przedsiębiorstw (sfera gospodarcza). 

Na terenie gminy znajduje się 78 budynków, w których zlokalizowano lokale komunalne i socjalne. 

Spośród nich przeważająca większość znajduje się w jednostce urbanistycznej Centrum (54 budynki 

z 233 lokalami). Lokale w złym stanie technicznym znajdują się tylko w jednostce urbanistycznej 

Centrum (12 budynków). 

W zakresie sfery środowiskowej przeanalizowano występowanie zwiększonej uciążliwości hałasu 

i zanieczyszczenia powietrza powiązanych z przebiegiem drogi krajowej i dróg wojewódzkich. Wg 

danych GDDKiA w 2015 r. natężenie ruchu na drodze krajowej nr 42 w Końskich wynosiło od ok. 4 000 

na odcinku w kierunku Radomska do ok. 10 000 pojazdów na dobę w granicach miasta. Duży ruch 
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zarejestrowano również na drodze wojewódzkiej nr 728 (od 5 800 do 8 000 pojazdów) oraz nr 746 

(ok. 3 600 pojazdów). Tabela 1 przedstawia badania hałasu przy drodze krajowej nr 42 w Końskich. 

Tabela 1. Wyniki badań hałasu drogowego na drodze krajowej nr 42 w Końskich 

Pora doby 
Wartość równoważnego 

poziomu dźwięku [dB] 

Poziom dopuszczalny 

[dB] 

Różnica pomiędzy hałasem 

zmierzonym a poziomem 

dopuszczalnym 

Punkt pomiarowy Końskie km 214+600 – przekrój jednojezdniowy z zabudową rozproszoną 

Dzień 6.00 – 

22.00 

69,1 
60 

9,1 

65,2 5,2 

Noc 22.00 – 

6.00 

62,6 
50 

12,6 

58,5 8,5 

Punkt pomiarowy Końskie km 213+500 – przekrój jednojezdniowy z zabudową zwartą 

Dzień 6.00 – 

22.00 

67,1 
60 

7,1 

63,3 3,3 

Noc 22.00 – 

6.00 

60,2 
50 

10,2 

56,3 6,3 

Ze względu na duże natężenie ruchu, a także obsługę ruchu ciężarowego, szczególnie na drodze 

krajowej i drodze wojewódzkiej nr 728 w stronę Warszawy, oraz powiązane podwyższone poziomy 

hałasu i zanieczyszczeń drogowych, kryzys w sferze środowiskowej występuje w jednostkach, przez 

które przebiegają wyżej wymienione drogi. Ryc. 3 przedstawia jednostki charakteryzujące się 

kryzysem środowiskowym kolorem zielonym. 

Ryc. 3. Negatywne zjawiska techniczne i środowiskowe 
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W sferze przestrzenno-funkcjonalnej jako podstawowy problem należy wskazać niewystarczające 

pokrycie planistyczne gminy, co przedstawia ryc. 4. Nieuchwalanie planu miejscowego może być 

jednak uzasadnione w przypadku, gdy struktura przestrzenna i sposób zagospodarowania terenu są 

utrwalone. Taki przypadek dotyczy zalesionych obszarów gminy (prawie 50 % jej powierzchni), 

przede wszystkim na południowy wschód od miasta Końskie. W związku z powyższym problem 

niedostatecznego pokrycia planistycznego dotyczy jednostek położonych na wiejskim obszarze 

gminy, dla których dominującą formą pokrycia terenu nie są lasy. W granicach miasta zagadnienie 

dotyczy jednostki Armii Krajowej, fragmentów Centrum, a także dużych fragmentów jednostki 

Południowa. 

Ryc. 4. Pokrycie planistyczne 

 

 

Kryzys w sferze gospodarczej został zdiagnozowany na podstawie liczby podmiotów gospodarczych 

w odniesieniu do liczby mieszkańców jednostki urbanistycznej. Te jednostki, dla których liczba 

podmiotów na 1000 mieszkańców jest niższa niż taki sam wskaźnik dla gminy, zaliczono do obszaru 

zagrożonego kryzysem gospodarczym. Na ryc. 5 zaprezentowano rozkład wyników analizy na tle 

problemów społecznych. 
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Ryc. 5. Negatywne zjawiska gospodarcze i społeczne 

 

 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji  

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Obszar zdegradowany charakteryzuje jednoczesne występowanie negatywnych zjawisk społecznych 

oraz co najmniej jednego zjawiska negatywnego z pozostałych sfer. Do obszaru zdegradowanego 

zaliczone te jednostki urbanistyczne, które charakteryzują się dużą intensywnością kryzysu w sferze 

społecznej (co najmniej 3 zjawiska kryzysowe), a jednocześnie pojawiają się na nich inne negatywne 

zjawiska, zarówno ze sfery środowiskowej jak i technicznej. Takie kryteria spełniają dwie jednostki 

urbanistyczne: Centrum i Sielpia Wielka w południowej części gminy. Przy czym jednostkę Centrum 

charakteryzuje występowanie problemów ze wszystkich sfer. 

Obszar rewitalizacji, zgodnie z przepisami, stanowi całość lub fragment obszaru zdegradowanego, 

który charakteryzuje się większą intensywnością zbadanych zjawisk kryzysowych, w szczególności 

społecznych, oraz ma szczególne znaczenie dla rozwoju gminy (zgodnie z definicją w ustawie 

o rewitalizacji). Ponadto obszar rewitalizacji może obejmować maksymalnie 30% mieszkańców 

gminy i 20% jej powierzchni. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na jednostkach, które cechują 

się najwyższą koncentracją problemów społecznych, pozwala wskazanie całości tego obszaru jako 

obszaru rewitalizacji. 

W Końskich obszar rewitalizacji jest tożsamy z obszarem zdegradowanym. Zestawienie liczby 

ludności i powierzchni obszaru rewitalizacji zawiera tabela 2. 
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Tabela 2. Obszar rewitalizacji - ludności i powierzchnia 

 powierzchnia ludność 

 ha % pow. Gminy liczba osób % lud. Gminy 

Gmina 25014 100 36647 100 

Miasto 1770 7,08 20172 55,04 

Obszar rewitalizacji 955 3,82 6236 17,02 

Charakterystyka obszaru rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji składa się z dwóch fragmentów: jednostki urbanistycznej Sielpia Wielka (ryc. 6) 

i Centrum (ryc. 7). Centrum charakteryzuje się zwartą zabudową miejską, o zróżnicowanej 

strukturze. W tym fragmencie mieszka przeważająca część mieszkańców obszaru (6069 osób). 

Ryc. 6. Obszar rewitalizacji - Sielpia 
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Ryc. 7. Obszar rewitalizacji - Centrum 

 

 



20 

 

4. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na obszarze 
rewitalizacji oraz identyfikacja skali i charakteru potrzeb 
rewitalizacyjnych 

Niniejszy rozdział zawiera szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, która obejmuje szeroki zakres 

problemów i potencjałów charakteryzujących ten obszar w kontekście całego miasta. Podstawą 

analiz w poniższym rozdziale były nie tylko dane ilościowe, ale także wyniki badań jakościowych: 

warsztatów, wywiadów pogłębionych z najważniejszymi interesariuszami rewitalizacji, w tym 

z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych.  

Podsystem społeczny 

Struktura i liczba ludności 

Na obszarze rewitalizacji mieszka 6 236 osób, co stanowi ok. 17 % mieszkańców całej gminy. Dane 

dotyczące struktury wiekowej dotyczą w miasta, jednak mogą w sposób uproszczony przedstawiać 

sytuację obszaru rewitalizacji. Liczba ludności gminy i miasta Końskie spada, przy czym zwiększa się 

udział i liczba bezwzględna najstarszych mieszkańców. Ta tendencja odpowiada ogólnokrajowym 

trendom zmian w liczbie i strukturze ludności. Ryc. 8 przedstawia rozkład grup wiekowych w latach 

2014-2016 w mieście Końskie. W badanym okresie nastąpił wyraźny wzrost udziału osób w wieku 

poprodukcyjnym, natomiast udział osób najmłodszych pozostaje prawie bez zmian, przy ogólnym 

spadku liczby ludności. 

Ryc. 8. Struktura wieku ludności Końskich 

 

Przyrost liczby osób starszych ma daleko idące konsekwencje dla rozwoju gminy. Dostosowanie 

przestrzeni do potrzeb takich osób jest często kosztowne, a ze względu na niewielkie dochody, osoby 

starsze nie są atrakcyjnymi mieszkańcami i klientami lokalnych podmiotów gospodarczych. Z drugiej 

strony starzenie się społeczeństwa może być postrzegane jako niezwykła szansa: zaangażowanie 

osób starszych w różnego rodzaje aktywności społeczne przyczynia się do poprawy ich dobrostanu 

i pozytywnie wpływa na relacje społeczne wszystkich grup wiekowych. 
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Bezrobocie 

Na obszarze rewitalizacji mieszka 187 osób długotrwale bezrobotnych, co stanowi 17 % długotrwale 

bezrobotnych w gminie. Jednocześnie na obszarze rewitalizacji Centrum mieszka 180 osób 

długotrwale bezrobotnych, które stanowią ok. 34 % bezrobotnych w mieście (obszar rewitalizacji to 

ok. 30% ludności miasta). 

Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia w powiecie koneckim wynosiła 14,2 % i była jedną z najwyższych 

w całym województwie świętokrzyskim. Na obszarze rewitalizacji Centrum mieszkało 226 osób 

bezrobotnych, czyli 29 % wszystkich bezrobotnych zamieszkujących Końskie. Kobiety stanowiły 

56,2 % wszystkich bezrobotnych, natomiast osoby bez kwalifikacji zawodowych aż 31 %. Bezrobocie, 

obok ubóstwa, jest podstawowym problem społecznym dotykającym obszary zdegradowane. 

Dodatkowym problemem jest ścisłe powiązanie tych dwóch zagadnień, dlatego działania 

podejmowane w celu ograniczenia ubóstwa powinny być jednocześnie skierowane na rozwiązywanie 

problemu bezrobocia i zwiększania aktywności zawodowej osób ubogich. 

Ubóstwo i zagrożenie wykluczeniem społecznym 

Wg danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w 2013 r. z usług Ośrodka ze 

względu na ubóstwo korzystało 161 rodzin zamieszkałych w mieście Końskie, co w porównaniu do lat 

wcześniejszych było blisko 5-krotnym wzrostem liczby rodzin korzystających ze świadczeń. Po 

uwzględnieniu rozmieszczenia w przestrzeni lokali komunalnych i socjalnych można przyjąć, że 

większość tych rodzin zamieszkuje obszar rewitalizacji. Ubóstwo prowadzi do wielu dalszych 

negatywnych zjawisk społecznych, przede wszystkim do wykluczenia społecznego, czyli ograniczenia 

udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturowym. 

W obszarze objętym rewitalizacją głównymi przyczynami korzystania ze świadczeń pomocy 

społecznej są w kolejności: 

- niepełnosprawność, 

- długotrwała lub ciężka choroba, 

- bezrobocie, 

- ubóstwo, 

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

- bezdomność. 

Rodziny w trudnej sytuacji, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 

W ramach przeciwdziałania ubóstwu prowadzone jest dożywianie dzieci w szkołach – pomocą tego 

typu zostało objęte 1250 dzieci w 2013 roku. Dzieci i młodzież, których rodziny są dotknięte 

problemem ubóstwa i bezrobocia, są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne i wykluczenie 

z uczestnictwa w życiu grupy rówieśniczej, co może mieć negatywne konsekwencje na dalszych 

etapach życia. 

Przemoc w rodzinie należy do najtrudniejszych problemów społecznych, przede wszystkim ze 

względu na strach ofiar przed ujawnieniem swojej sytuacji i często spotykany ostracyzm społeczny 

dotykający osoby pokrzywdzone. Ze względu na wyżej opisane okoliczności dane dotyczące 

przemocy w rodzinie mogą mieć niepełny charakter – skalę zjawiska trudno ocenić po ujawnionych 

przypadkach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał ze względu na przemoc 8 rodzin, 

w tym większość mieszkała w mieście Końskie. Wg danych policji w 2013 r. doszło do 273 interwencji 
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ze względu na przemoc w rodzinie. Często interwencje wywoływane były przez osoby pod wpływem 

alkoholu, a ponad 90 % sprawców to mężczyźni. 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie M-GOPS podjął w 2013 r. 75 interwencji w 56 

rodzinach. Jednocześnie założono blisko 170 Niebieskich Kart – ponad połowę w rodzinach 

mieszkających w mieście. Natomiast w 2015 r. założono 103 Niebieskie Karty dla rodzin w Końskich 

(188 w całej gminie). W ramach działalności M-GOPS udziela osobom pokrzywdzonym wsparcia 

materialnego, terapeutycznego (psycholog i terapeuta) oraz prawniczego. 

Od 2015 r. na terenie gminy Końskie obowiązuje Gminna Karta Dużej Rodziny, która uzupełnia 

krajowy system wspierania dużych rodzin i jest skierowana do tej samej grupy odbiorców. Gminna 

Karta Dużej Rodziny uprawnia m.in. do: 

- dostępu do oferty Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich z zastosowaniem  
50% zniżki na odpłatne zajęcia i imprezy, 

- korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Gminy Końskie z zastosowaniem 50% 
zniżki, 

- 20% zniżki w opłatach wnoszonych za pobór wody i odbiór ścieków. Ulga przysługuje rodzinie, 
która reguluje bieżące opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,  

- 50% zniżki w opłacie za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie. 

Niepełnosprawność i długotrwała choroba 

Ze względu na niepełnosprawność Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał w 2013 r. 

274 rodziny mieszkające w mieście Końskie, pomocą finansową w ramach świadczeń stałych  

bezpośrednio objęto ok. 200 osób. M-GOPS wspiera również opiekę osób dotkniętych chorobami 

psychicznymi, zapewniając im pomoc specjalistyczną w zakresie: pomocy w przystosowaniu do 

samodzielnego życia,  zabiegów pielęgnacyjnych, pomocy w otrzymywaniu fachowej opieki 

medycznej, czy aktywizacji społecznej i fizycznej. 

Poza M-GOPS wsparciem osób niepełnosprawnych zajmuje się również Powiatowy Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, który oferuje wsparcie finansowe skierowane na poprawę warunków życia osób 

niepełnosprawnych zarówno poprzez działania inwestycyjne (np. dostosowanie przestrzeni), jak np. 

zwrot kosztów leczenia. 

Osoby niepełnosprawne narażone są na wykluczenie ze względu przede wszystkim na ograniczone 

możliwości podejmowania pracy. Ponadto duży problem stanowi niedostosowanie przestrzeni do 

potrzeb osób niepełnosprawnych: wysokie krawężniki, źle umiejscowione (rzadko) przejścia dla 

pieszych, niedostosowanie budynków użyteczności publicznej i punktów usługowych do obsługi osób 

niepełnosprawnych (schody, brak poręczy, pochylni). Ten problem dotyka również w dużym stopniu 

innych osób o ograniczonej sprawności ruchowej, przede wszystkim osoby starsze i dzieci. 

Ze względu na długotrwałą przewlekłą chorobę w 2013 r. udzielono pomocy 617 rodzinom, w tym 

ponad 300 na obszarze rewitalizacji.  

Podeszły wiek 

Na terenie gminy Końskie rośnie udział osób starszych. Szczególnie narażone na wykluczenie są osoby 

starsze o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej, a także osoby samotne, pozbawione 

tradycyjnych form pomocy i opieki ze strony rodzin. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

prowadzi Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, w którym pierwszeństwo korzystania mają 

osoby samotne, szczególnie z problemami ruchowymi i zdrowotnymi. W ramach działalności Domu 
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Dziennego Pobytu działają świetlica, pracownia komputerowa i stołówka oraz prowadzone są 

zajęcia: 

- sportowo-rekreacyjne (spacery nordic walking, rehabilitacja, ćwiczenia 

ogólnousprawniające), 

- towarzyskie (spotkania, biesiady, wieczorki taneczne, ogniska, grille, uroczystości, spotkania 

wielkanocne, zajęcia kulinarne, zabawy taneczne, spotkania wigilijne itp.). 

- edukacyjne, prozdrowotne (pogadanki, dyskusje, prelekcje itp.) 

- terapii zajęciowej (muzykoterapia, arteterapia). 

Alkoholizm 

Na początku 2016 r. w koneckich szkołach podstawowych i gimnazjach przeprowadzono badanie 

ankietowe dotyczące spożywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży – aż 17% uczniów szkół 

podstawowych odpowiedziało, że piło już alkohol, z czego 1/3 wielokrotnie. W gimnazjach do 

spożywania alkoholu przyznało się ok. 62% ankietowanych.  

Wg danych Poradni Leczenia Uzależnień w Końskich w 2015 r. pomocy ze względu na zaburzenia 

związane z nadużywaniem alkoholu udzielono 132 osobom zamieszkałym w mieście Końskie. 

Większość z osób wymagających wsparcia to mężczyźni między 30 a 64 rokiem życia (ok. 90 osób).  

Bezdomność 

Liczba rodzin otrzymujących pomoc ze względu na bezdomność wynosiła 37 – problem bezdomności 

nie należy do najistotniejszych problemów społecznych w Końskich. Osoby bezdomne mogą liczyć na 

wsparcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, np. poprzez otrzymanie ciepłych posiłków. 

W mieście nie jest prowadzona noclegownia, ogrzewalnia ani schronisko dla osób bezdomnych – 

placówka Monar-Markotu znajduje się w Stąporkowie – bezdomni z obszaru gminy mogą korzystać 

z jej usług, skierowani przez M-GOPS w Końskich. 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

Na obszarze rewitalizacji w 2015 r. popełniono łącznie 2640 czynów zabronionych (dane Powiatowej 

Komendy Policji w Końskich). Dane w przeliczeniu na liczbę ludności pokazują, że najwyższa liczba 

czynów zabronionych na mieszkańca przypada w miejscowości Sielpia. Wiąże się to ze szczególnym 

charakterem miejscowości, która jest ośrodkiem turystycznym i miejscem czasowego pobytu osób 

również spoza gminy Końskie. Centrum Końskich również cechuje zwiększona liczba przestępstw 

i interwencji policji – centralne położenie obszaru rewitalizacji w mieście, nagromadzenie różnego 

rodzaju funkcji służących wszystkim mieszkańcom gminy sprawia, że utrzymanie wysokiego stopnia 

bezpieczeństwa wymaga na tym obszarze dodatkowych działań. 

