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1 Wprowadzenie – cel, założenia i zakres opracowania  

Powołując się na Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020 

rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe na rzecz społeczności 

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

sposób zaplanowany poprzez programy rewitalizacji. Przez działania całościowe rozumie się 

wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują głównie kwestie społeczne, a oprócz 

tego gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe. Poprzez 

prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań 

danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni 

okres prowadzony przez interesariuszy, we współpracy ze społecznością lokalną.  

Obszar zdegradowany stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. 

stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony 

na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic (warunek – 

występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze). 

Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się 

prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla 

rozwoju lokalnego. 

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni 

program działań w takich sferach jak: społeczna, ekonomiczna, przestrzenna, 

infrastrukturalna, środowiskowa, kulturowa. Celem niniejszego programu jest wyprowadzenie 

obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 

różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Projekt rewitalizacyjny to zaplanowany oraz ukierunkowany plan na osiągnięcie celów 

programu rewitalizacji.  

Interesariusze to osoby lub instytucje, które pozostają w strefie bezpośredniego lub 

pośredniego oddziaływania Programu oraz podmioty, które mogą uczestniczyć w realizacji 

Programu i wpływać na jego rezultaty. Interesariuszami rewitalizacji mogą być więc lokalne 
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społeczności, ich formalni i nieformalni przedstawiciele, władze samorządowe i krajowe, 

politycy, przywódcy religijni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, grupy specjalnych 

interesów, społeczności akademickie oraz przedstawiciele biznesu1. 

Procedura tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

zakłada: 

 Uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy. 

 Pełną diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizę dotykających go 

problemów.  

 Właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru. 

 Komplementarność, czyli rozwiązywanie kwestii społecznych z uwzględnieniem innych 

sfer, takich jak zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa jakości 

infrastruktury technicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, wzmocnienie 

potencjału gospodarczego. 

 Koordynację prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluację skuteczności 

rewitalizacji. 

 Partycypację społeczną, czyli udział interesariuszy na każdym etapie tworzenia 

dokumentu LPR, jego wdrażania oraz ewaluacji.  

Za najważniejszą zasadę rewitalizacji należy uznać partycypację społeczną w identyfikacji 

problemów oraz tworzenia projektu wsparcia. By spełnić tę zasadę, na każdym z etapów 

opracowywania niniejszego dokumentu zapewnione były różnorakie mechanizmy 

partycypacyjno-konsultacyjne. Zainteresowani mieszkańcy mogli uczestniczyć w projekcie 

poprzez konsultacje społeczne, zebrania wiejskie oraz badanie społeczności lokalnej. 

Do informowania społeczności lokalnej wykorzystana została przede wszystkim strona 

internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, gdzie umieszczane były terminy spotkań 

oraz postępy prac w powstawaniu dokumentu. W konsultacjach społecznych aktywnie 

uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony. Pozwoliło to na wspólne sformułowanie wizji 

obszaru zdegradowanego oraz wyznaczenie kierunków dalszych działań.  

                                                      
1
 International Finance Corporation (2007). Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies 

Doing Business in Emerging Markets, World Bank Group. 
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Na poniższym rysunku przedstawiono poszczególne etapy tworzenia planu. W ten sposób 

zapewniona została kompleksowość i komplementarność działań. Oceniono także możliwości 

gminy w oparciu o środki finansowe realne do uzyskania. 

Rysunek 1. Etapy tworzenia LPR 

 

Opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji, Dz. U. rok 2015, poz. 1777. 

Monitorowanie 

system monitorowania i oceny programu rewitalizacji 

Zarządzanie 

opis struktury zarządzania realizacją programu rewitalizacji 

Mechanizmy 

mechanizmy integrowania działań  

Planowane przedsięwzięcia 
opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym 

Cele 
cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub 

ograniczeniu negatywnych zjawisk 

Wizja 

wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Powiązania 

opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy 

Diagnoza 

pełna diagnoza problemów w skali gminy i uszczegółowiona dla obszaru rewitalizacji 
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2 Powiązanie z dokumentami strategicznymi na poziomie Gminy 

W poniższej tabeli przedstawione zostały szczegółowe powiązania z dokumentami 

strategicznymi na poziomie gminy. 

Tabela 1 Powiązanie z dokumentami strategicznymi Gminy Białobrzegi. 

Powiązanie z Programem Rewitalizacji 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Białobrzegi na lata 2015-2020 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Białobrzegi wyznacza kierunki 

działań mających zapobiegać i zmniejszać wykluczenie społeczne spowodowane ubóstwem, 

bezradnością, uzależnieniami czy niepełnosprawnością. Strategia ta jest rozwinięciem działań 

oraz założeń programowych realizowanych w sferze pomocy społecznej na terenie gminy 

Białobrzegi.  