Obszar rewitalizacji w Końskich sąsiaduje od południa z drogą krajową nr 42, która stanowi ruchliwą 

trasę przelotową (nawet 10 000 pojazdów na dobę). Zwiększony ruch samochodowy w centrum 

miasta, szczególnie ze względu na duże natężenie ruchu ciężarowego, wpływa negatywnie na poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców. 
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Ryc. 9. Skrzyżowanie ulic: 16 Stycznia i Zamkowej w ciągu drogi krajowej nr 42 

 

Wyniki szkolne 

W gminie Końskie działa 10 szkół podstawowych, 8 na obszarze wiejskim gminy i 2 w granicach 

miasta. Żadna z nich nie leży na obszarze rewitalizacji, jednak w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

znajdują się dwie szkoły: nr 1 przy ul. Armii Krajowej oraz nr 2 przy ul. Polnej. Dzieci z miejscowości 

Sielpia Wielka uczęszczają do szkoły podstawowej w Dziebałtowie. Na ryc. 10 zaprezentowano wyniki 

sprawdzianu szóstoklasisty na tle średnich wyników dla województwa.  

Ryc. 10. Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej w 2016 roku 
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Analizowane szkoły położone w mieście cieszą się wynikami powyżej średniej, jednak szkoła nr 1, 

obsługująca północną część obszaru rewitalizacji, ma słabsze wyniki szczególnie w części 

matematycznej sprawdzianu. Bardzo źle w porównaniu wypada natomiast szkoła w Dziebałtowie – 

wyniki wszystkich części sprawdzianu plasują ją poniżej średniej województwa (szczególnie wyniki 

z matematyki), i znacznie poniżej wyników pozostałych szkół. 

Sport i turystyka 

Na terenie Gminy Końskie działa kilka klubów sportowych prowadzących różne dyscypliny sportu. 

Oferta sportowa jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, a także 

osób dorosłych. Dalsze rozwijanie oferty i różnych zajęć sportowych skierowanych do osób 

dotychczas niezainteresowanych taką aktywnością ograniczają parametry techniczne istniejących 

obiektów sportowych. Brak rozwiniętej infrastruktury, np. stadionu lekkoatletycznego z pełnym 

zapleczem socjalno-technicznym, blokuje możliwości rozwoju sportu w Końskich. Nowe obiekty 

powinny być w miarę możliwości wielofunkcyjne i pozwalać na dostosowanie do różnego typu 

aktywności, nie tylko sportowych. Społeczność obszaru rewitalizacji i całej Gminy Końskie wykazuje 

duże zapotrzebowanie na rozwój oferty sportowej. Udział w zajęciach sportowych wpływa na jakość 

życia i pozwala niwelować niektóre problemy społeczne, np. poprzez organizację czasu wolnego 

młodzieży. Brakuje też oferty sportowej skierowanej do osób starszych, które do podjęcia aktywności 

potrzebują dużo lepszej infrastruktury, m.in. ze względu na ograniczenia fizyczne. 

Uzupełniającą funkcję względem sportu pełni infrastruktura czasu wolnego, w tym tereny 

rekreacyjne i umożliwiające aktywność turystyczną. Na obszarze rewitalizacji mieszkańcy zwracają 

szczególną uwagę na niewystarczające wyposażenie terenów rekreacyjnych w rozwiązania 

infrastrukturalne. Wysoka jakość przestrzeni czasu wolnego oddziałuje na inne sfery życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ponadto odpowiednio wyposażone tereny wypoczynkowe 

i rekreacyjne mogą służyć organizacji różnego typu aktywności na świeżym powietrzu: kulturalnych 

i sportowych, które przyczyniają się do integracji mieszkańców, poprawy jakości ich życia. Tereny 

turystyczne mają również znaczenie dla innych użytkowników przestrzeni. Centrum turystyczne 

Gminy Końskie znajduje się w miejscowości Sielpia Wielka w południowym fragmencie obszaru 

rewitalizacji. Zalew Sielpia i otaczająca je infrastruktura pełni funkcję nie tylko dla przyjezdnych 

i turystów z regionu, ale zaspokaja potrzeby rekreacji mieszkańców gminy, w tym mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. Infrastruktura techniczna okolic zalewu, ze względu na zaawansowany wiek 

i postępującą degradację, nie może zapewnić obsługi ruchu turystycznego na najwyższym poziomie 

– co będzie negatywnie wpływać na odbiór regionu przez turystów i podstawę rozwoju 

gospodarczego tej części obszaru rewitalizacji. 

W Sielpi Wielkiej znajduje się również Muzeum Zagłębia Staropolskiego. Jego stan techniczny grozi 

koniecznością zamknięcia Muzeum i pozbawienia Gminy Końskie jednej z jej najważniejszych atrakcji 

turystycznych. Teren Muzeum ma niezwykły potencjał przestrzeni, w której można organizować 

różnego typu wydarzenia kulturalne i historyczne, które będą atrakcją nie tylko dla turystów, ale 

również mieszkańców Gminy. 

Kultura 

Główną instytucją kultury w Końskich jest Miejsko-Gminny Dom Kultury. Jego dotychczasowa 

siedziba nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału tej instytucji, w której ofercie znajdują się różne 

wydarzenia kulturalne. Jednocześnie mieszkańcy wskazują na potrzebę rozszerzenia oferty 

o działania skierowane do młodzieży, dzieci i osób starszych. Rozbudowa oferty Domu Kultury nie 
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będzie możliwa bez przeznaczenia na jego potrzeby nowego obiektu. Na przeszkodzie rozwoju tej 

instytucji stoi również fakt, że dotychczasowa siedziba nie jest własnością gminy.  

Frekwencja w wyborach 

Na obszarze rewitalizacji działa 6 obwodowych komisji wyborczych, 5 w jednostce Centrum i 1 

w Sielpi. W wyborach prezydenckich w 2015 r. frekwencja wyborcza we wszystkich obwodach 

wyborczych przekroczyła średnią dla województwa, ale 2 obwody znalazły się poniżej średniej gminy: 

nr 2 (obejmujący ulice: Jana Kiepury, Kilińskiego, Poprzeczną, Spółdzielczą oraz Wojska Polskiego) 

oraz nr 6 (obejmujący ulice: Marszałka Piłsudskiego, Romualda Traugutta, Starowarszawską, Targową 

i Wjazdową). Szczegółowe dane pokazuje ryc. 11. 

Ryc. 11. Frekwencja na obszarze rewitalizacji 

 

Podsystem gospodarczy 

Na obszarze rewitalizacji w 2015 roku działalność gospodarczą aktywnie prowadziło 229 podmiotów, 

z czego 184 w jednostce Centrum. Stanowi to ok. 20 % wszystkich podmiotów gospodarczych 

w gminie. 

Na obszarze rewitalizacji albo w jego najbliższym otoczeniu działa 7 wielobranżowych sklepów 

o dużej powierzchni, w tym dyskonty i supermarkety. Silna konkurencja ze strony 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych prowadzi do osłabienia lokalnej gospodarki, przede 

wszystkim lokalnego handlu i rynku usług podstawowych. Funkcje miejskie (handel, miejsce spotkań) 

znikają z przestrzeni dotychczas je wypełniających i pojawiają się w centrach handlowych. 

W przypadku Końskich (analogicznie do wielu miast w Polsce) obiekty handlowe położone są 

najczęściej w lokalizacjach peryferyjnych, a korzystanie z ich oferty wiąże się nierzadko 

z koniecznością używania samochodu. Osłabienie handlu i punktów usługowych w centrum miasta 

powoduje zagrożenie wkluczeniem społecznym tych grup, które z różnych powodów nie mogą 

korzystać z centrów handlowych (np. osób o ograniczonej możliwości poruszania się: starszych, 

niepełnosprawnych, dzieci). 
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Podsystem przestrzenno-funkcjonalny 

Struktura przestrzenna 

Obszar rewitalizacji obejmuje dwa fragmenty gminy: część miasta wraz z centrum oraz miejscowość 

Sielpia. Pierwszy fragment obejmuje zróżnicowaną strukturę przestrzenną niewielkiego miasta. 

W centrum obszaru znajduje się Pl. Kościuszki, stanowiący historycznie i przestrzennie najważniejszy 

punkt miasta. Wokół placu i w sąsiednich kwartałach dominuje niska zabudowa pierzejowa. Główną 

osią komunikacyjną tej części miasta jest ul. J. Piłsudskiego, wybiegająca z dawnego rynku na zachód. 

Zbliżony charakter zabudowy centralnej części miasta obejmuje kwartały ograniczone ulicami: na 

południu Krakowską, 16 Stycznia, na wschodzie Odrowąża, Zamkową (analogiczną zabudowę posiada 

ul. 1 Maja od Spółdzielczej do Lipowej), na północy zabudowa ul. Spółdzielczej, Targowej i ul. 

Piłsudskiego. Ten ścisły fragment centrum miasta charakteryzuje się częściowo zaniedbaną 

zabudową, a jednocześnie dużym znaczeniem dla pozostałych części miasta, zarówno pod względem 

komunikacyjnym, jak i funkcjonalnym. Jednak rozproszenie najważniejszych instytucji poza tym 

terenem, a także utrata funkcji handlowych, sprawiają, że znaczenie centralnej części miasta obniża 

się. Plany miejscowe utrzymują dotychczasowe zagospodarowanie dopuszczając przede wszystkim 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. 

Ryc. 12. Zabudowa w centrum miasta (ul. Piłsudskiego i 1 Maja) 

 

Północny fragment obszaru rewitalizacji, między ścisłym centrum, a ul. Wojska Polskiego, to strefa 

przemieszanych funkcji mieszkalnych i handlowych. Dodatkowo duże fragmenty przestrzeni są 

przeznaczone na parkingi dla samochodów osobowych (wzdłuż ul. Wojska Polskiego) służące 

obsłudze klientów korzystających z lokalnej oferty handlowej. Najważniejszym elementem tej części 

obszaru rewitalizacji jest targowisko miejskie zlokalizowane wzdłuż ul. Dolnej. Targowica 

charakteryzuje się niewielkim stopniem zorganizowania przestrzeni i niską jakością zabudowy, 

w dużej mierze tymczasowej i niepowiązanej na stałe z gruntem. Ofertę handlową uzupełniają liczne 

sklepy sieciowe (np. dyskonty, drogeria, sklep ze sprzętem elektronicznym), a także supermarket 

położny na wschodnim krańcu obszaru rewitalizacji, przy ul. Lipowej. Koncentracja handlu stanowi 

silną konkurencję dla położonego bardziej na południe centrum miasta wokół rynku (Pl. Kościuszki). 

Zabudowę w tym obszarze uzupełnia zabudowa wielorodzinna przy ul. Kiepury. Plan miejscowy 

utrzymuje dotychczasowe formy zagospodarowania terenu dopuszczając zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną przemieszaną z funkcjami usługowymi. 
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Ryc. 13. targowica miejska 

 

Najbardziej na północ wysuniętym fragmentem obszaru rewitalizacji jest teren wzdłuż ul. 

Warszawskiej, który dzieli się na dwa wyraźne fragmenty. Do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej 

dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – fragment blokowiska osiedle Warszawska. 

Dalszy odcinek ulicy na północ to teren przemysłowy lub poprzemysłowy, przeznaczony w planie 

miejscowym na rozwój funkcji przemysłowej i usługowo-przemysłowej. 

Południowy fragment obszaru rewitalizacji (ul. 16 Stycznia, Zamkowa, Hubala) zajmuje zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna. Najważniejszym elementem tej części miasta, determinującym 

możliwości zagospodarowania, jest droga krajowa nr 42 przebiegająca ciągiem ulic: Krakowska, 16 

Stycznia, Zamkowa, Partyzantów. Końskie nie posiada obwodnicy w ciągu tej drogi, co powoduje 

fragmentację przestrzeni miasta i utrudnia poruszanie się między centrum a osiedlami położonymi 

na południe od przebiegu drogi. 

Wschodnią część obszaru rewitalizacji zajmuje zespół pałacowo-parkowy z połowy XVIII w złożony 

z dużego parku i zabudowań dawnego pałacu, zajmowanymi obecnie m.in. przez Urząd Miasta 

i Gminy Końskie. Od północy park sąsiaduje z wielorodzinną zabudową mieszkaniową osiedla 

Mieszka I. Między ul. Sportową a linią kolejową znajduje się zaniedbany teren dworca kolejowego, 

stadion miejski i tereny poprzemysłowe. 

Zupełnie innych charakter posiada miejscowość Sielpia. Położona przy południowej granicy gminy 

służy przede wszystkim jako teren rekreacyjny i wypoczynkowy, nie tylko mieszkańcom gminy, ale 

głównie przyjezdnym. W układzie przestrzennym dominuje zalew Sielpia i ośrodki wypoczynkowe 

położone na jego północnym brzegu. 

Jakość przestrzeni 

Głównym problemem obszaru rewitalizacji w zakresie jakości wizualnej przestrzeni są zaniedbane, 

a nawet zniszczone budynki, szczególnie w centralnej, reprezentacyjnej części miasta, oraz brak 

kontroli powierzchni reklamowych. Chaos reklamowy prowadzi od obniżenia jakości przestrzeni 

publicznej (a więc dostępnej dla każdego) i wpływa na obniżenie atrakcyjności przebywania w takich 

miejscach publicznych. Problem dotyczy przede wszystkim centralnej części miasta. 
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Ryc. 14. Reklamy w przestrzeni publicznej (ul. Piłsudskiego) 

 

System komunikacyjny, infrastruktura piesza i rowerowa 

W gminie Końskie nie działa sieć autobusów miejskich, a publiczną komunikację zapewniają 

przedsiębiorstwa prywatne i spółki PKS z innych miast. Obszar rewitalizacji przecinają dwie drogi 

wojewódzkie i droga krajowa. Podwyższone natężenie ruchu na tych drogach powoduje zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów, a także stanowi dużą barierę przestrzenną 

w poruszaniu się. 

Wielkość miasta Końskie sprawia, że znaczna część ruchu odbywa się pieszo. Jednak część ulic jest 

niewystarczająco dostosowana do komfortowego poruszania się pieszych, w szczególności tych 

z obniżoną sprawnością motoryczną. Szczególnie warte uwagi jest skrzyżowanie ul. Piłsudskiego 

i Warszawskiej – centralne skrzyżowanie miasta, którego organizacja nie pozwala na sprawne 

poruszanie się pieszo – drogi przejścia są wydłużone ze względu na brak części przejść dla pieszych. 

Ponadto jako problem wskazywano nieodpowiednie nawierzchnie chodników na ul. Łaziennej 

i Pocztowej. 

Mimo atrakcyjnego położenia na wyżynie kielecko-sandomierskiej w samym mieście i na obszarze 

rewitalizacji prawie nie ma ścieżek rowerowych i innych rodzajów infrastruktury rowerowej. Brak 

infrastruktury zniechęca do korzystania z tego środka transportu, a w połączeniu z dużym ruchem 

samochodowym może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia rowerzystów. 

Instytucje publiczne 

Na obszarze rewitalizacji lub w jego najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są najważniejsze 

instytucje publiczne działające w Końskich. Mimo niewielkiej powierzchni miasta najważniejsze 

instytucje, w tym siedziby urzędów, instytucji kultury i szkoły są rozproszone na całym obszarze 

rewitalizacji – szczególnie obszar wokół Pl. Kościuszki, centralnego placu miasta, jest pozbawiony 

ważniejszych instytucji, a te które są tam zlokalizowane (np. siedziba Państwowej Straży Pożarnej 

przy ul. Strażackiej, Sąd) z natury rzeczy nie stanowią obiektów, których oferta przyciąga 

mieszkańców i klientów do centrum miasta. Obszar wokół Pl. Kościuszki, również w kontekście 

konkurencji handlowej z dyskontami i supermarketami, traci znaczenie w przestrzeni miasta, jako 

jego najważniejszy punkt. 

Do najaktywniejszych instytucji kultury na obszarze rewitalizacji należą Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy Końskie oraz Miejsko-Gminny Dom Kultury. 
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Rozmieszczenie instytucji przedstawia ryc. 15. Na rycinie nie przedstawiono miejscowości Sielpia, 

w której znajduje się Muzeum Zagłębia Staropolskiego. 

Ryc. 15. Instytucje publiczne na obszarze rewitalizacji 

 

Przestrzenie publiczne i półpubliczne 

Do najważniejszych przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji należą: 

1. Centrum miasta (z Pl. Kościuszki ograniczone ulicami Piłsudskiego, Zamkową, ks. Granata, 

Strażacką i Kazanowską) jako najważniejsze, centralne przestrzenie publiczne w mieście, 

o reprezentacyjnym charakterze, które powinny skupiać główne funkcje miastotwórcze. 

Niestety znaczenie i funkcja tych przestrzeni jest zachwiana przez konkurencję ze strony 

podmiotów gospodarczych poza tym obszarem, rozproszenie instytucji publicznych 

i niedostępność przestrzenną (utrudnionych ruch pieszych, powierzchnie parkingowe). 

Dodatkowo problem stanowi zły stan części zabudowań wokół rynku, a także powiązane z tym 

zaniedbanie przestrzeni półpublicznych (podwórek). 

2. Plac przed Urzędem Miasta i Gminy (dziedziniec pałacowy) – najbardziej reprezentacyjna 

część miasta otoczona zabytkową zabudową kompleksu pałacowo-parkowego. Przy placu 

znajdują się budynki Urzędu Miasta i Gminy oraz Biblioteki. Teren leży jednak na uboczu 

centrum miasta, a sąsiedztwo z drogą krajową ogranicza możliwości wykorzystania go. 
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Uzupełnienie funkcji tej przestrzeni o nowe formy użytkowania pozwoli na zwiększenie roli 

tego miejsca w strukturze przestrzennej obszaru rewitalizacji. 

3. Plac przed dawnym dworcem kolejowym – zaniedbana przestrzeń przed nieużywanym 

dworcem kolejowym stanowi duży potencjał ze względu na sąsiedztwo z Parkiem Miejskim 

i dalej kompleksem pałacowym. 

Przestrzenie półpubliczne, szczególnie w centralnej części obszaru rewitalizacji charakteryzują się 

wysokim stopniem degradacji. Problem dotyczy przede wszystkim podwórek przy rynku, których 

zagospodarowanie nie odpowiada na potrzeby mieszkańców. Degradacja uniemożliwia 

wykorzystania tych przestrzeni, brak oświetlenia i ograniczona dostępność prowadzą do obniżenia 

poziomu bezpieczeństwa i pojawienia się niepożądanych zachowań, np. spożycia alkoholu. Zmiana 

sposobu zagospodarowania podwórek może spowodować poprawę jakości życia mieszkańców 

i niwelować negatywne zjawiska społeczne. Podwórka po północnej stronie ul. Piłsudskiego mają 

ciekawą formę – wydłużonych i wąskich przestrzeni, odpowiadających strukturze podziału na działki, 

a jednocześnie sięgających do ul. Spółdzielczej. Taka struktura stanowi duży potencjał do tworzenia 

przyjaznych, a jednocześnie cichych miejsc do zamieszkania i przebywania w samym centrum miasta. 

Ryc. 16. Przestrzenie półpubliczne (Pl. Kościuszki) 

 

Tereny rekreacyjne 

Na obszarze rewitalizacji znajduje się kilka obiektów sportowo-rekreacyjnych umożliwiających 

aktywność na świeżym powietrzu. Należą do nich przede wszystkim place zabaw, których oferta 

skierowana jest do najmłodszych użytkowników. Dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych obszar 

rewitalizacji nie oferuje wielu ciekawych możliwości, a obiekty istniejące są (po części) zaniedbane, 

albo wykorzystywane w nieoptymalny sposób. Ryc. 17. przedstawia tereny rekreacyjne na obszarze 

rewitalizacji i w jego najbliższym sąsiedztwie. Mapa nie obejmuje miejscowości Sielpia, w której 

zlokalizowano kilka obiektów i przestrzeni rekreacyjnych, w tym plażę z kąpieliskiem, których stan 

techniczny i sposób wykorzystywania jest niezadowalający. W ramach działań finansowanych 

z budżetu obywatelskiego co roku realizowane są niewielkie inwestycje skierowane na zaspokajanie 

potrzeb rekreacyjnych, przede wszystkim w place zabaw służące najmłodszym mieszkańcom gminy. 

Ponadto w południowej części miasta poza obszarem rewitalizacji (między ul. Olimpijską 

a Południową) znajduje się duży teren sportowy o niewykorzystanym potencjale. Wyżej wspomniany 

teren sportowy jest wykorzystywany w niepełny sposób, a wyposażenie i infrastruktura techniczna 

wymagają modernizacji bądź uzupełnienia o nowe obiekty. Analogiczna sytuacja dotyczy boiska przy 

szkole podstawowej nr 1 (ul. Warszawska/ul. Armii Krajowej). 
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Ryc. 17. tereny i obiekty rekreacyjne 

 

 

Podsystem środowiskowy 

Gmina Końskie znajduje się w strefie świętokrzyskiej Programu Ochrony Powietrza województwa 

świętokrzyskiego. W strefie zanotowano przekroczenia norm zanieczyszczeń PM2,5, PM10 oraz 

benzo(a)pirenu, z czego dwa ostatnie przekroczenia dotyczyły również obszaru Końskich. Ten typ 

zanieczyszczenia spowodowany jest przede wszystkim niską emisji z indywidualnych źródeł ciepła 

oraz emisjami związanymi z transportem. 

Obszar rewitalizacji obejmuje różne formy ochrony przyrody. Miejscowość Sielpia w całości znajduje 

się w granicach Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a częściowo 

w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk „Dolina Czarnej” (Natura 2000). Na obszarze rewitalizacji 

w granicach miasta znajdują się następujące pomniki przyrody: 

- 4 dęby szypułkowe, 

- aleja lipowa, 

- aleja lip drobnolistnych, 

wszystkie w granicach Parku Miejskiego. 
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Rycina 18 przedstawia formy ochrony przyrody w Gminie Końskie wraz z granicami obszaru 

rewitalizacji. 

Ryc. 18. Formy ochrony przyrody 

 

Podsystem techniczny 

Stan zasobu mieszkaniowego gminy 

Na obszarze rewitalizacji gmina dysponuje 54 budynkami, w których znajdują się lokale komunalne 

i socjalne. Większość z nich jest w dobrym stanie technicznym. Ryc. 19 pokazuje stan budynków 

z lokalami mieszkaniowymi gminy na obszarze rewitalizacji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

W miejscowości Sielpia nie zlokalizowano żadnych lokali komunalnych. 

Spośród lokali położonych na obszarze rewitalizacji 7 budynków nie dysponuje dostępem do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej (przy ul. Piłsudskiego i Warszawskiej), a kolejne 7 nie ma WC w ramach lokalu 

(lokatorzy zmuszeni są korzystać z instalacji wspólnych na korytarzach). Są to również lokale 

charakteryzujące się gorszym stanem technicznym. 

Tylko trzy obiekty nie mają dostępu do miejskiej sieci wodociągowej, natomiast aż 29 obiekty (ponad 

połowa) nie są podłączone do sieci centralnego ogrzewania i sieci gazowej (27 budynków). Braki 

w połączeniu do tych sieci pokrywają się, tj. gdy budynek nie ma dostępu do centralnego ogrzewania 

to nie ma również dostępu do sieci gazowej. 
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Ryc. 19. Stan budynków w zasobie mieszkaniowym gminy 

 

 

Zabytki 

W gminnej ewidencji zabytków na obszarze rewitalizacji znajdują się 102 obiekty zabytkowe. Do 

rejestru zabytków na terenie obszaru rewitalizacji (jednostka Centrum) wpisano: 

- zespół kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja, 

- budynek przy ul. Piłsudskiego 26, 

- kompleks pałacowo-parkowy złożony z grupy zabudowań. 

W zespole pałacowo-parkowym prac renowacyjnych wymagają: 

- zachodnie skrzydło pałacowe,  
- Glorietta, 
- Altana,  
- pawilon południowo-wschodni, 
- ogrodzenie parku od strony wschodniej oraz północnej, 
- oficyna wschodnia z bramą, 
- była stajnia, później stolarnia, 
- Ogródek jordanowski. 
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Remont konieczny jest również w przypadku wpisanych do GEZ obiektów: 

- kamienicy z bramą przejezdną przy ul. Piłsudskiego 13, 
- kamienicy przy ul. Zamkowej 20. 

 Pozostałe obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków znajdują się 

w dobrym lub zadowalającym stanie zachowania. 

W miejscowości Sielpia znajduje się ponadto zespół zakładów i osiedla przemysłowego, również 

wpisany do rejestru zabytków, a obecnie przeznaczony na potrzeby muzeum. Obiekty muzealne 

znajdują się w złym stanie technicznym, a dalsze utrzymanie działalności muzeum i poprawa 

atrakcyjności turystycznej wymaga przeprowadzenia pilnych działań remontowych. 

Sieci infrastruktury technicznej: ciepłownicza, wodociągowa i kanalizacyjna 

Sieć ciepłownicza pokrywa w dużej mierze obszar rewitalizacji w granicach miasta. Na ryc. 20. 

zaprezentowano mapę sieci z naniesionymi granicami obszaru rewitalizacji (mapa jest zorientowana 

na wschód). Teren w dolnej części mapy, między ulicami Krakowską a Piłsudskiego, nie został 

wyposażony w miejską sieć ciepłowniczą. Korzystanie z indywidualnych źródeł ciepła powoduje 

wzrost niskich emisji i obniżenie jakości środowiska i życia mieszkańców. W mieście Końskie 

z indywidualnych źródeł korzysta ponad 54 % budynków mieszkalnych. Wg ankiet przeprowadzonych 

na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy spośród indywidualnych źródeł ciepła ok. 52 % użytkowników 

korzysta z kotłów opalanych węglem lub drewnem, a kolejne 34 % gazem. Opalanie paliwem stałym 

jest szkodliwe dla użytkowników i środowiska negatywnie wpływając na zdrowie. Najstarsza, ponad 

40-letnia część sieci ciepłowniczej znajduje się w ul. Odrowąża i pl. Kościuszki, a także pod innymi 

ulicami ścisłego centrum miasta – wymaga pilnej wymiany. 
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Ryc. 20. Mapa sieci ciepłowniczej 

 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest zarządzana przez Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji 

w Końskich. Zgodnie z projektem Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Końskich Sp. z o.o. na lata 2018-2023 na obszarze rewitalizacji budowy wymaga sieć kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Sielpia Wielka. Stan i zakres sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

w jednostce urbanistycznej Centrum zaspokaja potrzeby obszaru i nie wymaga modernizacji. 
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5. Wizja wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu 
kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji)  

 

Na koniec 2023 roku, obszar rewitalizacji w Końskich znacząco zmienił się w wyniku realizacji 

Programu Rewitalizacji.  

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a także pozostali mieszkańcy miasta, mają wiele możliwości 

integrowania się. Organizacje społeczne, których stale przybywa, są coraz bardziej aktywne w sferze 

kultury, sportu, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, rozwoju dzieci i młodzieży, 

ochrony środowiska, lokalnej przedsiębiorczości czy kreatywnego wykorzystania lokalnej tożsamości.  

Liczba osób na obszarze rewitalizacji, które korzystają z pomocy społecznej oraz liczba długotrwale 

bezrobotnych trwale spadają. Towarzyszy temu poprawa warunków zamieszkania oraz poprawa 

stanu i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych. 

Dzieci i młodzież oraz seniorzy z obszaru rewitalizacji mają wiele możliwości spędzania czasu wolnego 

i rozwoju osobistego. Dzieje się tak dzięki stale poszerzanej ofercie spędzania czasu oraz dzięki 

wykreowanym lub zmodernizowanym obiektom i przestrzeniom integracji. Najważniejszy z nich to 

dawny budynek gimnazjum przy ul. Partyzantów, który obecnie pełni rolę swoistego centrum 

integracji i kreatywności. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a także pozostali mieszkańcy Miasta 

i Gminy Końskie mają możliwość nie tylko rekreacji czy rozrywki, ale także realizowania swoich pasji 

lub rozwoju zawodowego. Przestrzeń co-workingowa jest znanym i sprawdzonym miejscem 

rozpoczynania działalności gospodarczej przez kreatywnych konecczan. 

Rozszerzona oferta sportowa i rekreacyjna, między innymi o lodowisko, pozwala integrować się 

wszystkim mieszkańcom obszaru rewitalizacji i, wraz z bezpieczną infrastrukturą rowerową,  

pozytywnie wpływa na ich zdrowie.   

Centrum miasta, dzięki wzajemnie dopełniającym się działaniom w sferze przestrzeni, infrastruktury 

i estetyki, staje się coraz bardziej funkcjonalne, przyjazne i piękne. Mieszkańcy coraz chętnej robią 

zakupy i korzystają z usług w centrum miasta, w którym przybywa punktów handlowych, usługowych 

i gastronomicznych.  

Zalew w Sielpi i jego otoczenie, dzięki modernizacji technicznej i rozwojowi oferty turystycznej, służy 

przyjezdnym i mieszkańcom gminy. Sezon turystyczny na Sielpi stopniowo się wydłuża. Dzięki temu 

zwiększa się liczba lokalnych przedsiębiorstw, a lokalni mieszkańcy znajdują zatrudnienie.  

Konsekwentna realizacja Programu Rewitalizacji pozwala odmieniać oblicze Centrum Końskich 

i Sielpi, co prowadzi do integracji, powoduje redukcję ubóstwa i bezrobocia i wpływa na rosnące  

zadowolenie mieszkańców z życia w Końskich. 
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6. Cele rewitalizacji  

Cel strategiczny Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Końskie: 

Podniesienie jakości życia i możliwości pracy, nauki i działalności 

gospodarczej na obszarze rewitalizacji 

Strategiczny cel odnosi się do tych kwestii, które wymagają kompleksowego oddziaływania na 

obszarze rewitalizacji w Końskich. Dotyczą one warunków życia na obszarze rewitalizacji oraz dążenia 

spójności społecznej – rozumianej jako stan, w którym docelowo wszyscy mieszkańcy obszaru mają 

zatrudnienie, dobre warunki pracy lub nauki, a tam gdzie to zasadne, potrzebną opiekę i gdzie nie 

występują drastyczne różnice w dochodach i warunkach zamieszkania oraz dostępie do usług 

publicznych. 

Cel strategiczny osiągany będzie przez kierunki działań i przedsięwzięcia realizujące trzy cele 

szczegółowe. 

Cele szczegółowe Programu Rewitalizacji: 

Cel 1 

Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji w Końskich  
 
Cel 2 

Poprawa dostępności i jakości usług publicznych warunkujących możliwości 

rozwojowe na obszarze rewitalizacji  
 
Cel 3 

Budowanie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji ze szczególnym 

uwzględnieniem potencjału gospodarczego i dziedzictwa kulturowego  

Pierwszy cel szczegółowy - Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji 

w Końskich – odnosi się do zasadniczej cechy nowego podejścia do rewitalizacji, którą stanowi 

skupienie na problemach mieszkańców obszaru rewitalizacji, włączeniu społecznym oraz ich 

integracji. Szczególnym adresatem działań są grupy i osoby wykluczone społecznie zagrożone 

wykluczeniem: długotrwale bezrobotni, niepełnoprawni, osoby o niskich lub bardzo niskich 

dochodach, rodziny z dysfunkcjami, dzieci, młodzież i seniorzy. Jednocześnie, w ramach celu 1, 

prowadzone będą działania integrujące całą społeczność obszaru rewitalizacji, a także pozostałych 

mieszkańców miasta i gminy Końskie. To bowiem konsekwentne, duże i mniejsze działania 

pozwalające spotkać się, współdziałać czy wspólnie uczestniczyć w różnych aktywnościach, są 

czynnikiem integrowania się mieszkańców. Integracja ta wpływa korzystnie na jakość życia i jej różne 

składowe – poczucie bezpieczeństwa, wzrost wzajemnego zaufania i chęci pomocy, zwiększenie 

aktywności społecznej i zawodowe i in. 

Drugi cel Programu Rewitalizacji – Poprawa dostępności i jakości usług publicznych warunkujących 

możliwości rozwojowe na obszarze rewitalizacji – wynika ze strategicznej decyzji o konsekwentnym 

poprawianiu dostępności jakości usług publicznych. Realizacja tego celu obejmować będzie 

rozszerzanie palety różnorodnych usług publicznych (od edukacyjnych, przez kulturalne, sportowe, 

opiekuńcze i inne), obejmując przede wszystkim poprawę bazy tych usług – czyli konkretnych 
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obiektów, ich wyposażenia i otoczenia. Działania realizujące ten cel będą prowadzone z założeniem 

dążenia, tam gdzie to zasadne i możliwe, do wielofunkcyjności obiektów, pomieszczeń, otoczenia, 

a niekiedy całych instytucji oddziaływujących na interesariuszy z obszaru rewitalizacji w Końskich. 

Trzeci cel Programu Rewitalizacji – Budowanie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji ze 

szczególnym uwzględnieniem potencjału gospodarczego i dziedzictwa kulturowego – dotyczy 

poprawiania jakości życia na obszarze rewitalizacji w Końskich w sferze fizycznej i infrastrukturalnej. 

Obejmuje działania ukierunkowane na poprawę infrastruktury, konsekwentne dążenie do 

zrównoważonej mobilności miejskiej (czyli takiej która równoważy tworzenie dobrych warunków do 

przemieszczania się pieszo, rowerem i samochodem), dbanie o stan środowiska na obszarze 

rewitalizacji, a także o optymalne wykorzystanie szczególnych potencjałów dziedzictwa, kultury 

i turystyki w Końskich, zlokalizowanych na obu fragmentach obszaru rewitalizacji, czyli w Centrum 

i Sielpi. 

Osiąganie powyższych trzech celów szczegółowych przez ponad 6 lat (tj. od połowy 2017 do końca 

2023 roku) pozwoli osiągnąć znaczącą, odczuwalną przez wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy 

Końskie, zmianę w zakresie strategicznego celu Programu Rewitalizacji – czyli jakości życia 

i warunków pracy, nauki i działalności gospodarczej. Wartości wynikającą z Programu Rewitalizacji 

jest dążenie do spójności i koordynacji działań realizowanych w odrębnych sferach – społecznej, 

edukacyjnej, przestrzennej, środowiskowej, kulturalne, sportowe czy dotyczącej rynku pracy. Służyć 

temu będą mechanizmy opisane w rozdziale dotyczącym systemu realizacji Programu Rewitalizacji. 
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7. Kierunki działań  

Po sformułowaniu celów Programu Rewitalizacji konieczne jest przełożenie ich na konkretne projekty 

i przedsięwzięcia. Aby te projekty lepiej ustrukturyzować i zapewnić ścisły związek między nimi 

a realizacją celów programu  celowe jest wyprzedzające wskazanie bardziej generalnych kierunków 

działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk. Poszczególne przedsięwzięcia 

będą wpisywać się w jeden lub więcej tak wyznaczonych kierunków działań. Przypisania kierunków 

działań do celów dokonano w tabeli 3, jednak kategoria „kierunki działań” to więcej niż lista 

przedsięwzięć i projektów, poniżej wskazano ogólne kierunki działań UMiG oraz podległych 

jednostek w całym okresie realizacji Programu Rewitalizacji w trzech sferach bardzo istotnych dla 

osiągania celów Programu Rewitalizacji: 

Polityka społeczna w rewitalizacji 

Polityka społeczna na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji musi być polityką kompleksową, 

adresowaną do osób z grup doświadczających różnorodnych problemów powodujących ich 

społeczną marginalizację. Na obszarze rewitalizacji prowadzona będzie nowoczesna polityka 

społeczna, a więc taka, która prowadzi do społecznej zmiany i wspiera rozwój aktywnej społeczności, 

która silnie utożsamia się z miejscem, w którym mieszka i czuje się odpowiedzialna za jego rozwój. 