Wizja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Białobrzegi brzmi: 

Białobrzegi to gmina, w której mieszkańcy czują się bezpiecznie. Wysoki poziom życia 

społeczności lokalnej zapewnił zrównoważony rozwój gospodarczy i integrację społeczeństwa. 

Priorytetem władz samorządowych jest edukacja i „inwestowanie w młodzież”. Gmina swoim 

mieszkańcom zapewnia dobrą opiekę medyczną i socjalną oraz profesjonalną pomoc 

społeczną. Polityka społeczna gminy opiera się na założeniu umocnienia roli rodziny w 

społeczeństwie, promocji zdrowego trybu życia oraz działaniach prewencyjnych i 

profilaktycznych skierowanych przeciwko patologiom społecznym2.  

W najbliższych latach gmina będzie dążyć do wzmocnienia aktywności społecznej, ze 

szczególnym naciskiem na uwrażliwienie mieszkańców na potrzeby innych. Duży nacisk 

będzie tez kładziony na edukację młodzieży oraz rozwój ich talentów. Rola rodziny będzie 

wzmacniana, podejmowane będą działania aktywizujące osoby starsze i niepełnosprawne. 

Zasadniczymi celami określonymi w Strategii są: 

Cele główny I: Wysoki standard życia społeczności lokalnej; 

 Edukacja i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży; 

 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; 

 Kultura, dziedzictwo regionu i promocja gminy; 

 Aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie patologiom; 

 Ekologia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja.  

Według Strategii „cel ten zakłada poprawę standardu życia mieszkańców gminy m.in. poprzez 

poprawę warunków lokalowych i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej, 

                                                      
2
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Białobrzegi na lata 2015-2020, s. 47. 
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inwestowanie w edukację, organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży, stworzenie 

odpowiednich warunków dla rozwoju sportu i promocji zdrowego trybu życia”3. 

 

Cel główny II: Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. 

 Rynek pracy; 

 Znoszenie barier architektonicznych; 

 Kompleksowa pomoc społeczna. 

Cel ten „zakłada prowadzenie dalszych działań pomocowych dla osób potrzebujących […] oraz 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym […]. Ważnym elementem jest również 

ograniczenie zjawisk patologicznych w środowisku domowym – alkoholizm, bezradność 

życiowa, przemoc w rodzinie – poprzez m.in. zwiększenie dostępności do pomocy 

terapeutycznej, prawnej, psychologicznej dla osób i rodzin z problemami oraz prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej4”.  

W nawiązaniu do określonych zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Białobrzegi, cele projektowe Programu Rewitalizacji, przyczynią się m.in. do 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, udzielania wsparcia osobom obarczonym 

problemami, promowania zdrowego stylu życia, aktywizacji dzieci i młodzieży (tym samym 

odciągnięcia od używek i problemów w rodzinie) oraz aktywizacji społecznej dorosłych 

mieszkańców gminy.  

Strategia Rozwoju Gminy Białobrzegi 

Misja Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi jest spójna z misją Programu Rewitalizacji: 

Misją rozwoju Gminy i Miasta Białobrzegi jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, 

uwzględniający potencjał turystyczny regionu oraz zapewniający: mieszkańcom, komfortowe 

warunki życia oraz możliwość aktywnego partycypowania w przestrzeni społecznej, turystom 

atrakcyjną ofertę wypoczynku, zaś inwestorom i przedsiębiorcom wsparcie w prowadzonej 

działalności, poprzez zapewnienie dostępności terenów inwestycyjnych i promowanie 

kluczowych branż.  

Program Rewitalizacji zawiera projekty zadań, które są komplementarne z poszczególnymi 

celami strategicznymi Gminy Białobrzegi, a skutkiem ich realizacji ma być rozwój społeczno-

gospodarczy. 

Cel strategiczny I: Wysoki poziom atrakcyjności turystycznej: 

 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw działających w branży turystycznej; 

 Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej oraz renowacja zabytków 

(modernizacja parków i terenów zielonych). 

Cel strategiczny II: Rozwinięta oferta sportowo-rekreacyjna: 

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej, 

                                                      
3
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Białobrzegi na lata 2015-2020, s. 48. 

4
 Tamże, s. 57. 
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 Organizacja imprez o charakterze sportowym; 

 Promocja aktywnego trybu życia. 

 

Cel strategiczny III: Szeroka oferta kulturalno-rozrywkowa:  

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalno-rozrywkowej; 

 Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym i rozrywkowym; 

 Wsparcie działalności animatorów kultury i instruktorów. 

 

Cel strategiczny V: Efektywny system pomocy społecznej i opieki zdrowotnej: 

 Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym; 

 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym. 

Założenia projektów rewitalizacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białobrzegi 

na lata 2016-2021 zawierają się w celach Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi. Realizacja 

zaproponowanych działań przyczyni się m.in. do minimalizacji wykluczenia społecznego oraz 

do rozwoju gospodarczego gminy. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2016-2019 

Podstawowe założenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy 

Białobrzegi na lata 2016-2019 zmierzają do ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, 

między innymi poprzez upowszechnianie tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego, 

lokalnych tradycji i obrzędów. „Zabytki są nie tylko materialnym śladem przeszłości, lecz 

także cennym elementem kultury, przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego 

otoczenia człowieka5”. 

Priorytet 2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego 

 Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego; 

 Realizowanie zadań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Białobrzegi. 

Priorytet 3: Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego 

 Promowanie dziedzictwa kulturowego gminy; 

 Propagowanie działań mających na celu zachowanie tradycji ludowych i obrzędów; 

 Wprowadzenie i upowszechnienie tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego do 

systemu edukacji szkolnej poprzez organizowanie i wspieranie zajęć. 

Założenia projektów rewitalizacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białobrzegi 

na lata 2016-2021 zawierają się w celach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2016-2019. Realizacja zaproponowanych działań przyczyni 

                                                      
5
 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2016-2019, s. 5, 
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się m.in. do propagowania lokalnych tradycji wśród dzieci i młodzieży. „Gminny program 

opieki nad zabytkami, m.in. poprzez działania edukacyjne, może też budzić w lokalnej 

społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i 

wspólnych korzeni. Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie 

tożsamości, wspiera identyfikację jednostki z tzw. małą ojczyzną, zacieśnia procesy 

integracyjne w społeczności lokalnej (…)6” 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Studium uwarunkowań Miasta i Gminy Białobrzegi zawiera opis uwarunkowań oraz wyznacza 

kierunki rozwoju polityki przestrzennej jednostki miejsko-wiejskiej. Nadrzędnym 

zamierzeniem niniejszej polityki jest „realizacja w naturze określonych wartości materialnych 

i duchowych odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom społecznym, z uwzględnieniem 

zasad ekorozwoju7”.  Zasadniczymi celami określone w Studium, są: 

Cele wynikające z uwarunkowań środowiska przyrodniczego i zachowania ładu przestrzennego: 

 Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju; 

 Zachowanie terenów o naturalnych warunkach przyrodniczych i krajobrazowych; 

 Zachowanie i wzbogacenie terenów o naturalnych walorach dla wypoczynku, 

zwłaszcza w odniesieniu do rejonu „nadpilickiego”; 

 Powstrzymywane procesu degradacji i zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego. 

Cele w zakresie spełnienia należnych potrzeb współczesnego człowieka oraz wyrównania 

standardów cywilizacyjnych: 

 Utrzymanie pozytywnych cech obszarów o różnych funkcjach; 

 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i gminy i wykorzystanie jej funkcji 

tranzytowej 

Cele w zakresie tworzenia szczególnie sprzyjających warunków dla wzrostu przedsiębiorczości i 

samoorganizacji społeczeństwa: 

 Wykorzystanie wyjątkowych walorów przyrodniczo-krajobrazowych ze wskazaniem 

terenów do działalności inwestycyjnej dla funkcji obsługi rekreacji i turystyki 

kwalifikowanej i ich otoczenia. 

W nawiązaniu do określonych zadań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Białobrzegi cele projektowe Programu Rewitalizacji, 

przyczynią się m.in. do zachowania i wzbogacenia terenów naturalnych o walorach dla 

wypoczynku i rekreacji. Cel ten będzie realizowany zgodnie z założeniem Studium 

uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Białobrzegi 

                                                      
6
 Tamże, s. 5. 

7
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Białobrzegi, s. 8. 
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wspominającym o „gospodarowaniu przestrzenią z uwzględnieniem zasady zachowania 

systemu przyrodniczego w jego naturalnych granicach fizjograficznych8”.  

Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z Terenów Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2014-2032 

 Urzeczywistnienie działań ustalonych w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów 

Zawierających Azbest z Terenów Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2014-2032, przyczyni się 

do poprawy jakości środowiska naturalnego a tym samym poprawy jakości życia 

mieszkańców.  

Nadrzędnym długoterminowym celem Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów 

Zawierających Azbest z Terenów Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2014-2032 jest: 

Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych 

azbestem u mieszkańców miasta i gminy Białobrzegi oraz likwidacja negatywnego 

oddziaływania azbestu na środowisko naturalne9. 

Spełnienie zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

wspomoże uzyskać efekty zamierzeń Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających 

Azbest z Terenów Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2014-2032. 

Źródło: Opracowanie własne. 