Dlatego polityka społeczna na obszarze rewitalizacji będzie: 

• angażowała mieszkańców w proces zmian, dając im wpływ na działania podejmowane na 

obszarze rewitalizacji. Dotyczy to zarówno drobnych inwestycji infrastrukturalnych związanych 

zagospodarowaniem przestrzeni, jak również programów i przedsięwzięć o charakterze 

społecznym. Mieszkańcy będą włączani zarówno w proces planowania jak i realizacji. Pozwoli 

to zwiększyć ich motywację i identyfikację z procesem zmian oraz uczyni 

współodpowiedzialnymi za rezultaty (polityka włączająca);  

• spajała społeczność obszaru rewitalizacji i  otwierającą ją na mieszkańców całej gminy. Część 

działań adresowana będzie wyłącznie do osób z grup defaworyzowanych, jednak zasadniczo 

znaczna część działań będzie miała charakter jak najbardziej otwarty na wszystkich 

mieszkańców obszaru rewitalizacji i będzie prowadzona w przestrzeniach otwartych na 

wszystkich mieszkańców, co pozwoli na silniejszą integrację i szybsze przezwyciężenie 

trudnych sytuacji (polityka spajająca); 

• integrowała zasoby i potencjał różnych lokalnych aktorów: instytucji publicznych, podmiotów 

ekonomii społecznej, przedsiębiorców, mieszkańców. Będzie także angażowała aktorów spoza 

obszaru rewitalizacji, by silniej oddziaływali na ten obszar i jego mieszkańców. Nacisk zostanie 

położony na współdziałanie różnych podmiotów, zlecanie zadań publicznych, stosowanie 

społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i oddolne inicjatywy mieszkańców 

(polityka zintegrowana); 

• nakierowana na aktywizowanie i wspieranie osób w ich środowisku tj. blisko miejsca 

zamieszkania – dotyczy to obu fragmentów obszaru rewitalizacji – Centrum i Sielpi. Dotyczy 

ona zarówno szeroko rozumianych przedsięwzięć społecznych jak i tworzonej infrastruktury 

społecznej (polityka zakorzeniona w środowisku); 

• uwzględniała indywidualne potrzeby osób i społeczności oraz odpowiadała na te potrzeby 

kompleksowymi instrumentami aktywizującymi społecznie i zawodowo albo wspierającymi 

w przezwyciężeniu trudności rodzinnych (polityka zindywidualizowana i kompleksowa). 
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Polityka społeczna jest kluczowym narzędziem oddziaływania na obszar rewitalizacji. Ma ona 

ogromne znaczenie dla skuteczności procesu rewitalizacji. Równocześnie wieloaspektowa 

i konsekwentna rewitalizacja ma duże znaczenie dla wspierania i osiągania celów lokalnej polityki 

społecznej. 

Polityka mieszkaniowa w rewitalizacji 

Polityka mieszkaniowa gminy będzie istotnym elementem działań rewitalizacyjnych w Końskich. 

W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie działań na rzecz rozwijania i modernizacji mieszkaniowego 

zasobu gminy zlokalizowanego na obszarze rewitalizacji, a także innych przedsięwzięć powiązanych 

z warunkami zamieszkania.  

W toku realizacji Programu Rewitalizacji, w zakresie polityki mieszkaniowej podjęte zostaną analizy 

i działania powiązane z polityką społeczną, dotyczące wsparcia najuboższych mieszkańców i rodzin 

z obszaru rewitalizacji oraz tych borykających się z problemami i dysfunkcjami poprzez modyfikację 

dotychczasowej polityki czynszowej i windykacyjnej. Jeżeli szczegółowa analiza indywidualnych 

przypadków wykaże, że polityka mieszkaniowa kreuje przeszkody w wyprowadzaniu osób 

z wykluczenia społecznego, konieczne może okazać się stworzenie systemu elastycznych czynszów 

dostosowanych do możliwości najemców, oddłużania i wczesnej interwencji w przypadku 

powstawania nowych zaległości czynszowych.  

W kontekście zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Końskich, zintensyfikowane zostaną 

działania na rzecz poszerzenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych – w oparciu o różne 

formy własności oraz zróżnicowaną sytuację ekonomiczną potencjalnych lokatorów. Obowiązujące 

i zapowiadane przepisy prawne dają w tym zakresie coraz szerszą paletę (nie tylko mieszkania 

socjalne i komunalne, finansowane np. z Funduszu Dopłat, ale także społeczne budownictwo 

czynszowe, Mieszkanie + i inne).  

Polityka przestrzenna w rewitalizacji 

Przestrzeń tworzy ramy dla wszystkich działań rewitalizacyjnych, ale jednocześnie jest również 

przedmiotem rewitalizacji, a zmiany przestrzenne są jednym z najważniejszych elementów 

składających się na kompleksowy proces przekształceń rewitalizacyjnych. W niniejszym Programie 

zagadnienia przestrzenne poruszane są w związku z większością celów i kierunków rewitalizacji. 

W zakresie zmian przestrzennych w Programie Rewitalizacji wskazano następujące zadania: 

4. Kształtowanie przestrzeni publicznych o najwyższej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem 

roli historycznego centrum miasta z Pl. Kościuszki i historyczną zabudową najbliższych 

kwartałów. Przekształcenia tej przestrzeni doprowadzą do wzmocnienia dawnej, a obecnie 

zaniedbanej, wiodącej roli tego fragmentu miasta w rozwoju. Przestrzenie publiczne wysokiej 

jakości wpływają na jakość życia i odbiór przestrzeni zarówno przez mieszkańców, jak i innych 

użytkowników miasta: turystów i inwestorów. Nadrzędnym celem zmian w przestrzeni 

publicznej powinno być dostosowanie jej do wymagań i potrzeb jak najszerszego grona 

użytkowników, a jednocześnie przywrócenie ładu przestrzennego i wyznaczanie wysokich 

standardów wykonania i jakości, które będą mogły stanowić wzór dla inwestycji prywatnych. 

5. W zakresie struktury komunikacyjnej Program Rewitalizacji wskazuje przede wszystkim na 

potrzebę uporządkowania systemu transportowego miasta i budowę centrum 

przesiadkowego, którego położenie w centralnej, szeroko dostępnej części miasta, ułatwi 

korzystanie z centrum przez różne grupy odbiorców. Ponadto uzupełnieniem struktury 
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komunikacyjnej będą działania związane z promowaniem poruszania się pieszo i rowerem, 

w tym dostosowanie i budowa nowej infrastruktury technicznej. 

6. Dla prawie całego obszaru rewitalizacji obowiązują ustalenia planów miejscowych – na 

obecnym etapie nie ma potrzeby zmiany tych planów ze względu na potrzeby rewitalizacyjne. 

Gmina Końskie przygotowuje nowe Studium, które będzie dostosowywać rozwiązania przestrzenne 

do obecnych tendencji i uwarunkowań rozwoju przestrzennego. W projekcie Studium powinny 

znaleźć się zapisy odnoszące się do Programu Rewitalizacji i wyznaczonych w nim obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji. Związanie tych dokumentów pozwoli na łatwiejszą realizację celów 

zapisanych w Programie Rewitalizacji. 

Tabela 3. Cele szczegółowe i kierunki działań w Programie Rewitalizacji 

 

  

Cel szczegółowy Programu 

Rewitalizacji 
Kierunki działań 

Cel 1 

Integracja społeczna i zawodowa 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

w Końskich 

• aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji (podnoszenie 

kompetencji, wsparcie w powrocie na rynek pracy) 

• integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

• przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

• wykorzystanie zrealizowanej infrastruktury kulturalnej, naukowej, 

sportowej do celów aktywizacji i integracji środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Cel 2 

Poprawa dostępności i jakości 

usług publicznych warunkujących 

możliwości rozwojowe na obszarze 

rewitalizacji 

 

• poprawa jakości usług publicznych dostępnych na obszarze rewitalizacji 

• rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

• poprawa bezpieczeństwa, w tym ruchu drogowego, na obszarze 

rewitalizacji 

Cel 3 

Budowanie spójności przestrzennej 

obszaru rewitalizacji ze 

szczególnym uwzględnieniem 

potencjału gospodarczego 

i dziedzictwa kulturowego 

 

• estetyka, ład przestrzenny i efektywność energetyczna w centrum 

Końskich 

• przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów)    

• rozwój mieszkalnictwa na obszarze rewitalizacji 

• ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamości  
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8. Wykaz najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów 
rewitalizacyjnych  

Zestawienie przedsięwzięć 

Zestawienie przedsięwzięć powstało jako wynik metodycznych poszukiwań odpowiedzi – w ramach 

określonych celów programu oraz wyznaczonych kierunków działań – na zjawiska problemowe 

zidentyfikowane w diagnozie. Dodatkowo zestawienie zostało uzupełnione propozycjami 

przedsięwzięć, które zostały zgłoszone w konsultacjach społecznych i zakwalifikowano je jako 

wykonalne, spełniające wymogi formalne i spójne z celami programu. Dla większości projektów 

z listy finansowanie nie jest na razie zapewnione, także z uwagi na ich wstępny charakter, 

wymagający doprecyzowania na etapie realizacji programu. Oznacza to, że umieszczenie 

przedsięwzięcia na poniższej liście nie stanowi na dziś gwarancji jego realizacji. Na Program 

Rewitalizacji należy patrzeć jako na swoistą umowę społeczną – uczestnicząc w opracowaniu 

programu uchwalanego następnie przez Radę Miejską interesariusze zobowiązują się do 

konsekwentnych i długofalowych działań na rzecz zrealizowania Programu w zaplanowanym 

kształcie. Determinacja i stałe zaangażowanie ze strony wszystkich interesariuszy powinny 

doprowadzić do tego, że warunki wspomnianej umowy społecznej zostaną dotrzymane, 

a przedsięwzięcia zapisane w programie zrealizowane. 

Co do zasady wskazane przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane są na obszarze rewitalizacji. 

Jednakże Wytyczne dopuszczają też, aby przedsięwzięcia były zlokalizowane poza tym obszarem, ale 

tylko wtedy, gdy służą one realizacji celów programu. Takie przypadki wymagają szerszego 

uzasadnienia i wskazania powiązania z celami programu oraz efektywności oddziaływania 

przedsięwzięcia. Należy przyjąć, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które w całości lub części 

lokalizowane byłyby poza obszarem rewitalizacji, dotyczyć będą następujących sytuacji: 

1. mają charakter liniowy lub sieciowy i realizacja ich tylko w granicach obszaru rewitalizacji nie 

przyniesie oczekiwanego efektu, 

2. wiążą się z wykorzystaniem (także w drodze modernizacji, rozbudowy) w sposób służący celom 

programu istniejących obiektów zlokalizowanych poza obszarem rewitalizacji (a niewielka 

odległość od tego obszaru albo specyficzny charakter przedsięwzięcia nie osłabią jego 

oddziaływania na obszar rewitalizacji),  

3. stanowią projekty „miękkie” służące mieszkańcom obszaru rewitalizacji, a lokalizowane są 

poza tym obszarem, gdyż obiekty w których te działania mogą być podejmowane, położone są 

poza granicami obszaru, 

4. stanowią część całościowych działań w określonej sferze na terenie całego miasta i wydzielanie 

odrębnego przedsięwzięcia dotyczącego wyłącznie obszaru rewitalizacji byłoby nieracjonalne, 

nieefektywne, niezrozumiałe dla mieszkańców czy wręcz obniżałoby skuteczność 

kompleksowego działania.   

W niniejszym Programie Rewitalizacji na liście przedsięwzięć znajdują się takie, które odpowiadają 

sytuacjom opisanym w powyższych punktach nr 2 i 4. Pozostałe z powyższych przypadków mogą 

mieć odniesienie do ewentualnych kolejnych przedsięwzięć, które zostaną włączone do programu, 

bo spełniają kryteria dopuszczalnych przedsięwzięć opisane w rozdziale 9. 

Z uwagi na zróżnicowaną dojrzałość wymienionych poniżej przedsięwzięć nie we wszystkich 

przypadkach są dostępne szczegółowe dane. W niektórych wypadkach dalsze działania w ramach 
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realizacji programu rewitalizacji doprowadzą dopiero do uszczegółowienia kształtu, zakresu 

i wartości przedsięwzięcia.  

 

Nr projektu 1 

Tytuł projektu SOWA (Strefa Odkrywania Wiedzy Aktywnej) w Końskich 

Realizuje kierunki 

działań 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja ul. Partyzantów 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Dzieci i młodzież, w tym zagrożeni wykluczeniem, seniorzy, pozostali 

mieszkańcy (w tym z obszaru rewitalizacji) 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje roboty budowlane oraz prace organizacyjne 

związane z utworzeniem i uruchomieniem w Końskich, przy wsparciu 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Strefy Wiedzy Aktywnej 

(SOWA).  

Ma to być realizacja o charakterze pilotażowym (jedna z kilku) i polegać 

będzie, zgodnie z założeniami ministerstwa, na utworzeniu ośrodka 

w rodzaju „Minicentrum Nauki Kopernik” – lokalnego powiatowego 

centrum nauki wyposażonego w nowoczesne laboratoria. W laboratoriach 

tych prowadzone będą zajęcia edukacyjne (lekcje szkolne, zwłaszcza 

w dziedzinie nauk przyrodniczych, a także inne zajęcia popularnonaukowe, 

kierowane do dzieci, młodzieży, seniorów lub innych zainteresowanych 

grup i środowisk).  

Centrum SOWA zlokalizowane będzie w budynku byłej stolarni Zespołu 

Parkowo- Pałacowego w Końskich. W ramach tego projektu budynek 

zostanie przebudowany i rozbudowany.  Zostanie zapewniona odpowiednia 

powierzchnia wystawiennicza, a budynek będzie przystosowany dla celów 

edukacyjnych. W budynku znajdą się też wszystkie niezbędne 

pomieszczenia związane z funkcjonowaniem w tym: szatnie, sanitariaty, 

pomieszczenia obsługi technicznej. Przedsięwzięcie obejmie również 

przebudowę i dostosowanie do nowych funkcji otoczenia 

przebudowywanego i rozbudowywanego budynku.  

Szacowana 

wartość projektu 

4 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

środki własne, dotacja MNiSW, środki europejski 

Prognozowane 

rezultaty 

Powstanie nowych możliwości edukacyjnych i w zakresie spędzania 

wolnego czasu – przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale także dla 
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seniorów i innych mieszkańców. Podniesienie poziomu edukacji w zakresie 

nauk przyrodniczych – dzięki dostępowi do sprzętu i laboratorium.  

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Miernikiem bezpośrednim skuteczności projektu będzie liczba osób 

uczestniczących w zajęciach prowadzonych w centrum SOWA. Pośrednim 

miernikiem będą wyniki egzaminów w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych z przedmiotów przyrodniczych. 

 

Nr projektu 2 

Tytuł projektu Adaptacja i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 na Centrum Kultury 

Realizuje kierunki 

działań 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamości 

wykorzystanie zrealizowanej infrastruktury kulturalnej, naukowej, 

sportowej do celów aktywizacji i integracji środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Lokalizacja ul. Partyzantów 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie, w szczególności dzieci, młodzież, seniorzy (w 

tym zagrożeni wykluczeniem)  

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzaniu niezbędnych robót 

budowlanych służących przebudowie i rozbudowie budynku Gimnazjum Nr 

2 na potrzeby Centrum Kultury. Rozbudowa obejmie budowę hali 

widowiskowej na 300 osób ze sceną wewnętrzną i zewnętrzną wraz 

z zapleczem scenicznym i pomieszczeniami umożliwiającymi 

funkcjonowanie hali  (integralnie związanej z budynkiem Centrum Kultury). 

W ramach przebudowy nastąpi dostosowanie istniejących pomieszczeń 

i instalacji do nowych potrzeb, w tym wydzielenie i przygotowanie 

pomieszczeń związanych z działaniem pracowni plastycznej, rzeźbiarsko- 

ceramicznej,  modelarskiej, multimedialno-fotograficznej, muzycznej oraz 

galerii wystawienniczej, sali tanecznej, sali konferencyjnej, sali koncertowej 

oraz zaplecza administracyjnego Centrum Kultury. Przedsięwzięcie obejmie 

również przebudowę i dostosowanie do nowych funkcji otoczenia 

przebudowywanego i rozbudowywanego budynku. W oparciu 

o infrastrukturę Centrum zostanie uruchomione ogólnodostępne kino. 

Elementem Centrum Kultury będzie Koneckie Centrum Rewitalizacji 

(przedsięwzięcie nr 4) mające stanowić miejsce integrujące różnorakie 

działania o charakterze społecznym lub kulturalnym przyczyniające się do 

przeprowadzenia zmian społecznych zaplanowanych w Programie 
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Rewitalizacji. Rozważone zostanie również zlokalizowanie w Centrum 

Kultury Muzeum Ziemi Koneckiej. 

W związku z szeroko zarysowanym programem funkcjonalnym Centrum na 

dalszym etapie prac przygotowawczych szczegółowo zostanie 

przeanalizowana możliwość ulokowania wszystkich założonych funkcji 

w adaptowanym i rozbudowywanym obiekcie. W przypadku, jeśli będzie to 

niemożliwe lub nieuzasadnione z określonych przyczyn (ekonomicznych lub 

merytorycznych) dopuszczalne jest umieszczenie całości lub części funkcji 

związanych z Koneckim Centrum Rewitalizacji lub Muzeum Ziemi Koneckiej 

w innej lokalizacji na terenie obszaru rewitalizacji. 

Szacowana 

wartość projektu 

10 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

EFRR, środki własne 

Prognozowane 

rezultaty 

Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz tej umożliwiającej lepszą integrację 

mieszkańców na obszarze rewitalizacji. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Liczba osób, które skorzystały z nowej oferty kulturalnej. W wyniku 

pośredniego oddziaływania spodziewać się należy obniżenia liczby osób 

wykluczonych społecznie. 

 

Nr projektu 3 

Tytuł projektu Nowa przestrzeń w centrum miasta Końskie w wyniku przebudowy ulic 

i Pl. Kościuszki  

Realizuje kierunki 

działań 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów)   

ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamości 

Lokalizacja Centrum miasta Końskie obejmujące ulice: Józefa Piłsudskiego, Ks. Józefa 

Granata, Plac Tadeusza Kościuszki, Iwo Odrowąża, Zamkową, Mieszka I-go. 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Społeczność miasta Końskie w pełnym przekroju wieku. 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje przekształcenia zdegradowanego obszaru 

centrum miasta Końskie.  

Zaprojektowano przestrzeń publiczną przyciągającą, prostotą, 

z zastosowaniem elementów charakterystycznych dla lokalnych tradycji 

rzemieślniczych. W efekcie pracy ma powstać przestrzeń przyjazna 

i zachęcająca do odpoczynku, korzystania z atrakcji czy uczestniczenia 
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w imprezach okolicznościowych we współczesnym wnętrzu 

urbanistycznego salonie. Przedsięwzięcie uwzględnia przywrócenie 

historycznego układu urbanistycznego ze śladem w posadzce płyty rynku 

zarysu nieistniejących hal targowych z 1816 r. Ponadto zakłada odtworzenie 

i zagospodarowanie płyty głównej, przygotowanie płyty rynku pod 

organizacje imprez masowych. 