  

                                                      
8
 Tamże, s. 26. 

9
 Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z Terenów Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 

2014-2032. 
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3 Metodologia 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego następuje na podstawie koncentracji na nim negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz 

jednoczesnym występowaniu na nim co najmniej jednego zjawiska negatywnego ze sfery 

gospodarczej, środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej.  

Zgodnie z kryteriami oceny programu rewitalizacji województwa mazowieckiego, niezbędne 

dane pozyskiwane były od takich instytucji jak: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Powiatowy Urząd Pracy w 

Białobrzegach oraz Powiatowej Komendy Policji w Białobrzegach. Dzięki współpracy z 

instytucjami zebrane zostały szczegółowe dane dotyczące takich aspektów jak (dane za rok 

2015, w  przypadku frekwencji wyborczej dane za rok 2014):  

 Liczba noworodków; 

 Liczba osób korzystających ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z powodu ubóstwa; 

 Liczba osób korzystających ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z powodu alkoholizmu; 

 Liczba osób korzystających ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z powodu niepełnosprawności; 

 Liczba wykroczeń w zakresie kradzieży i włamań; 

 Liczba wykroczeń w zakresie czynów rozbójniczych, pobić; 

 Liczba osób bezrobotnych; 

 Liczba osób długotrwale bezrobotnych; 

 Liczba organizacji pozarządowych; 

 Frekwencja wyborcza wyborów do parlamentu europejskiego; 

 Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych; 

 Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1970. 

Do wyznaczenia obszaru rewitalizacji posłużyła także metodologia badań jakościowych. W celu 

pogłębienia problemów występujących na terenie gminy, przeprowadzone zostały badania: 
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 Wywiady bezpośrednie indywidualne; 

 Wywiady bezpośrednie grupowe; 

 Warsztaty; 

 Konsultacje społeczne.  

W celu diagnozy czynników kryzysowych zastosowano metodę analizy wskaźnikowej. Polega 

ona na zebraniu i analizie danych statystycznych z zakresu zjawisk społecznych, 

gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych czy technicznych.  

Do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej wykorzystano administracyjny podział gminy 

Białobrzegi na sołectwa: Brzeska Wola, Brzeźce, Budy Brankowskie, Jasionna, Kamień, 

Mikówka, Okrąglik, Stawiszyn, Sucha, Szczyty oraz miasto Białobrzegi. 

Rysunek 2 Mapa gminy Białobrzegi 

 

Źródło: Urząd Miasta Białobrzegi. 
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Rysunek 3 Podział gminy na sołectwa. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy Urzędu Miasta i Gminy W Białobrzegach. 

Miasto, z uwagi na dużą liczbę mieszkańców oraz zajmowany duży teren, podzielone zostało 

na okręgi. Do podziału posłużono się podziałem na okręgi wyborcze (Uchwała nr X/161/2012 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012 oraz Uchwała nr XI/303/2014 

zmieniającą granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym). 

Na potrzeby Programu Rewitalizacji obszar miasta podzielono na: 

 Okręg I (ulice: Krakowska, Mikowska, Skargi, Gajowa, Kochanowskiego, Armii Krajowej, 

Czachowskiego, Cegielniana, Spacerowa, Poświętna, Rzeczna, Cicha, Krótka) – 

usunięto stąd osadę leśną Turno; 

 Okręg II (ulice: 11 Listopada, Żeromskiego 72, Żeromskiego 72A); 

 Okręg III (ulice: Rzemieślnicza wraz z blokami nr 33 i 35, Reymonta 29, Reymonta 31); 

 Okręg IV (ulice: Rzemieślnicza 37, Rzemieślnicza 39, Rzemieślnicza 41, Rzemieślnicza 

41A); 

http://bialobrzegi.e-mapa.net/
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 Okręg V (ulice: Rzemieślnicza 43, Rzemieślnicza 45, Konopnickiej 6, Baczyńskiego, 

Orzeszkowej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Prusa, Reja, 

Kamińskiego, Broniewskiego, Asnyka, Fredry, Leśmiana, Iwaszkiewicza, Tuwima, 

Banaszka); 

 Okręg VI (ulice: Reymonta 40, Reymonta 40A, Reymonta 42, Reymonta 44); 

 Okręg VII (ulice: Polna 6, Polna 8, Polna 8A, Konopnickiej 2, Konopnickiej 3, 

Konopnickiej 4); 

 Okręg VIII (ulice: Żeromskiego 39, Żeromskiego 41, Żeromskiego 43, Żeromskiego 43A, 

Żeromskiego 47, Żeromskiego 49, Żeromskiego 51, Żeromskiego 53, Kopernika, Biała, 

Błękitna, Zielona, Srebrna, Lawendowa, Cytrynowa, Różana, Tęczowa, Lazurowa); 

 Okręg IX (ulice: Żeromskiego (bez bloków), Reymonta-prywatne, Sądowa, Szkolna, 

Sportowa, Leśna, Wąska, Bautscha, Targowa, Słoneczna); 

 Okręg X (ulice: Kościelna, Targowicka, Mroczkowskiego, Kusocińskiego, Reymonta 11); 

 Okręg XI (ulice: Piekarska, Piaskowa, Plac Zygmunta Starego, Polańska, Brzechwy, 

Ogrodowa, Brzozowa, Lipowa, Jałowcowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Młynarska, 

Modrzewiowa, Łąkowa, Sosnowa, Wiśniowa, Składowa, Świerkowa, Kalinowa). 

Rysunek 4 Podział miasta Białobrzegi na okręgi 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy Urzędu Miasta i Gminy W Białobrzegach. 

http://bialobrzegi.e-mapa.net/
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Mimo różnicy w powierzchni, na terenie jednostek mieszka zbliżona liczba ludności: 

Tabela 2 Liczba mieszkańców jednostek analitycznych 

Jednostka administracyjna liczba mieszkańców 

Sołectwo Brzeźce 309 

Sołectwo Brzeska Wola 222 

Sołectwo Budy Brankowskie 97 

Sołectwo Jasionna 102 

Sołectwo Kamień 423 

Sołectwo Mikówka 116 

Sołectwo Okrąglik 105 

Sołectwo Stawiszyn 324 

Sołectwo Sucha 1211 

Sołectwo Szczyty 340 

Okręg I 909 

Okręg II 415 

Okręg III 472 

Okręg IV 496 

Okręg V 723 

Okręg VI 492 

Okręg VII 690 

Okręg VIII 549 

Okręg IX 754 

Okręg X 747 

Okręg XI 840 

Łącznie: 10336 
Źródło: Opracowanie własne 

Z uzyskanych danych stworzono następujące wskaźniki: 

W1: Liczba noworodków w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej; 

W2: Liczba osób korzystających ze świadczeń MGOPS z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 

100 mieszkańców danej jednostki analitycznej; 

W3: Liczba osób korzystających ze świadczeń MGOPS z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 

100 mieszkańców danej jednostki analitycznej; 

W4: Liczba osób korzystających ze świadczeń MGOPS z powodu niepełnosprawności w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej; 

http://bialobrzegi.e-mapa.net/
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W5: Liczba kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów w przeliczeniu na 100 

mieszkańców danej jednostki analitycznej; 

W6: Liczba pobić, bójek i rozbojów w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki 

analitycznej; 

W7: Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki 

analitycznej; 

W8: Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem; 

W9: Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki 

analitycznej; 

W 10: Frekwencja wyborcza podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w 

przeliczeniu na 100 osób uprawnionych do głosowania; 

W10: Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki 

analitycznej; 

W11: Udział budynków wybudowanych przed rokiem 1970 w liczbie budynków ogółem. 

Metoda analityczna wyliczania obszarów zjawisk kryzysowych oparta była na standaryzacji 

wskaźników. W celu wyznaczenia obszarów rewitalizacji wykonano następujące działania: 

Krok 1 – Zebranie bezwzględnych danych liczbowych dla wszystkich wskaźników (podział na 

sołectwa oraz okręgi wyborcze);  

Krok 2 – Przyporządkowanie jednostkom analitycznym liczby mieszkańców; 

Krok 3 – Przeliczenie wartości nominalnych na 100 mieszkańców lub udział procentowy;  

Krok 4 – Obliczenie średniej arytmetycznej dla gminy; 

Krok 5 – Wyznaczenie wskaźników wskazujących odchylenie od normy, którą jest wartość 

średnia dla gminy; 

Krok 6 – Zsumowanie przekroczonych wskaźników w podziale na jednostki; 

Krok 7 – Interpretacja wyników, wyznaczenie obszarów zdegradowanych, wybór jednostki 

przeznaczonej do rewitalizacji.  
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W związku z metodologią, obszar rewitalizacji wybrany został na podstawie rangowania 

uzyskanych wskaźników, konsultacji społecznych, przeprowadzonych badań jakościowych i 

ilościowych oraz wskazówek osób zaangażowanych w proces rewitalizacji.  
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4 Ogólna charakterystyka gminy 

Ze względu na brak możliwości przedstawienia każdego z aspektów sfer (społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-infrastrukturalnej czy technicznej) w podziale na 

jednostki analityczne, wstępnie dokonano ogólnej charakterystyki gminy, by następnie 

wyłonić aspekty kryzysowe, które opisane zostaną w podziale na jednostki analityczne.  