Obecnie plac Kościuszki ma powierzchnię ok. 0,6 ha i obejmuje skwer oraz 

obszar o różnorodnym zagospodarowaniu. W wyniku realizacji projektu 

skwer pozostaje niezmieniony w swoim kształcie, zmianie ulegnie wyłącznie 

sposób zagospodarowania alejek, ich kształtu, i częściowo przebiegu, bez 

naruszania istniejącej substancji roślinnej z możliwością jej wzbogacenia 

o nowe nasadzenia. Istotnej zmianie poddany zostanie teren poza skwerem. 

Planowana jest likwidacja istniejącej drogi bitumicznej, przeniesieniem 

istniejącego szaletu, alejek i fontanny wykonanie placu o nawierzchni 

utwardzonej, co wiąże się z likwidacją trawników, usunięciem drzew (wg 

zaleceń konserwatorskich). W miejscu tych elementów planowane jest 

wykonanie płyty rynku o nawierzchni z płyt kamiennych wraz z budową 

fontanny i infrastruktury towarzyszącej.  

Ponadto przedsięwzięcie obejmuje zmianę układu komunikacyjnego 

w centrum Końskich obejmującą ulice: Piłsudskiego, Mieszka I, Odrowąża,  

ks. Granata oraz Pl. Kościuszki. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie strefa ruchu uspokojonego 

(ograniczenie prędkości do 20km/h i ograniczenie tonażu do 3,5t). 

Zostanie zlikwidowana sygnalizacja świetlna, co pozwoli ograniczyć hałas 

drogowy i zmniejszyć ilość spalin wydzielanych w trakcie postoju i ruszania 

pojazdów, a ponadto utworzona zostanie strefa płatnego parkowania. 

Na całym obszarze objętym tym zadaniem planowana jest budowa lub 

przebudowa kanalizacji deszczowej, w celu zapewnienia prawidłowego 

odwodnienia powstałego placu i przebudowywanych ulic. Planowana jest 

budowa kanałów deszczowych z rur z tworzyw sztucznych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto zakłada się: 

• przeniesienie pomnika Tadeusza Kościuszki, 

• wymianę oświetlenia i realizacja iluminacji rynku, 

• przeniesienie szaletu miejskiego do nowej lokalizacji, 

• instalację parkomatów, 

• likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. 

Szacowana 

wartość projektu 

15 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

EFRR. Środki własne Gminy Końskie. 

Prognozowane 

rezultaty 

Społeczna i gospodarcza aktywizacja centrum miasta. Impuls do dalszych 

działań mieszkańców w skali mikro. Podniesienie standardu poziomu życia 

w tej części miasta. Stworzenie miejsca do eksponowania dorobku 
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kulturowego, rzemieślniczego i społecznego na otwartej przestrzeni rynku 

w Końskich i wzmocnienie w ten sposób tożsamości lokalnej społeczności 

miasta. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Sposób oceny efektów przedsięwzięcia dokonany zostanie metodą 

porównawczą – odniesienia do skutków podobnych przedsięwzięć w innych 

polskich miastach. 

 

Nr projektu 4 

Tytuł projektu Koneckie Centrum Rewitalizacji  

Realizuje kierunki 

działań 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

Lokalizacja Przy Centrum Kultury, ul. Partyzantów 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie i MGDK 

Grupy docelowe Mieszkańcy (w tym zwłaszcza obszaru rewitalizacji), w tym przede 

wszystkim młodzież i seniorzy. 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na stworzeniu miejsca (tylko działania 

organizacyjne, gdyż prace budowlane są ujęte w projekcie nr 2), w którym 

zbiegać się będą różne działania aktywizujące i integrujące (społeczne, 

kulturalne, edukacyjne, gospodarcze) służące osiąganiu celów społecznych 

rewitalizacji w Końskich. W miejscu tym podjęta zostanie (przynajmniej 

częściowo) realizacja projektów nr 5, 6, 7 i 8.  

Szacowana 

wartość projektu 

150 000 zł rocznie 

Źródła 

finansowania 

środki własne 

Prognozowane 

rezultaty 

Wzbudzenie aktywności społecznej objawiają się działalnością organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych w Centrum. Stworzenie warunków dla 

rzeczywistej integracji przedsięwzięć „miękkich” i „twardych” w ramach 

programu rewitalizacji. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Sposób oceny efektów tego projektu z uwagi na jego przekrojowy charakter 

powinien być skorelowany z procesem oceny Programu Rewitalizacji, który 

musi podlegać ocenie nie rzadziej niż raz na 3 lata. 
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Nr projektu 5 

Tytuł projektu Konecka Przestrzeń Aktywności 

Realizuje kierunki 

działań 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

Lokalizacja Przy Centrum Kultury, ul. Partyzantów 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Organizacje pozarządowe, aktywni obywatele, w tym zwłaszcza młodzież. 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie (wieloletni projekt) w ramach Koneckiego Centrum 

Rewitalizacji zapewniające przestrzeń wraz z niezbędnym wsparciem 

i zapleczem organizacyjno-logistycznym dla organizacji pozarządowych, 

których działalność przyczynia się realizacji celów PR, a także dla innych 

różnorodnych oddolnych aktywności (kulturalnych, społecznych, itp.). 

Szacowana 

wartość projektu 

180 000, 00 zł rocznie 

Źródła 

finansowania 

EFS, środki własne gminy 

Prognozowane 

rezultaty 

Poprawa aktywności oraz zwiększenie trafności działań organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych, która przyczyniać się będzie do 

osiągania celów Programu Rewitalizacji. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Liczba nowych organizacji pozarządowych, które podjęły działania. Liczba 

skutecznych działań podjętych przez istniejące lub nowe organizacje 

pozarządowe. 

 

Nr projektu 6 

Tytuł projektu Konecki Inkubator Przedsiębiorczości i Zatrudnienia  

Realizuje kierunki 

działań 

aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji (podnoszenie kompetencji, 

wsparcie w powrocie na rynek pracy) 

poprawa jakości usług publicznych dostępnych na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja cała gmina, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie, Powiatowy Urząd Pracy 



50 

 

Grupy docelowe bezrobotni, młodzież, osoby poszukujące pracy 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie służące wielotorowemu przeciwdziałaniu zjawiska 

bezrobocia oraz podnoszeniu kompetencji i rozszerzaniu perspektyw 

zawodowych osób poszukujących pracy.  Będzie skierowane do osób 

z obszaru całej gminy Końskie, przy czym dołożone zostaną starania, aby 

przedsięwzięcie w pierwszej kolejności zaspokajało potrzeby mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie obejmuje 5 części. 

Część 1: Rozpocznij działalność w Końskich 

Wykreowanie w Końskim Centrum Rewitalizacji przestrzeni co-workingowej 

umożliwiającej rozpoczęcie działalności młodym osobom bez 

wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie. Osobom tym zapewnione 

zostanie także dodatkowe wsparcie obejmujące przydatne szkolenia oraz 

asystę przy zakładaniu i rozkręcaniu działalności. Drugim elementem 

projektu będzie zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej (doradztwo, szkolenia, propozycja w zakresie 

sposobu prowadzenia działalności). Dopuszcza się, że projekt będzie 

realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową posiadającą 

odpowiednie doświadczenie i wiedzę merytoryczną. 

Część 2: Bądź sobie szefem  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 

roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim. Głównym 

rezultatem projektu będzie podjęcie samozatrudnienia przez 80 os. 

zarejestrowanych w PUP Końskie.  

Realizowane bezpośrednie wsparcie w postaci jednorazowych środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej ma się przyczyniać do aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz 

zwiększenia liczby przedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne.  

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2017r do 31.08.2018r. 

Część 3: Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających 

bez pracy w powiecie koneckim 

Planowane zadania w ramach projektu to: staże, szkolenia, prace 

interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego 

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy 

dla skierowanego bezrobotnego. Termin realizacji: 02.01.2017-30.06.2018 

r. 

Część 4: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

koneckim 

Planowane zadania w ramach projektu: staże, bony stażowe, szkolenia, 

bony szkoleniowe, prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, bony na 

zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Termin realizacji: 02.01.2017-30.06.2018 r. 
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Część 5: Kierunek praca 

W ramach projektu realizowane są trzy moduły: 

- I moduł : szkolenie + 6 miesięczny staż 

Do wyboru: „Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz 

z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych" dla 10 uczestników 

projektu, 

„Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-1)" 

dla 10 uczestników projektu, 

- II moduł: 3-miesięczny staż + 6 - miesięczne prace interwencyjne, dla 50 

osób, 

-  III moduł: 3-miesięczny staż + skierowanie do pracy na doposażone 

stanowisko pracy, dla 20 osób, 

Termin realizacji: 01.02.2016-31.01.2018 r. 

Szacowana 

wartość projektu 

Część 1: 200 000,00 zł rocznie 

Część 2: 1 748 000,00 zł, wkład własny 92 000,00 zł 

Część 3: Środki finansowe na rok 2017: 2 448 250,00 zł 

Część 4: Środki finansowe na rok 2017: 3 635 432,00 zł 

Część 5: 499 207,90 zł 

Źródła 

finansowania 

Część 1: 

Część 2: EFS w ramach RPO WŚ, środki krajowe w dyspozycji PUP 

Część 3: EFS w ramach RPO WŚ, środki krajowe w dyspozycji PUP 

Część 4: EFS w ramach PO WER, środki krajowe w dyspozycji PUP 

Część 5: 

Prognozowane 

rezultaty 

Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. 

Zakłada się, że projektem zostanie objęte co najmniej 900 osób. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Miernikiem efektywności projektu będzie po pierwsze liczba objętych 

działaniami w ramach projektu oraz liczba osób, które trwale wyszły 

z bezrobocia. 

 

Nr projektu 7 

Tytuł projektu Konecki Integrator Społeczny 

Realizuje kierunki 

działań 

aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji (podnoszenie kompetencji, 

wsparcie w powrocie na rynek pracy) 
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integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

Lokalizacja Cała gmina ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

M-GOPS, podmioty ekonomii społecznej 

Grupy docelowe Rodziny i osoby samotne pod opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje szereg działań (dopuszcza się, że realizowanych 

w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi) zmierzających do 

deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, co miałoby przynieść podniesienie 

skuteczności tych działań. Przedsięwzięcie będzie skierowane do osób 

z obszaru całej gminy Końskie, przy czym dołożone zostaną starania, aby 

przedsięwzięcie w pierwszej kolejności zaspokajało potrzeby mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. 

Przedsięwzięcie obejmie m.in. pomoc społeczną w zakresie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, aktywizację 

społeczno-zawodową osób uzależnionych od alkoholu (które pozytywnie 

ukończyły leczenie i trwają w abstynencji) oraz  Program wsparcia rodzin 

służący usprawnianiu wypełnianych przez rodziny przynależnych im funkcji, 

w szczególności opiekuńczo-wychowawczych, poprzez: 

1. Usprawnianie świadczenia usług opiekuńczych poprzez rozwijanie 
i dostosowanie infrastruktury do potrzeb odbiorców, jak również 
podwyższenie standardów i profesjonalne wykonywanie usług 
opiekuńczych. 

2. Aktywizację społeczno-edukacyjną rodzin korzystających z pomocy 
M-GOPS w Końskich, objętych wsparciem asystenta rodziny. 

3. Kompleksową pracę z rodziną na rzecz jej prawidłowego 
funkcjonowania w Klubie Integracji Społecznej – poradnictwo 
i warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, 
poradnictwo prawne.  

4. Uatrakcyjnienie działań prowadzonych przez Placówkę Wsparcia 
Dziennego prowadzoną w formie specjalistyczno-opiekuńczej - 
świetlica środowiskowa (arteterapia – terapia przez twórczość,  
działania sportowo-profilaktyczne, doradztwo psychologiczne dla 
rodziców i opiekunów, samopomocowe grupy wsparcia dla rodziców 
i opiekunów; treningi umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i agresji 
rówieśniczej). 

5. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadr pracujących 
na rzecz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
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6. Usprawnianie wypełnianych przez rodziny przynależnych im funkcji, 
w szczególności opiekuńczo-wychowawczej, celem zapobiegania 
dysfunkcjonalności rodzin. 

7. Wspieranie działań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci, 
młodzieży i całych rodzin. 

Przedsięwzięcie będzie skierowane do osób z obszaru całej gminy Końskie, 

przy czym dołożone zostaną starania, aby przedsięwzięcie w pierwszej 

kolejności zaspokajało potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Szacowana 

wartość projektu 

4 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

EFS i środki MRPiPS, środki własne 

Prognozowane 

rezultaty 

Przedsięwzięcie ma spowodować spadek w dłuższej perspektywie liczby 

osób uzależnionych od pomocy społecznej.  

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Liczba osób objętych wsparciem (krótkoterminowo) oraz docelowo spadek 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej. 

 

Nr projektu 8 

Tytuł projektu Konecki Program Senioralny 

Realizuje kierunki 

działań 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

poprawa jakości usług publicznych dostępnych na obszarze rewitalizacji 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów) 

rozwój mieszkalnictwa na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja Cała gmina ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie i M-GOPS, podmioty ekonomii społecznej 

Grupy docelowe Seniorzy, osoby niepełnosprawne 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji kompleksowego 

i długookresowego programu wsparcia seniorów. Obejmie on m.in.: 

1. Realizowanie programów w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia 
seniorów.  
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2. Usprawnianie świadczenia usług opiekuńczych poprzez rozwijanie 
i dostosowanie infrastruktury do potrzeb odbiorców, jak również 
podwyższenie standardów i profesjonalne wykonywanie usług 
opiekuńczych. 

3. Rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego, usług i świadczeń dla 
seniorów ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych Domu 
Dziennego Pobytu w Końskich.  

4. Rozszerzenie działalności Domu Dziennego Pobytu funkcjonującego 
w strukturach organizacyjnych M-GOPS w Końskich. 

5. Zwiększenie dostępu seniorów do edukacji, kultury, aktywnego 
wypoczynku. 

6. Poprawa warunków lokalowych Domu Dziennego Pobytu.  

7. Wspieranie działalności organizacji pracujących na rzecz osób 
starszych i partycypacji seniorów w życiu lokalnej społeczności.  

8. Utworzenie Stowarzyszenia działającego na rzecz osób starszych 
będących podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu i wspieranie 
działań Stowarzyszenia przez Gminę. 

9. Stworzenie specjalistycznej placówki dziennego pobytu z możliwością 
rehabilitacji dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością. 

10. Realizację komunalnego budynku wielorodzinnego przystosowanego 
dla specyfiki potrzeb seniorów (mniejsze mieszkania, większe 
powierzchnie wspólne), co pozwoli na uwolnienie w zasobie 
komunalnym mieszkań o dużym metrażu. 

Przedsięwzięcie będzie skierowane do osób z obszaru całej gminy Końskie, 

przy czym dołożone zostaną starania, aby przedsięwzięcie w pierwszej 

kolejności zaspokajało potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Szacowana 

wartość projektu 

6 500 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, środki MRPiPS i środki EFS 

Prognozowane 

rezultaty 

Poprawa warunków życia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem 

osób samotnych i o ograniczonej sprawności fizycznej. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Liczba osób objętych wparciem oraz liczba osób pozytywnie oceniająca 

skutki nowych rozwiązań. 
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Nr projektu 9 

Tytuł projektu Stop przemocy w rodzinie 

Realizuje kierunki 

działań 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

Lokalizacja Cała gmina ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

M-GOPS 

Grupy docelowe Rodziny pod opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na realizacji działań z zakresu przeciwdziałania 

zjawisku przemocy w rodzinie oraz ochrona osób jej doświadczających: 

1. Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie poprzez organizowanie kampanii społecznych, 
zwiększanie dostępności i efektywności działań profilaktycznych 
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych do 
rożnych grup społecznych – szkolenia i konferencje. 

2. Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji 
i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
– szkolenia i konferencje, zintegrowanie środowisk i skoordynowanie 
działań lokalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doznających przemocy, 
w tym prowadzenie mediacji rodzinnych. 

4. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych 
wobec osób stosujących przemoc.  

5. Realizowanie pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego (np. 
prawnego, terapeutycznego), wsparcia instytucjonalnego i udzielenia 
schronienia, a także udostępnienie telefonu zaufania dla osób 
doświadczających przemocy. 

Przedsięwzięcie będzie skierowane do osób z obszaru całej gminy Końskie, 

przy czym dołożone zostaną starania, aby przedsięwzięcie w pierwszej 

kolejności zaspokajało potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Szacowana 

wartość projektu 

2 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, środki MRPiPS i środki EFS 

Prognozowane 

rezultaty 

Zmniejszenie na obszarze rewitalizacji zjawiska przemocy domowej do 

wartości średnich dla całej gminy. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Liczba niebieskich kart. 
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Nr projektu 10 

Tytuł projektu Kultura, nauka i sport – pakiet propozycji dla dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym  

Realizuje kierunki 

działań 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

wykorzystanie zrealizowanej infrastruktury kulturalnej, naukowej, 

sportowej do celów aktywizacji i integracji środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

Lokalizacja docelowo ul. Partyzantów (Centrum Kultury) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

MGDK we współpracy z M-GOPS 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie, zwłaszcza zagrożeni wykluczeniem społecznym,  

ze szczególnym uwzględnieniem: dzieci i młodzieży oraz osób starszych  

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na wypracowaniu spójnego i skoordynowanego 

mechanizmu wykorzystania nowo uruchomionej infrastruktury sportowej, 

kulturalnej lub naukowej dla działań służących aktywizacji i integracji dzieci 

i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oznaczać to będzie 

poszerzenie dotychczasowych form prowadzonej działalności kulturalnej 

czy sportowej. Kluczową rolę odrywać będzie w tym kontekście placówka 

wsparcia dziennego, która powinna stać się instytucjonalnym pośrednikiem 

w realizacji zaplanowanych działań. 

Przedsięwzięcie będzie skierowane do osób z obszaru całej gminy Końskie, 

przy czym dołożone zostaną starania, aby przedsięwzięcie w pierwszej 

kolejności zaspokajało potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Szacowana 

wartość projektu 

5 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, środki EFS 

Prognozowane 

rezultaty 

Zaktywizowanie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem do 

wspólnego działania (i odciągnięcie ich od  pojawiających się zagrożeń). 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Zmiana trendu w liczbie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem, które 

sprawiają problemy wychowawcze. 
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Nr projektu 11 

Tytuł projektu Pływalnia Miejska przy ul. Warszawskiej 

Realizuje kierunki 

działań 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów) 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

Lokalizacja ul. Warszawska 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem: dzieci 

i młodzieży oraz osób starszych 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację istniejącego basenu. 

W szczególności zakłada się wykonanie prac w następujących strefach 

basenu: strefa wejścia, strefa szatni (szatnie dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych) klatki schodowe, strefa fitness (z zapleczem sanitarno-

szatniowym i grotą solną), strefa kręgielni (z zapleczem gastronomicznym),  

strefa hali basenowej (rozbudowa o ok. 350 m2 i wybudowanie niecki 

rekreacyjnej wyposażonej w atrakcje wodne, sauny oraz miejsca 

wypoczynku w postaci podgrzewanych leżanek). Ponadto projekt zakłada 

realizację zaplecza technicznego oraz zespołu biurowego (wariant zakłada 

wykonanie antresoli widowni z siedziskami oraz siłowni i pomieszczeń 

biurowych).  

Szacowana 

wartość projektu 

14 000 000,00 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, środki MSiT 

Prognozowane 

rezultaty 

Rozwój oferty w zakresie spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej dla 

mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji). Wykorzystanie obiektu 

do działań integracyjnych i aktywizujących dzieci i młodzież ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Zwiększenie liczby osób korzystających z nowo udostępnionej oferty.  
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Nr projektu 12 

Tytuł projektu Lodowisko przy ul. Warszawskiej 

Realizuje kierunki 

działań 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów) 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

Lokalizacja ul. Warszawska 38 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży  

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie lodowiska stałego o wymiarze 25m x 

55m na podłożu betonowym wraz z bandami, wyposażonego w agregat 

z modułem hydraulicznym i szafą zasilająco-sterującą oraz konstrukcji 

nośnej hali wraz z obudową dachu i ścian, a także budową zaplecza 

socjalnego i administracyjnego. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia 

zaplanowano zakup urządzenia Rolba do konserwacji lodu. 

Bardzo ważnym elementem składowym inwestycji będzie zintegrowanie 

systemów cieplnego i energetycznego lodowiska i pływalni. Wpłynie to 

znacznie na oszczędności związane z wydatkowaniem ogólnie pojętej 

energii i korzystnym wpływem na środowisko naturalne. 

Poza sezonem zimowym lodowisko będzie wykorzystywane jako boisko. 

Szacowana 

wartość projektu 

6 430 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, RPO Województwa Świętokrzyskiego 

Prognozowane 

rezultaty 

Rozwój oferty w zakresie spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej dla 

mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji). Wykorzystanie obiektu 

do działań integracyjnych i aktywizujących dzieci i młodzież ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Zwiększenie liczby osób korzystających z nowo udostępnionej oferty.  
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Nr projektu 13 

Tytuł projektu Centrum przesiadkowe przy ul. Wojska Polskiego 

Realizuje kierunki 

działań 

poprawa jakości usług publicznych dostępnych na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja ul. Wojska Polskiego 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji) 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje organizację przy ul. Wojska Polskiego centrum 

przesiadkowego, co ma przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Roboty budowlane obejmują: 

• przebudowę istniejących miejsc postojowych oraz budowa nowych, 

• wykonanie ciągów pieszych – dojść do wiat przystankowych, 

• przebudowę jezdni 

• utwardzenie terenu pod miejsce do parkowania busów 

• przebudowę oświetlenia drogowego 

• budowę wiat przystankowych, 

• budowę toalety, 

• przebudowę urządzeń kolidujących, 

• nasadzenia drzew (ekrany zielone).  

Szacowana 

wartość projektu 

1 100 000,00 zł  

 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, RPO Województwa Świętokrzyskiego 

Prognozowane 

rezultaty 

Poprawa dostępu do usług publicznych (w tym wypadku transportu 

publicznego) dla mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji).  

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Liczba osób korzystających z nowo udostępnionej oferty w zakresie 

transportu publicznego.  

 

Nr projektu 14 

Tytuł projektu Targowica Miejska 

Realizuje kierunki 

działań 

poprawa jakości usług publicznych dostępnych na obszarze rewitalizacji 

estetyka, ład przestrzenny i efektywność energetyczna w centrum Końskich 

Lokalizacja ul. Spółdzielcza 
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Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji), lokalni 

przedsiębiorcy i kupcy 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na poprawie cech funkcjonalno-użytkowych oraz 

estetycznych Targowicy Miejskiej. W szczególności obejmuje budowę:  

• budynku administracyjno-socjalnego,  

• głównego ciągu pieszego,  

• utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych,  

a także: 

• uzbrojenie terenu (przyłącze energetyczne, przyłącze kanalizacji 

satelitarnej, przyłącze wody, przyłącze gazu, odprowadzanie wody 

opadowej),  

• wykonanie ogrodzenia placu Targowicy Miejskiej celem oddzielenia 

terenu przeznaczonego do handlu od ciągów komunikacyjnych,  

• wyznaczenie znakami poziomymi miejsc przeznaczonych do handlu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie 

Targowicy Miejskiej. 

Szacowana 

wartość projektu 

7 000 000,00 zł  

Źródła 

finansowania 

 Środki własne, PROW 

Prognozowane 

rezultaty 

Poprawa dostępu do usług publicznych o żywotnym znaczeniu dla 

mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji).  

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Liczba osób korzystających z nowej oferty w zakresie usług publicznych.  

  

Nr projektu 15 

Tytuł projektu Park Miejski  

Realizuje kierunki 

działań 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

wykorzystanie zrealizowanej infrastruktury kulturalnej, naukowej, 

sportowej do celów aktywizacji i integracji środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 
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estetyka, ład przestrzenny i efektywność energetyczna w centrum Końskich 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów) 

ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamości 

Lokalizacja ul. Partyzantów 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji) 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie zakłada szereg działań związanych z rewaloryzacją Parku 

Miejskiego w Końskich oraz niektórych obiektów składających się na 

założenie parkowe (Glorietta, Altana), a także rozwinięcie programu 

funkcjonalnego Parku (m.in. budowa nowych ścieżek i nawierzchni alei 

spacerowych, budowa oświetlenia parkowego,  urządzenie szaty roślinnej,  

zagospodarowanie otoczenia wokół pomnika harcerzy poległych w latach 

1939-1945, rekonstrukcja 2 rzeźb,  rozbiórkę dysharmonijnych istniejących 

elementów zagospodarowania terenu, uporządkowanie terenu 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, rozbudowę parkingu na 

potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Końskie, budowę instalacji zewnętrznych 

(wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej) pod 

potrzeby nowoprojektowanych budynków realizowanych w przyszłości,  

rekonstrukcję płyt kamiennych okalających Park Miejski od strony ul. 1 Maja 

i ul. Sportowej wraz z ich wykorzystaniem do budowy nowego ogrodzenia 

parku, przebudowę Ogródka Jordanowskiego, budowę parkingu od strony 

zachodniej skrzydła zachodniego na potrzeby tego skrzydła wraz z jego 

odwodnieniem, odtworzenie zbiornika wodnego (fosy) wraz z budową 

kładek oraz wiele drobniejszych działań na terenie Parku, w tym instalację 

małej architektury. 

Szacowana 

wartość projektu 

6 500 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, środki RPO Województwa Świętokrzyskiego  

Prognozowane 

rezultaty 

Rozwój oferty w zakresie spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej dla 

mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji). Wykorzystanie obiektu 

do działań integracyjnych i aktywizujących dzieci i młodzież ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Zwiększenie liczby osób korzystających z nowo udostępnionej oferty.  
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Nr projektu 16 

Tytuł projektu Budowa małego ronda na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego, Kazanowskiej 

i 3 Maja 

Realizuje kierunki 

działań 

poprawa bezpieczeństwa, w tym ruchu drogowego, na obszarze 

rewitalizacji 

Lokalizacja skrzyżowanie ulic Piłsudskiego/Kazanowskiej/3 Maja 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (zwłaszcza z obszaru rewitalizacji) 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego 

z Kazanowską i 3 Maja, które obecnie ma przesunięte wloty, co jest 

rozwiązaniem niekorzystnym z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (zarówno dla mieszkańców jak i kierowców).  

Bezpieczeństwo ruchu poprawi budowa rozwiązania typu rondo. 

Przebudowa obejmie przebudowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, 

chodników, przebudowę kolidujących odcinków sieci. 

Szacowana 

wartość projektu 

1 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, środki europejskie 

Prognozowane 

rezultaty 

Zwiększenie atrakcyjności centrum poprzez ograniczenie zagrożenia od 

ruchu samochodowego. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Spadek liczby wypadków w rejonie przebudowanego skrzyżowania. Odbiór 

społeczny nowego rozwiązania. 

 

 

Nr projektu 17 

Tytuł projektu Tereny sportowe przy ulicy Południowej 

Realizuje kierunki 

działań 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów) 
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rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

Lokalizacja ul. Południowa 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji) 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę istniejącego terenu sportowo-

rekreacyjnego przy ul. Południowej poprzez budowę: budynku zapleczowo-

biurowego, sceny z amfiteatrem, trybuny, parkingów i chodników, boiska 

wielofunkcyjnego i piłkarskiego (trawa naturalna, boisko będzie pełnić 

również rolę boiska treningowego), bieżni lekkoatletycznych, sanitariatów 

oraz remont ogrodzenia wykonanie oświetlenia.  

Szacowana 

wartość projektu 

10 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, środki MSiT 

Prognozowane 

rezultaty 

Rozwój oferty w zakresie spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej dla 

mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji). Wykorzystanie obiektu 

do działań integracyjnych i aktywizujących dzieci i młodzież ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Zwiększenie liczby osób korzystających z nowo udostępnionej oferty.  

 

Nr projektu 18 

Tytuł projektu Program ożywienia Pl. Kościuszki i otaczających ulic   

Realizuje kierunki 

działań 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów) 

ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamości 

Lokalizacja centrum Końskich 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji), lokalni 

przedsiębiorcy i kupcy 
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Opis 

przedsięwzięcia 

W związku z planowanym przekształceniem przestrzeni p. Kościuszki 

konieczne będzie zaplanowanie wieloletniego programu, który zapewni 

odpowiedni poziom atrakcyjności obszaru centrum (program imprez, 

przestrzenie pod ogródki kawiarniane, zasady parkowania, plany kolejnych 

remontów i inwestycji). 

Szacowana 

wartość projektu 

2 500 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, środki prywatne 

Prognozowane 

rezultaty 

Ożywienie Pl. Kościuszki i pośrednio całego miasta. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Liczba imprez organizowanych corocznie na Pl. Kościuszki. 

Atrakcyjność lokali w centrum (rynkowy poziom czynszu). 

 

Nr projektu 19 

Tytuł projektu Program poprawy estetyki i ładu w centrum Końskich  

Realizuje kierunki 

działań 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów) 

estetyka, ład przestrzenny i efektywność energetyczna w centrum Końskich 

ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamości 

Lokalizacja Cała gmina ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w szczególności obszaru rewitalizacji), lokalni 

przedsiębiorcy i kupcy 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na sformułowaniu wiązki działań, która doprowadzić 

ma do istotnej poprawy jakości przestrzeni publicznej w centrum Końskich. 

W szczególności obejmie przygotowanie tzw. uchwały reklamowej oraz inne 

działania służące zapewnieniu ładu przestrzennego na terenie obszaru 

rewitalizacji. 

Szacowana 

wartość projektu 

1 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne 
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Prognozowane 

rezultaty 

Uporządkowanie statusu prawnego reklam, szyldów i ogrodzeń 

znajdujących się na obszarze rewitalizacji. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Ocena oparta na analizie porównawczej sytuacji wzdłuż ulic – stan przed 

wejściem w życiu ustawy vs. stan po. 

 

Nr projektu 20 

Tytuł projektu Zbiornik „Sielpia" wraz z Muzeum Zagłębia Staropolskiego 

Realizuje kierunki 

działań 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamości 

aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji (podnoszenie kompetencji, 

wsparcie w powrocie na rynek pracy) 

Lokalizacja Sielpia Wielka 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Gmina Końskie 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji), w tym dzieci 

i młodzież, lokalni przedsiębiorcy i kupcy, turyści 

Opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie zakłada działania modernizacyjno-inwestycyjne w rejonie 

zbiornika „Sielpia”. Uwzględniając konieczność zapewnienia ciągłości funkcji 

turystyczno-rekreacyjnej zbiornika w okresie letnim zostały określone ramy 

czasowe realizacji w/w inwestycji jako okres 3-letni.  

W ramach odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi planuje się wykonać:  

Etap I  

- wykonanie upustu dennego zbiornika wraz z MEW Nr 1  

- wykonanie progu przeciwrumowiskowego w km 47+820  

Etap II  

- wykonanie odmulenia północnej czaszy zbiornika  

- budowa wyspy z amfiteatrem, oraz wyspy nakierowującej przepływ wody, 

celem której będzie zwiększenie przepływu i wymiany wody w pobliżu 

planowanego kąpieliska.  

- przebudowa grobli ziemnej 

- regulacja koryta rzeki Czarnej Koneckiej oraz Czarnej Taraski 

- Modernizacja plaży północnej 

- budowa MEW nr 2 
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- budowa jazu piętrzącego w Małachowie oraz MEW nr 3 w km 55+800 

Etap III 

- wykonanie odmulenia południowej części czaszy zbiornika 

- modernizacja ulic oraz budowa miejsc parkingowych 

- wykonie zagospodarowania turystycznego. 

 

W ramach modernizacji budynku Muzeum Zagłębia Staropolskiego planuje 

się: 

- wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem, naprawę koryt 

odprowadzających wodę z dachu, elewacji wraz z wymianą tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz malowaniem; wymianę stolarki 

drzwiowej, remont hali wystawowej, wykonanie nowej instalacji 

elektrycznej i odgromowej; wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 

pionowych i poziomych; 

- w budynkach suszarni: wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, 

wykonanie instalacji odgromowej i elektrycznej, wykonanie odwodnienia 

piwnic oraz izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych; 

- odbudowa dawnego piętrowego „budynku biurowca”; 

- odbudowa dawnego „budynku mieszkalnego inżynierów”; 

- oczyszczenie i naprawa kanału doprowadzającego wodę na koło wodne 

oraz wykonanie nowej śluzy; 

- remont kanału odpływowego (murowanego) oraz oczyszczenie 

i odmulenie kanału odkrytego (tzw. kanału ulgi); 

- rekonstrukcję muru oporowego wraz z ogrodzeniem kamiennym, 

wymiana ogrodzenia wokół terenu Muzeum; 

- wymianę pokrycia dachu w dwóch portierniach, naprawa elewacji, 

wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej; 

- wykonanie toalet i łazienek dla zwiedzających; 

- wykonanie infrastruktury drogowej dojazdowej wraz z parkingiem; 

- inne roboty w tym m.in.: wycinka drzew i krzewów, 

- konserwację, renowację i zabezpieczenie zabytkowych urządzeń 

i muzealiów, modernizacja ekspozycji stałych (kompleksowy remont 

urządzeń i maszyn produkcyjnych), zabytkowych ciągów technologicznych, 

instalacja i montaż oświetlenia, systemów informacji i obsługi 

zwiedzających oraz elementów infrastruktury wystawienniczej (makiety, 

projektory, systemy prezentacji muzealiów). 

- zakup niezbędnego wyposażenia do realizacji prac konserwatorskich przy 

obiektach ich otoczeniu: sprzętu ogrodniczego; sprzętu zaplecza 
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technicznego (suwnice i dźwigi, podnośniki, agregaty prądotwórcze i pompy 

odwadniające). 

- zakup niezbędnego wyposażenia i narzędzi do prowadzenia działalności 

kulturalnej i artystycznej (sprzęt komputerowo-biurowy i audiowizualny, 

wyposażenie stanowiska kowalskiego, wyposażenie pracowni 

metaloplastyki i designu, zestawy mebli i inne). 

Rozbudowa i poprawa istniejącego systemu monitoringu oraz techniczne 

zintegrowanie go z systemem monitorowania miasta Końskie 

Szacowana 

wartość projektu 

60 000 000 zł 

Źródła 

finansowania 

Środki własne, środki RPO Województwa Świętokrzyskiego 

Prognozowane 

rezultaty 

Rozwój oferty w zakresie spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej dla 

mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji). Wykorzystanie obiektu 

do działań integracyjnych i aktywizujących dzieci i młodzież ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem. 

Sposób oceny 

(zmierzenia) 

efektów realizacji 

projektu  

Zwiększenie liczby osób korzystających z nowo udostępnionej oferty.  
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9. Opis uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Poza listą konkretnych i szczegółowo sformułowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (które 

w poniższych tabelach oznaczono numerami) Wytyczne przewidują zawarcie w programie 

rewitalizacji charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 

przedsięwzięć uzupełniających (w poniższych tabelach oznaczono je kolejnymi literami). Dotyczy to 

po pierwsze przedsięwzięć publicznych, które przyczyniałyby się do osiągania celów programu, ale 

co do których na obecnym etapie nie można rozstrzygnąć o ich ujęciu lub nie w programie (np. gdy 

ich kształt wymagać będzie wypracowania w trakcie realizacji programu rewitalizacji).  Drugą 

przyczyną zakreślenia ram przedsięwzięć służących realizacji celów programu, jest stworzenie 

warunków, aby w rewitalizację mogli wpisywać się różni inwestorzy, w tym niepubliczni. Tym samym 

listę tę należy traktować także jako zaproszenie interesariuszy do inicjowania i podejmowania 

działań, które wzmocnią efektywność Programu Rewitalizacji. Podobnie jak w przypadku zestawienia 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych poszczególne charakterystyki potencjalnych dopuszczalnych 

przedsięwzięć przypisano do tego celu/działania, dla którego ma ono największe znaczenie. 

 

Oznaczenie typu 

charakterystyki 

A 

Istota 

przedsięwzięcia 

Aktywizacja społeczna lub zawodowa osób bezrobotnych, wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Różnorodne działania służące wprowadzeniu na rynek pracy lub integracji 

społecznej osób bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

Realizuje kierunki 

działań 

aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji (podnoszenie kompetencji, 

wsparcie w powrocie na rynek pracy) 

Grupy docelowe osoby bezrobotne, wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

EFS, środki krajowe 

 

Oznaczenie typu 

charakterystyki 

B 

Istota 

przedsięwzięcia 

Przestrzeń w obszarze rewitalizacji przyjazna dla mieszkańców 

i przyjezdnych 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Różnorodne działania służące poprawie jakości przestrzeni publicznych 

Realizuje kierunki 

działań 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów)    

estetyka, ład przestrzenny i efektywność energetyczna w centrum Końskich 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji) 
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Potencjalne 

źródła 

finansowania 

RPO WŚ, środki krajowe 

 

Oznaczenie typu 

charakterystyki 

C 

Istota 

przedsięwzięcia 

Wspieranie działalności organizacji podejmujących działania służące 

realizacji celów społecznych PR 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Szeroka paleta działań, które mogą wspomagać działania instytucji 

pozarządowym.  