4.1 Sfera społeczna 

Podstawowe dane 

Miasto i Gmina Białobrzegi leży w południowej części województwa mazowieckiego, na 

terenie powiatu białobrzeskiego. Miasto i Gmina Białobrzegi graniczy z następującymi 

gminami: 

 od północy z gminą Promna; 

 od wschodu z gminą Stromiec; 

 od południa z gminą Stara Błotnica;  

 od zachodu z gminami Radzanów i Wyśmierzyce.  

W skład administracyjny gminy miejsko-wiejskiej Białobrzegi wchodzi miasto Białobrzegi oraz 

10 sołectw: Brzeska Wola, Brzeźce, Budy Brankowskie, Jasionna, Kamień, Mikówka, Okrąglik, 

Stawiszyn, Sucha, Szczyty. Sieć osadniczą gminy Białobrzegi stanowią następujące 

miejscowości: Białobrzegi, Brzeźce, Brzeźce Kolonia, Budy Brankowskie, Brzeska Wola, 

Dąbrówka, Jasionna, Kamień, Leopoldów, Mikówka, Okrąglik, Pohulanka, Stawiszyn, Sucha, 

Szczyty, Wojciechówka. Cały obszar gminy znajduje się w strefie krajobrazu chronionego pod 

nazwą "Dolina Pilicy i Drzewiczki". 

Rysunek 5 Położenie Gminy Białobrzegi na tle powiatu białobrzeskiego 

  

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=8&id_p=155&id_g=1236 
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Gmina Białobrzegi zajmuje obszar 7 774 ha, w tym 7 694 ha stanowi powierzchnia lądowa, 

natomiast 80 ha stanowią grunty pod wodami. 

Tabela 1. Powierzchnia gminy miejsko-wiejskiej Białobrzegi 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

Powierzchnia ogółem 7 774 

Powierzchnia lądowa 7 694 

Użytki rolne  3 627 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 3 396 

Grunty zabudowane i zurbanizowane  592 

Nieużytki 73 

Tereny różne 6 

Grunty pod wodami  80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Struktura demograficzna  

Liczba ludności w gminie miejsko-wiejskiej Białobrzegi na 

przestrzeni lat 2008-2015 nieznacznie wzrosła (10 394 – 2008; 

10 407 – 2015). Analizując dane dotyczące liczby ludności 

w podziale na obszar wiejski i miejski gminy można zauważyć, iż 

nastąpił odpływ ludności z terenów miejskich na tereny wiejskie. 

W roku 2008 struktura ludności gminy prezentowała się 

następująco: 70,5% - miasto; 29,5% - obszar wiejski, zaś w roku 2015: 68,1% - miasto; 31,9% - 

obszar wiejski.  
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Wykres 1 Liczba ludności w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W stosunku do roku 2008, w roku 2015 spadła liczba urodzeń (o 24,4%). Liczba zgonów na 

przestrzeni lat 2008-2015 wzrosła z kolei o 6,2%. 

Wykres 2 Urodzenia żywe i zgony w latach 2008-2015 w gminie miejsko-wiejskiej Białobrzegi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Przyrost naturalny w gminie Białobrzegi w roku 2008 był zdecydowanie wyższy w mieście niż 

na obszarach wiejskich. Różnica ta na przestrzeni lat 2008-2015 nie wykazywała jednolitej 

tendencji. W roku 2015 przyrost naturalny w mieście wyniósł 16 osób wobec 5 osób na 

obszarze wiejskim.  
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Wykres 3 Przyrost naturalny w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Struktura ludności gminy pod względem ekonomicznych grup wieku wskazuje na wyższy 

udział osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym na terenie obszaru wiejskiego, 

podczas gdy na terenie miasta występuje wyższy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 

(o 5,8 p.p.). 

Wykres 4 Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w roku 2015 (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2008-2015 na terenie obszaru 

miejskiego systematycznie zmniejszał się. W przypadku terenów wiejskich również wystąpił 

spadek, jednakże jego dynamika była znacznie niższa.  
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Wykres 5 Ludność w wieku przedprodukcyjnym w latach 2008-2015 (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Odsetek ludności w wieku produkcyjnym zamieszkującej obszar wiejski w latach 2008-2015 

uległ wzrostowi, podczas gdy na terenie miasta odnotowano spadek udziału ludności w wieku 

produkcyjnym.  