Realizuje kierunki 

działań 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji (podnoszenie kompetencji, 

wsparcie w powrocie na rynek pracy) 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

wykorzystanie zrealizowanej infrastruktury kulturalnej, naukowej, 

sportowej do celów aktywizacji i integracji środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Grupy docelowe osoby, rodziny, środowiska wymagające wsparcia ze względów społecznych, 

organizacje pozarządowe 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

EFS, środki krajowe 

 

Oznaczenie typu 

charakterystyki 

D 

Istota 

przedsięwzięcia 

Działania na obszarze rewitalizacji na rzecz zachęcenia młodych do 

pozostania w / powrotu do / osiedlania się w Końskich 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Szeroka paleta potencjalnych działań, które mają wytwarzać „zachęty” dla 

młodych ludzi, aby swą przyszłość lokowali w Końskich i tu się osiedlali, tu 

wracali po studiach lub pozostawali po zakończeniu nauki. Mogą to być 

działania o charakterze organizacyjnym, finansowym, a na pierwszy plan 

wysuwają się „zachęty” mieszkaniowe. W tym zakresie mogą wsparcie / 

podejmowanie działań służących powstaniu atrakcyjnej oferty 

mieszkaniowej dla młodych w Końskich (w zasobie komunalnych lub poza 

nim – wynajem (Mieszkanie +) lub własność (np. kooperatywy)  
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Realizuje kierunki 

działań 

aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji (podnoszenie kompetencji, 

wsparcie w powrocie na rynek pracy) 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

poprawa jakości usług publicznych dostępnych na obszarze rewitalizacji 

rozszerzenie na obszarze rewitalizacji oferty usług publicznych w zakresie 

sportu, nauki i kultury 

rozwój mieszkalnictwa na obszarze rewitalizacji 

Grupy docelowe młodzież 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

środki własne gminy 

krajowe środki na cele mieszkaniowe, pożyczki BGK lub komercyjne 

 

Oznaczenie typu 

charakterystyki 

E 

Istota 

przedsięwzięcia 

Poprawa stanu budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, w tym 

poprawa ich efektywności energetycznej  

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Poprawa stanu wielorodzinnych budynków mieszkalnych remonty, 

adaptacje oraz prace konserwatorskie, termomodernizacja budynków, 

likwidacja lokalnych węglowych źródeł ciepła w budynkach, modernizacja 

indywidualnych źródeł ciepła w budynkach 

Realizuje kierunki 

działań 

aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji (podnoszenie kompetencji, 

wsparcie w powrocie na rynek pracy) 

estetyka, ład przestrzenny i efektywność energetyczna w centrum Końskich 

rozwój mieszkalnictwa na obszarze rewitalizacji 

Grupy docelowe Mieszkańcy obszaru rewitalizacji w gminie Końskie  

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

środki własne gminy, środki wspólnot, EFRR, krajowe środki na cele 

mieszkaniowe i ochrony środowiska 

 

Oznaczenie typu 

charakterystyki 

F 

Istota 

przedsięwzięcia 

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Termomodernizacja budynków, audyty energetyczne, likwidacja lokalnych 

węglowych źródeł ciepła w budynkach, modernizacja indywidualnych 

źródeł ciepła w budynkach. 
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Realizuje kierunki 

działań 

estetyka, ład przestrzenny i efektywność energetyczna w centrum Końskich 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji) 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

środki własne gminy lub innych podmiotów publicznych, EFRR 

krajowe środki na cele termomodernizacji i efektywności energetycznej 

 

Oznaczenie typu 

charakterystyki 

G 

Istota 

przedsięwzięcia 

Działania służące wzmocnieniu miejskiego wizerunku centrum Końskich 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Uatrakcyjnianie oraz tworzenie nowych przestrzeni publicznych 

i półpublicznych. Eliminacja zjawisk czy obiektów pogarszających estetykę 

centrum Końskich. Inwestycje miastotwórcze – uzupełniane zabudowy 

w sposób przyczyniający się do budowy ładu przestrzennego. 

Realizuje kierunki 

działań 

estetyka, ład przestrzenny i efektywność energetyczna w centrum Końskich  

ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamości 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w szczególności z obszaru rewitalizacji) 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

środki własne gminy, ewentualne środki zewnętrzne, środki prywatne 

 

Oznaczenie typu 

charakterystyki 

H 

Istota 

przedsięwzięcia 

Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na 

obszarze rewitalizacji 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Rozbudowa i przebudowa systemu monitoringu wizyjnego w centrum 

Końskich i obszarze zalewu w Sielpi 

Realizuje kierunki 

działań 

poprawa bezpieczeństwa, w tym ruchu drogowego, na obszarze 

rewitalizacji  

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w szczególności z obszaru rewitalizacji) 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

środki własne gminy 
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Oznaczenie typu 

charakterystyki 

I 

Istota 

przedsięwzięcia 

Działania na rzecz mobilności zrównoważonej w centrum Końskich 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Rozwiązania uławiające przemieszczanie się pieszo lub rowerem, 

organizowanie miejsc postojowych (stojaków) dla rowerów, 

uporządkowanie polityki parkingowej – wyznaczanie konkretnych miejsc do 

parkowania nie obniżających atrakcyjności przestrzeni publicznych. 

Realizuje kierunki 

działań 

przyjazna przestrzeń publiczna i półpubliczna w obszarze rewitalizacji (z 

punktu widzenia różnych użytkowników, w tym: rodzin, seniorów, dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów) 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w szczególności z obszaru rewitalizacji) 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

środki własne gminy, EFRR 

 

Oznaczenie typu 

charakterystyki 

J 

Istota 

przedsięwzięcia 

Organizacja imprez i wydarzeń o zróżnicowanym charakterze służących 

aktywizacji lub integracji mieszkańców gminy Końskie 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Wypełnienie programem kulturalnym, sportowym lub innym o charakterze 

integracyjnym przestrzeni publicznych zmodernizowanych w ramach 

realizacji Programu Rewitalizacji.  

Realizuje kierunki 

działań 

ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamość 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 

rewitalizacji 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji) 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

środki własne gminy 
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Oznaczenie typu 

charakterystyki 

K 

Istota 

przedsięwzięcia 

Wzmacnianie i promocja walorów turystycznych gminy 

Rozwinięcie 

charakterystyki 

Działania zmierzające do przyciągnięcia do gminy Końskie (w szczególności 

na obszar rewitalizacji) jak największej rzeszy turystów z zewnątrz, co ma 

przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy na terenie gminy. 

Realizuje kierunki 

działań 

ochrona oraz wzmacnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze 

rewitalizacji oraz lokalnej tożsamości 

integracja mieszkańców gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizacji 

Grupy docelowe Mieszkańcy gminy Końskie (w tym z obszaru rewitalizacji) 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

środki własne gminy 

Poniższa rycina wskazuje rozmieszczenie na obszarze rewitalizacji projektów rewitalizacyjnych. Część 

projektów będzie realizowana na całym obszarze rewitalizacji, zatem nie została wskazana 

punktowo. 

Ryc. 21. Projekty rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji 

 

  



74 

 

10. Mechanizmy zapewnienia komplementarności  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w Programie Rewitalizacji lub zakwalifikowane przez 

program jako dopuszczalne mają bardzo zróżnicowany charakter. Jakkolwiek służą wspólnie realizacji 

celów programu, to jednak wymagają ciągłych wysiłków koordynacyjnych, aby ze sobą nie kolidowały 

(merytorycznie lub przestrzennie), lecz się maksymalnie wzajemnie wzmacniały i uzupełniały. 

Wytyczne wymagają analizy komplementarności przedsięwzięć łącznie we wszystkich aspektach, co 

wskazuje na złożoność zagadnienia, jeśli weźmie się pod uwagę, że przedsięwzięcia mają różnorodny 

charakter i okres realizacji.  

Dodatkowo przedsięwzięcia mogą być realizowane przez różne podmioty, co dodatkowo podnosi 

ryzyko niespójności. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy podmioty te są od siebie niezależne, ale może 

zdarzyć się także w strukturze komórek Urzędu Miasta i Gminy i jednostek mu podległych. Stąd 

potrzeba efektywnych mechanizmów faktycznej koordynacji i integracji różnorodnych przedsięwzięć 

(zarówno „twardych” jak i „miękkich”). 

Komplementarność działań realizujących cele Programu Rewitalizacji w Końskich będzie zapewniana 

w następujący sposób: 

Komplementarność przestrzenna 

Pierwszym warunkiem komplementarność przestrzennej jest zapewnienie koncentracji terytorialnej 

obszaru wsparcia. Jest ona w Końskich zapewniona - obszar rewitalizacji jest stosunkowo niewielki, 

obejmuje dwa fragmenty, którym klarownie przypisano konkretne przedsięwzięcia.  

Przewidziane przedsięwzięcia i kierunki działań mają zasadniczo zasięg zgodny z obszarem 

rewitalizacji (zwłaszcza z jednostką urbanistyczną obejmująca Centrum miasta), niektóre, z racji 

swojego charakteru, mają zasięg wykraczający poza obszar rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza 

projektów ze sfery społecznej, w których zawężanie grona beneficjentów ściśle do mieszkańców 

obszaru rewitalizacji byłoby nieefektywne.  

Ponadto, projekty dotyczące modernizacji, przywrócenia lub zmiany funkcji obiektów publicznych na 

obszarze rewitalizacji prowadzić będą do zwiększenia dostępności i palety oferty usług publicznych 

lub wsparcia dla różnych grup interesariuszy. Zatem działania te nie „wypychają” problemów poza 

obszar rewitalizacji, ale przeciwnie – przez działania rewitalizacyjne osiągane są cele (np. społeczne) 

wobec grupy szerszej niż mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 

Komplementarność problemowa 

Zgodnie treścią Wytycznych, „komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji 

projektów rewitalizacyjnych/przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, 

sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich 

niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, 

środowiskowym)”. Zakres tematyczny przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających niniejszego 

Programu został zaprojektowany zgodnie z powyższą zasadą. Bezpośrednie działania na rzecz 

integracji społeczności i włączenia społecznego będą prowadzone równocześnie z działaniami 

w sferach takich jak: rozwój usług publicznych, poprawa przestrzeni publicznej i półpublicznej, 

rozwój zrównoważonej mobilności.  
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Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna to, jak stanowią Wytyczne, konieczność takiego 

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne 

współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. 

Dla osiągania tej komplementarności, system realizacji Programu Rewitalizacji przewiduje powołanie 

dwóch ciał: 

1) Koordynującego – Zespół ds. rewitalizacji, złożony z urzędników UMiG oraz podległych 
jednostek; 

2) Opiniodawczo-doradczego – Konecka Rada Rewitalizacji, która składać się będzie 
z przedstawicieli grup interesariuszy. 

Funkcjonowanie i współpraca tych podmiotów to główny czynnik budowania komplementarności  

proceduralno-instytucjonalnej. Zwiększy to efektywność i ciągłą koordynację działań 

rewitalizacyjnych, a w dalszej perspektywie, dzięki wypracowanym nowym sposobom zarządzania 

i współpracy, wpływać będzie pozytywnie na zwiększanie efektywności działań rozwojowych w całej 

gminie. 

Komplementarność międzyokresowa 

Na obszarze rewitalizacji w Końskich prowadzone były dotąd różnorodne przedsięwzięcia i działania 

związane z rewitalizacją, w tym z włączeniem społecznym i rynkiem pracy. Najbardziej jednak 

kojarzącym się mieszkańcom z odnową tkanki miejskiej  był projekt  „Rewitalizacja miasta Końskie” 

rozpoczęty w 2010 roku, zrealizowany ze wsparciem RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013. Całkowita wartość wydatków Projektu wynosiła 8,7 mln zł, a kwota dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 60% wydatków kwalifikowanych 

Projektu wyniosła 4,05 mln zł. Przedmiotem Projektu była rewitalizacja centrum miasta oraz Parku 

Miejskiego im. Tarnowskich w Końskich. W wyniku projektu, świetność odzyskał plac pomiędzy 

skrzydłami pałacowymi, który odzyskał pierwotny wygląd nawiązujący do czasów jego świetności 

z XVIII wieku. W centrum placu wybudowano interaktywną fontannę, która stała się jedną 

z największych atrakcji dla rodzin. Plac stał się miejscem lokalnych uroczystości i spotkań. Projekt 

obejmował również ścisłe centrum Końskich. Swoje oblicze zmieniły ulice Pocztowa, Strażacka, 

Łazienna, ks. Granata, plac Kościuszki. Zmieniono na nich nawierzchnię, wymieniono oświetlenie na 

stylowe lampy, wybudowano kanalizację deszczową. Każda z remontowanych ulic zyskała charakter 

deptaku, atrakcyjnego do spędzania czasu w centrum miasta. 

Inny projekt związany z obszarem rewitalizacji  to projekt pn. „Budowa ulic Turystycznej i Sosnowej 

w Sielpi". Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 1,57 mln zł w tym 943 

tys. zł to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowiąca 60% 

całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji 

został wykonany następujący zakres robót: 

• budowa ulic – 0,576 km 

• budowa chodników – 0,621 km 

• budowa utwardzonych poboczy – 0,174 km 

• budowa miejsc postojowych – 224 szt. 

• budowa punktów oświetleniowych – 31 szt. 

Przedsięwzięcie to stanowiło jedną z ważniejszych inwestycji zwiększających możliwości 
wykorzystania potencjału turystycznego Sielpi. 
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W ramach działań dot. rewitalizacji był również realizowany w 2014 roku  projekt „Rewitalizacja 

miasta Końskie poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawów na Browarach oraz przy ulicy 

Zielonej”. Całkowita wartość wydatków Projektu wynosiła 4,9 mln w tym kwota dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 60% wydatków kwalifikowanych 

Projektu wyniosła 2,8 mln zł. 

Komplementarność międzyokresowa zapewniana będzie poprzez prowadzenie rewitalizacji 

w najbliższych latach na obszarze, na którym dotychczas prowadzono wiele działań związanych mniej 

lub bardziej bezpośrednio z rewitalizacją (teren Centrum Końskich, Sielpia). Należy podkreślić, że 

zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, akcent zostanie położony przede wszystkim na 

rozwiązywanie problemów i negatywnych zjawisk społecznych oraz na integrację mieszkańców 

i poprawę warunków życia. 

Niniejszy Program Rewitalizacji  stanowi zatem kontynuację i rozwinięcie konsekwentnych działań na 

rzecz centralnej części Końskich oraz obszaru Sielpi, prowadzonych przez kilkanaście ostatnich lat. 

Komplementarność źródeł finansowania  

Jak wskazują Wytyczne, komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 

2014-2020, oznacza, że projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z programu 

rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków 

EFRR, EFS i FS; następuje koordynacja środków programów operacyjnych ze środkami polityk 

i instrumentów krajowych oraz ze rozwijana jest zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł 

finasowania.  

Stosunkowo niewielka skala Programu Rewitalizacji  oraz zasoby instytucjonalne (niewielka liczba 

instytucji, urzędników i podmiotów w stosunku do większych miast) są czynnikiem ułatwiającym  

koordynację źródeł finansowania. Najistotniejsze wyzwania dla realizacji Programu w tym zakresie 

dotyczą: 

- angażowania organizacji społecznych  w kreowanie, przygotowanie i realizację projektów zgodnych 

z ich celami oraz z celami Programu Rewitalizacji, 

- stymulowania inwestycji prywatnych - zarówno w sferze mieszkaniowej, zagospodarowania 

niszczejących nieruchomości, jak i inwestowania w nowe punkty handlowe, usługowe, 

gastronomiczne itp. ożywiające obszar rewitalizacji; 

- pozyskiwania środków zewnętrznych, zarówno w ramach RPO i innych programów związanych 

z polityką spójności, jak i funkcjonujących lub planowanych programów krajowych (szczególnie tych 

dotyczących włączenia społecznego, mieszkalnictwa, kultury i edukacji); 

- możliwości zapewnienia finansowego wkładu własnego gminy w projekty dofinansowane 

programów z krajowych i europejskich. 

Odpowiedzią na te wyzwanie będą działania władz Miasta i Gminy oraz Zespołu ds. rewitalizacji 

polegające m.in. na: 

-informowaniu i zachęcaniu właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców do inwestowania na 

obszarze rewitalizacji, 

- ciągłym zwiększaniu potencjału instytucjonalnego gminy przez udział pracowników w wydarzeniach 

informacyjnych, szkoleniach dotyczących zewnętrznych źródeł wsparcia. 
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11. Indykatywne ramy finansowe  

Tabela 4. Indykatywne ramy finansowe Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 

 zł 

ŚRODKI PUBLICZNE 

ŚRODKI 

PRYWATNE 

 

 

ŁĄCZNIE 

 

WŁASNE 
GMINY 

UNIJNE KRAJOWE ZWROTNE 

Szacowane środki 
na realizację 

najważniejszych 
przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 
ujętych w PR  

(projekty nr 1-20) 

64 750 000 88 980 000 11 230 000 2 000 000 1 200 000 168 160 000 

Szacowane środki 
na realizację 

uzupełniających 
przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych  

3 600 000 7 000 000 3 000 000 4 000 000 2 400 000 20 000 000 

łącznie 68 350 000 95 980 000 14 230 000 6 000 000 3 600 000 188 160 000 
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12. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji na 
wszystkich etapach   

W procesie realizacji Programu Rewitalizacji w Końskich, włączenie interesariuszy rewitalizacji będzie 

jednocześnie stanowić cel działania, jak i środek osiągania celów rewitalizacji. Interesariusze będą 

zachęcani do włączenia się w proces rewitalizacji przez cały okres realizacji Programu. Władze Miasta 

i Gminy zamierzają korzystać z aktywności i kreatywności interesariuszy w celu osiągania celów 

rewitalizacji.  

Najważniejsze grupy interesariuszy rewitalizacji w Końskich to: 

• mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 

• pozostali mieszkańcy Miasta i Gminy, 

• osoby prowadzące działalność usługową, handlową i inną działalność gospodarczą na 

obszarze rewitalizacji 

• organizacje społeczne i grupy nieformalne, 

• właściciele i użytkownicy nieruchomości i na obszarze rewitalizacji, 

• seniorzy, 

• młodzież. 

W procesie realizacji Programu Rewitalizacji, w zależności od rodzaju, celu czy zakresu danego 

działania, partycypacja obywatelska będzie pobudzana przez stosowanie zasad i technik 

wynikających z nowego podejścia do rewitalizacji, takich jak: 

• szerokie informowanie i zachęcanie do udziału w konsultacjach, pracach studyjnych, 

dyskusjach o kierunkach rozwoju i konkretnych przedsięwzięciach,  

• stosowanie innowacyjnych technik partycypacji (takich jak spacery studyjne, warsztaty 

Charette, pogłębione wywiady, badania fokusowe, debaty obywatelskie, kawiarenki 

obywatelskie itd.), 

• cykliczne edukowanie interesariuszy rewitalizacji o zasadach funkcjonowania procesów 

rozwoju lokalnego, możliwościach włączenia się w dyskusję o kierunkach rozwoju Miasta 

i Gminy itd. 

Dla zachęcania interesariuszy w osiąganie celów progu Rewitalizacji, corocznie opracowywany 

Program współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, będzie zawierał cele oraz finansowe i pozafinansowe formy wsparcia związane 

z rewitalizacją i obszarem rewitalizacji w Mieście i Gminie Końskie.  

Ponadto, w ciągłym procesie rewitalizacji, pomysły na projekty rewitalizacyjne (tj. realizowane na 

obszarze rewitalizacji i przyczyniające się do osiągani celów programu Rewitalizacji) zgłaszane na 

różnych etapach przez interesariuszy będą omawiane pod kątem wsparcia ze strony UMiG przez 

Zespół ds. rewitalizacji i w razie pozytywnej decyzji, będą przedmiotem dalszych prac stosownych 

jednostek UMiG lub jednostek podległych.  

Jedną z form ciągłego dialogu z interesariuszami będzie Konecka Rada Rewitalizacji, stanowiąca ciało 

opiniodawcza-doradcze Burmistrza. Będzie ona składać się z reprezentatywnych przedstawicieli 

różnych grup interesariuszy (więcej informacji o Radzie w rozdziel dot. wdrażania programu 

Rewitalizacji).  
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13. System realizacji Programu Rewitalizacji  

Rewitalizacja to wieloletni proces wymagający koordynacji działań i angażowania wielu podmiotów, 

dlatego jej wdrażanie zawsze stanowi wyzwanie dla władz samorządowych. Wymaga ono bowiem 

wypracowania mechanizmów, które będą możliwe do stosowania w praktyce funkcjonowania gminy, 

a także będą odznaczać się niepodważalną wartości dodaną – wynikającą z większej efektywności 

i jakości przygotowywanych i wdrażanych projektów oraz z lepszej komunikacji między urzędem 

a mieszkańcami i innymi interesariuszami. 

System realizacji Programu musi być jednocześnie dopasowany do skali i zakresu tematycznego 

Programu Rewitalizacji oraz do zasobów kadrowych, organizacyjnych i finansowych Miasta i Gminy. 

Najważniejsze sfery koordynacji w rewitalizacji w Końskich to: 

• koordynacja różnych podmiotów oddziałujących na osoby i grupy wykluczone lub zagrożone 

wykluczeniem społecznym (pomoc społeczna, szkoły, kultura, sport), 

• koordynacja działań dotyczących planowania przestrzennego i strategicznego z działaniami 

ukierunkowanymi na jakość życia, atrakcyjność inwestycyjną i ożywienie gospodarcze (w 

Centrum) oraz atrakcyjność turystyczną (Sielpia), 

• koordynacja działań związanych z osiąganiem celów Programu Rewitalizacji prowadzonych 

przez jednostki publiczne, organizacje społeczne i podmioty prywatne. 

System realizacji Programu Rewitalizacji w Końskich nie przewiduje tworzenia dodatkowych 

jednostek gminnych, lecz przewiduje powołanie, na cały okres realizacji Programu, roboczego 

Zespołu ds. rewitalizacji w strukturze Urzędu Miasta i Gminy oraz uzupełnienie w stosownym 

zakresie zadań wybranych urzędników i przedstawicieli jednostek gminnych.  

Zespół do spraw rewitalizacji, odpowiedzialny za realizację Programu Rewitalizacji, funkcjonować 

będzie pod nadzorem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Za koordynację prac Zespołu odpowiadać 

będzie wyznaczony Zastępca Burmistrza. Funkcję Sekretarza Zespołu ds. rewitalizacji pełni będzie 

Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.  

W skład Zespołu ds. rewitalizacji wejdą w szczególności: 

• Radni Miasta i Gminy Końskie 

• Naczelnik Wydziału Edukacji, 

• Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

• Naczelnik Wydziału Inwestycji, 

• Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

• Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

• Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, 

• Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury, 

• Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, 

• Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., 

• Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o., 

• Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. 

Zespół do spraw rewitalizacji odpowiedzialny będzie za: 

• realizację celów Programu Rewitalizacji, 
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• koordynację działań różnych jednostek, przedsięwzięć i projektów realizujących poszczególne 

kierunki działań, 

• zapewnienie komplementarności i koncentracji działań, 

• raportowanie (co 2 lata) postępów realizacji Programu Rewitalizacji, 

• monitorowanie i ewaluację Programu Rewitalizacji. 

Pracę Zespołu regulować będzie Zarządzenie Burmistrza, które zawierać będzie uregulowania 

dotyczące sposobu działania zespołu (np. częstotliwość spotkań) oraz zasady komunikacji 

wewnętrznej.  

Koordynator, z pomocą Sekretarza, będzie kierować pracami Zespołu. Oprócz organizacji prac 

Zespołu oraz zapewnienia przepływu informacji związanych z procesem rewitalizacji – 

w szczególności do Burmistrza, ale także do innych zaangażowanych osób, komórek i instytucji. 

Koordynator będzie również odpowiedzialny za opracowanie cyklicznych raportów z realizacji 

Programu Rewitalizacji. 

Poszczególne działania w ramach wdrażania Programu oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostaną 

przypisane – na zasadzie bezpośredniej odpowiedzialności – poszczególnym członkom Zespołu ds. 

rewitalizacji, zgodnie ze standardowym zakresem ich kompetencji służbowych (przyjmując 

możliwość wskazania osoby wiodącej oraz osób wspomagających). O wyznaczeniu osób 

odpowiedzialnych decyduje Koordynator Zespołu.  

Dla efektywnego prowadzenia rewitalizacji, przewiduje się również powołanie Koneckiej Rady 

Rewitalizacji. Rada, stanowiąca odpowiednik komitetu rewitalizacji stanowiącego nieodzowny 

element realizacji gminnego programu rewitalizacji, będzie ciałem opiniodawczo-doradczym. Jej 

działalność nie będzie dotyczyła zarządzania realizacją Programu Rewitalizacji, ale będzie stanowić 

formy dyskusji, opiniowania, wypracowywania pomysłów oraz omawiania kierunków rewitalizacji 

w Końskich.  

W skład Koneckiej Rada Rewitalizacji, zgodnie z zasadami reprezentatywności, wejdą 

przedstawiciele: 

• Mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

• Mieszkańców pozostałej części Gminy, 

• Rady Miejskiej w Końskich 

• Organizacji społecznych,  

• Przedsiębiorców oraz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,  

• Właścicieli i zarządców nieruchomości, 

• Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

• Młodzieżowej Rady Miasta, 

• Lokalnej Grupy Działania,  

• Parafii, 

• Urzędu Miasta i Gminy, 

• Innych podmiotów realizujących działania zgodne z celami Programu Rewitalizacji. 

Do prac Rady ad hoc będą zapraszani dodatkowi interesariusze rewitalizacji w Końskich. 

Zadaniem Rady będzie także zwiększanie przepływu informacji o realizowanych i planowanych 

przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, będą one bowiem niejednokrotnie prowadzone przez podmioty 

prywatne lub organizacje. Dodatkowo, Rada, stanowiąca swego rodzaju łącznik między Urzędem 

Miasta i Gminy a mieszkańcami obszaru rewitalizacji, wypracowywać będzie sposoby i modele 
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zwiększania efektywności działań oraz proponować idee nowych projektów w ramach postępu relacji 

Programu. 

Kadencja Rady będzie trwać 3 lata. Z chwilą ewentualnego zastąpienia Programu Rewitalizacji 

Gminnym Programem Rewitalizacji (uchwalanym na podstawie ustawy o rewitalizacji), Konecka Rada 

Rewitalizacji zostanie przekształcona w Komitet Rewitalizacji działający zgodnie z art. 7 ustawy 

o rewitalizacji.  

 

 

 

  

ZESPÓŁ DO SPRAW 

REWITALIZACJI 

(Ciało koordynujące) 

 

Urzędnicy, 

przedstawiciele 

jednostek gminnych 

 

Koordynacja, 

odpowiedzialność za 

realizację Programu 

Rewitalizacji, 

monitorowanie i 

ocena 

KONECKA RADA 

REWITALIZACJI 

(ciało opiniodawczo-

doradcze) 

 

Przedstawiciele  

grup interesariuszy  

 

Opiniowanie, 

doradzanie 

Burmistrzowi, 

 dyskusja nad 

kierunkami 

rewitalizacji 

Komunikacja 

 

Łączność z interesariuszami  

Ryc. 22. Relacje między Zespołem ds. rewitalizacji a Radą Rewitalizacji 
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14. System monitoringu i oceny programu rewitalizacji  

Monitorowanie a ewaluacja 

Niezwykle istotnymi elementami każdego procesu rewitalizacji jest monitorowanie oraz ewaluacja. 

Monitorowanie to systematyczne zbieranie informacji o przebiegu realizacji elementów danego 

programu oraz zmianach w jego otoczeniu. Ewaluacja to cykliczna ocena, dokonywana m.in. na 

podstawie zgromadzonych informacji, a także w oparciu o inne narzędzia, stopnia osiągania 

założonych celów wraz z identyfikacją przyczyn, gdy jest on niezadowalający. 

Te dwa powiązane procesy w działaniach rewitalizacyjnych służą w pierwszym rzędzie: 

• weryfikacji, czy program został trafnie sformułowany, tj. czy i w jakim stopniu podejmowane 

działania faktycznie służą celom programu, 

• weryfikacji założeń, na których bazuje program rewitalizacji, 

• ocenie efektów poszczególnych przedsięwzięć, 

• identyfikacji problemów we wdrażaniu programu oraz wskazywaniu przyczyn.  

Na tej podstawie osiągane będą pośrednie cele monitorowania i ewaluacji:  

• poprawa i doskonalenie treści programu i koncepcji poszczególnych przedsięwzięć, 

• bieżąca poprawa systemu wdrażania programu rewitalizacji,  

• usprawnienie realizacji programu rewitalizacji lub konkretnych przedsięwzięć, 

• optymalizacja wykorzystania środków publicznych, 

Monitorowanie realizacji Programu 

Monitorowanie procesu rewitalizacji w Końskich po pierwsze umożliwi obserwację postępów 

procesu rewitalizacji oraz stosowne raportowanie, a po drugie pozwoli analizować zróżnicowania 

wewnątrzmiejskie. W szczególnie  wykaże, czy w wyniku realizacji Programu ulegają zniwelowaniu 

zróżnicowania (wykazane na etapie diagnozy) pomiędzy obszarem rewitalizacji a pozostałymi 

fragmentami miasta i gminy.  

Monitorowanie musi opierać się na obiektywnych i weryfikowalnych miernikach i metodach 

badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Mierniki takie zostały zaproponowane 

w Programie Rewitalizacji i  przypisane poszczególnym celom (w części bazują one na danych 

wykorzystywanych w diagnozie). W tabeli 22 zawarto wskaźniki monitorowania dla poszczególnych 

celów szczegółowych. 

System monitorowania Programu obejmie: 

• Komponent monitorowania przedsięwzięć, który obejmie gromadzenie informacji o realizacji 

przedsięwzięć, ich stanie zaawansowania (w tym finansowego), efektach (w tym 

rzeczowych), a także o istotnych aspektach ich realizacji – pozytywnych lub negatywnych (np. 

bariery w realizacji lub inne zidentyfikowane deficyty). 

• Komponent monitorowania rezultatów polegający na gromadzenie danych o zmianach, jakie 

wywołuje realizacja Programu Rewitalizacji. Podstawą tego monitoringu będą mierniki, które 

odnoszą się do zjawisk lub aspektów społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, 

technicznych, gospodarczych i środowiskowych - zaproponowane w Programie jako miary  

obrazujące stopień osiągania poszczególnych celów. 
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Tabela 5. Wskaźniki monitorowania celów Programu Rewitalizacji 

Za monitorowanie procesu rewitalizacji w odpowiedzialny będzie Zespół ds.  rewitalizacji. Zespół 

wypracuje mechanizm sporządzenia cyklicznych opracowań z  monitorowania rewitalizacji. Za 

cykliczne pozyskiwanie danych i informacji na potrzeby monitorowania odpowiadać będą 

w odpowiednim zakresie tematycznym członkowie Zespołu, pozyskując je z komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy i od jednostek zewnętrznych. 

Co 2 lata Zespół ds. rewitalizacji opracowuje Raport z realizacji Programu Rewitalizacji. Raport 

przedkładany jest do akceptacji Burmistrzowi, który z kolei przedstawia Raport Radzie Miejskiej. 

Przed przedłożeniem raportu Burmistrzowi jest on opiniowany przez Konecką Radę Rewitalizacji. 

Raport zawiera najważniejsze informacje o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w Programie, w tym informację w zakresie osiągania 

efektów poszczególnych projektów lub przedsięwzięć. Raport zawiera także informacje na temat 

aktywności interesariuszy rewitalizacji w kontekście przedsięwzięć podstawowych i pozostałych. 

Ocena Programu Rewitalizacji 

Program Rewitalizacji będzie cyklicznie podlegać ocenie aktualności i  stopnia realizacji. Będzie ona 

dokonywana przez Burmistrza co 3 lata, w roku 2021 (ewaluacja mid-term) i 2024 (ewaluacja ex-

post).  

Prowadzona ocena dotyczyć będzie z jednej strony aktualności treści Programu, a z drugiej stopnia 

jego realizacji. W obu tych aspektach ocena Programu powinna obejmować analizę tych samych 

wskaźników, które służyły szczegółowemu zdiagnozowaniu obszaru rewitalizacji. Bez tego 

niemożliwe będzie rzetelne przedstawienie oraz ocena zjawisk i trendów. Celowe może być także 

uwzględnienie innych wskaźników odnoszących się do procesu realizacji Programu. W każdym razie 

dane zgromadzone w ramach monitorowania stanowić będą najważniejszą bazę dla 

przeprowadzenia oceny. Każdorazowo ocena dokonywać będzie się na podstawie trendów zmiany 

wskaźników odniesionych do ogólnych parametrów dla całego miasta, województwa lub kraju. Takie 

Cel szczegółowy PR Wskaźniki monitorowania (wskaźniki rezultatu) 

Cel 1 
 
 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych na obszarze rewitalizacji 

(2016: 127) 

• Liczba rodzin korzystających z  usług Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej (2013: 161) 

• Liczba organizacji społecznych działających na obszarze 

rewitalizacji (2017: 38) 

Cel 2 
 
 

• Liczba nowopowstałych placówek świadczenia usług publicznych, 

w tym świadczących usługi dla dzieci, młodzieży i seniorów (2017: 

0) 

• Liczba nowych usług publicznych na obszarze rewitalizacji  (2017: 

0) 

Cel 3 
 
 

• Liczba zmodernizowanych obiektów i przestrzeni publicznych na 

obszarze rewitalizacji,  w tym tych o kluczowym znaczeniu dla 

rewitalizacji (2017: 0) 

• Liczba przedsięwzięć związanych z infrastrukturą poprawiających 

dostępność, atrakcyjność gospodarczą i wizerunek obszaru 

zdegradowanego (2017: 0) 



84 

 

podejście (bez zakładania z góry osiągnięcia w określonym roku konkretnych wartości) wynika po 

pierwsze z otwartego charakteru programu, ale przede wszystkim wpływu czynników 

makroekonomicznych, które poprzez ich dużą siłę oddziaływania mogłyby zaburzyć prawidłową 

ocenę programu.  

Ocena nie powinna ograniczać się do pomiaru efektów realizacji przedsięwzięć, ale powinna również 

zawierać analizę związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy podjętymi (lub zaniechanymi) 

działaniami a  osiągniętymi efektami. Da to też podstawę sprawdzenia logiki Programu Rewitalizacji 

w świetle pragmatyki jego wdrażania.  

Ocena prowadzona jest przez Burmistrza, a więc to po stronie władz gminy odpowiedzialnych za 

koordynację procesu rewitalizacji spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie procesu oceny 

i przełożenie jej wyników na odpowiednie działania w odniesieniu do Programu Rewitalizacji. 

Realizacja tego zadania zostanie powierzona Zespołowi ds. rewitalizacji, przy czym zasadne jest, aby 

ocena została opracowywana i przedłożona Zespołowi przez podmiot zewnętrzny, aby w ten sposób 

zapewnić jej obiektywność (mechanizm „spojrzenia z boku”). Równocześnie Zespół zadba, aby 

proces oceny Programu miał partycypacyjny charakter, a więc aby wzięli w nim udział wszyscy 

zainteresowani interesariusze.   

Zmiana Programu Rewitalizacji 

Jeśli przeprowadzona ocena wskazuje na potrzebę zmiany Programu, może to wynikać 

z następujących okoliczności: 

• stwierdzenia, że Program nie został prawidłowo skonstruowany, tzn. nietrafnie formułuje cele 

lub identyfikuje działania służące osiągnięciu tych celów, a przedsięwzięcia nie przekładają się 

na osłabienie zidentyfikowanych problemów, 

• nastąpiła dezaktualizacja określonych treści Programu, 

• w międzyczasie powstały warunki umożliwiające uzupełnienie Programu o dodatkowe elementy 

(np. powstały nowe narzędzia formalno-prawne lub finansowe),  

• wystąpiły istotne odstępstwa w stosunku do ramowego harmonogramu wdrażania Programu, 

co może sugerować, że założony system zarządzania programem nie funkcjonuje właściwie. 

Jeśli więc wnioski z ewaluacji wskazują na potrzebę modyfikacji Programu - projekt takich zmian 

powinien zostać przygotowany, a Burmistrz występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę. 

Oczywiście zmiana Programu może nastąpić też w dowolnym momencie (niezależnie od 

zaplanowanego w Programie cyklu jego oceny), w zależności od doraźnie stwierdzonych potrzeb 

w tym zakresie. 

 