Wykres 6 Ludność w wieku produkcyjnym w latach 2008-2015 (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w całości populacji wzrastał w przypadku gminy 

miejskiej, zaś dla obszaru wiejskiego odnotowano nieznaczne zmniejszenie odsetka osób 

w wieku poprodukcyjnym.  
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Wykres 7 Ludność w wieku poprodukcyjnym w latach 2008-2015 (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Oświata 

W Gminie Białobrzegi znajdują się dwie szkoły podstawowe. Jedna 

zlokalizowana jest na obszarze miasta (Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej), zaś druga swoją 

działalnością obejmuje obszar wiejski (Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Suchej). Liczba szkół podstawowych nie ulegała 

zmianie na przestrzeni lat 2008-201510. W stosunku do roku 2008, liczba uczniów 

uczęszczających do szkół podstawowych w roku 2015 była wyższa. Tendencja ta dotyczy 

zarówno Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN (miasto), jak i Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Suchej (obszar wiejski). Do szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie 

miasta Białobrzegi w roku 2015 uczęszczało 637 uczniów, zaś do placówki mieszczącej się na 

terenie obszaru wiejskiego 156 uczniów. 

                                                      
10

 Na podstawie danych BDL GUS. 
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Wykres 8 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Wraz z liczbą uczniów wzrasta liczba oddziałów szkolnych. W przeciągu 8 lat, w szkole 

podstawowej w mieście powstały cztery nowe oddziały, a na obszarze wiejskim dwa oddziały. 

W roku 2015 na jeden oddział przypadało średnio 23 uczniów (miasto) oraz 20 uczniów 

(obszar wiejski)11.  

Wykres 9 Oddziały szkolne w szkołach podstawowych w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Liczba szkół gimnazjalnych w gminie miejsko-wiejskiej Białobrzegi zmieniała się na przestrzeni 

lat 2008-2015. W roku 2015 w gminie znajdowały się dwie szkoły gimnazjalne (w tym jedna 

publiczna i jedna niepubliczna), zlokalizowane na terenie miasta Białobrzegi (na terenie 

wiejskim placówki tego typu nie funkcjonują). Liczba uczniów szkół gimnazjalnych od roku 

                                                      
11

 Na podstawie danych BDL GUS. 
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2008 systematycznie spadała. W roku 2015 w gimnazjach w gminie Białobrzegi uczyło się 313 

uczniów wobec 390 w roku 2008. 

Wykres 10 Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych w mieście Białobrzegi w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W związku ze spadkiem liczby uczniów, malała także liczba oddziałów szkolnych w gimnazjach 

zlokalizowanych na terenie miasta Białobrzegi. W roku 2015 w dwóch gimnazjach znajdowało 

się 14 oddziałów szkolnych. Na jeden oddział przypadło zatem średnio 22 uczniów. 

Wykres 11 Oddziały szkolne w gimnazjach w mieście Białobrzegi w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Na terenie gminy funkcjonują również dwie placówki ponadgimnazjalne: Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica (w którym znajduje się technikum oraz 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej.  
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Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w przeciągu 5 lat wahała się. W stosunku do 

2010 roku, liczba uczniów w 2015 roku zmniejszyła się o 5%. Najwięcej uczniów uczęszczało 

do tego typu placówek w 2010 roku, a najmniej w 2013 roku. 

Wykres 12. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Białobrzegi w latach 2010-2015
12

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Wraz ze spadkiem liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, likwidacji uległy również 

oddziały, tj. o 4 w okresie 2010-2015. Biorąc pod uwagę dane z wykresu nr 13 i nr 14, 

zauważyć można, że liczba oddziałów ponadgimnazjalnych była zależna od liczby uczniów w 

danym roku. 

Wykres 13. Oddziały w szkołach ponadgimnazjalnych w mieście Białobrzegi w latach 2010-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Poniższa tabela przedstawia liczbę i rodzaj placówek oświatowych mających swoją siedzibę 

w gminie miejsko-wiejskiej Białobrzegi. 

                                                      
12

 Brak danych w BDL GUS za lata wcześniejsze. 
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Tabela 3 Placówki oświatowe w gminie Białobrzegi 

1 Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w 

Białobrzegach 

ul. Targowicka 3 

26-800 Białobrzegi 

2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 

Białobrzegach 

ul. Żeromskiego 86 

26-800 Białobrzegi 

3 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Białobrzegach 

ul. Reymonta 13 

26-800 Białobrzegi 

4 Niepubliczne Gimnazjum 

„Siódemka” w Białobrzegach 

ul. Targowicka 3 

26-800 Białobrzegi 

5 Publiczna Szkoła Podstawo nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Białobrzegach 

ul. Rzemieślnicza 21/31 2 

26-800 Białobrzegi 

6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej Sucha, ul. Szlachecka 88a 

26-800 Białobrzegi 

7 Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w 

Białobrzegach 

ul. Targowicka 1 

26-800 Białobrzegi 

8 Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w 

Białobrzegach 

ul. Konopnickiej 1 

26-800 Białobrzegi 

9 Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84 

26-800 Białobrzegi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego  

Należy stwierdzić, iż obecna liczba oddziałów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych spełnia wymagania stawiane tego rodzaju placówkom i dostosowana jest 

do liczby uczniów. 

 

Pomoc społeczna  

Jednostką w systemie pomocy społecznej na terenie gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Białobrzegach. Do zadań działu Pracy Socjalnej i Usług Opiekuńczych 

należy m.in. przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z wymogami 

ustawy o pomocy społecznej, wnioskowanie o udzielenie pomocy z zadań zleconych i 

własnych gminy dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy, udzielanie pomocy w 

formie pracy socjalnej oraz przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskiem o 

różnorodne skierowania. 

Zaznaczyć należy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskuje również środki 

zewnętrzne na realizowane przez siebie działania. Od 2012 roku realizował 3-letni projekt 

systemowy pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 29 

Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekty realizowane ze środków zewnętrznych kierowane są przede wszystkim 

do osób bezrobotnych (z uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), 

mieszkańców w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), niepracujących i korzystających ze 

świadczeń (finansowych i niefinansowych) Pomocy Społecznej13. 

Na przestrzeni lat 2009-2014 liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy 

społecznej spadła. W roku 2014 odnotowano jedynie 305 takich gospodarstw wobec 476 w 

roku 2009, co świadczy o skuteczności wdrażanych przez MGOPS działań.  

Tabela 4. Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w gminie miejsko-wiejskiej Białobrzegi w latach 
2009-2014

14
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

476 493 392 322 410 305 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Warto zwrócić uwagę na liczbę osób pobierających świadczenia z powodu różnorodnych 

przyczyn. Jak wynika z poniższej tabeli, na przestrzeni lat 2010-2015 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej najczęściej udzielał wsparcia z powodu ubóstwa (828 osób w 2015 roku). 

O połowę mniej beneficjentów otrzymywało świadczenia wynikające z bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych (424 osoby w roku 2015). Najrzadziej udzielano 

wsparcia z powodu niepełnosprawności i alkoholizmu. 

Na przestrzeni lat 2010-2015 odnotowano spadek liczby mieszkańców, którym udzielano 

wsparcia z powodu ubóstwa (o 748 osób, tj. 47,5%), bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych (o 291 osób, tj. 40,7%) oraz alkoholizmu (w tym przypadku spadek był 

najwyższy – o 207 osób). Wzrost w liczbie osób objętych wsparciem odnotowano jedynie w 

przypadku niepełnosprawności (z 115 osób do 134).  

Mimo znacznego spadku odsetka osób, którym udzielono wsparcia, liczba ta wciąż jest 

wysoka, potrzebne są więc kolejne projekty wspierające osoby wykluczone. W roku 2015 

skończył się przynoszący efekty projekt „Pomoc społeczna zawsze skuteczna”, należy więc 

                                                      
13

 http://www.mgops.bialobrzegi.pl/index.php/4/o-nas [data dostępu: 23.09.2016 r.]. 
14

 Dane dostępne tylko na lata 2009-2014, brak danych dla roku 2015. 

http://www.mgops.bialobrzegi.pl/index.php/4/o-nas
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zastąpić go innym, który nie tylko podtrzyma efekt, ale pomoże w jeszcze większym stopniu 

zmniejszyć liczbę beneficjentów MGOPS. 

Tabela 5. Zestawienie liczby osób, którym udzielane były świadczenia społeczne na terenie gminy Białobrzegi 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Ubóstwo 1576 436 1655 460 1156 340 928 290 798 345 828 360 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 
715 155 705 150 420 100 420 100 409 101 424 101 

Alkoholizm 249 57 264 60 72 30 70 30 48 20 42 15 

Niepełnosprawność 115 70 131 82 160 109 168 108 155 102 134 98 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.  

 

Bezrobocie 

Wpływ na koncentrację zjawiska bezrobocia ma głównie 

stopień rozwoju gospodarczego danego obszaru oraz 

potencjał zasobów ludzkich uwarunkowanych stopniem 

wykształcenia, posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz 

zdolnością adaptacji do zmieniającej się sytuacji na lokalnym 

rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także gotowość na 

samozatrudnienie. Należy zaznaczyć, że bezrobocie bardzo często jest powiązane z innymi 

negatywnymi zjawiskami, takimi jak przemoc w rodzinie, ubóstwo, uzależnienia, a w skrajnych 

przypadkach konflikt z prawem. 

Na przestrzeni lat 2008-2015 liczba osób bezrobotnych z roku na rok zmniejszała się. W roku 

2015 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy była niższa niż w roku 2008 o 

229 osób. W roku 2015 ponad połowę osób bezrobotnych stanowili mężczyźni (57%). 
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Wykres 14 Bezrobocie rejestrowane według płci w gminie miejsko-wiejskiej w latach 2008-2015 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Na przestrzeni lat 2008-2015 udział osób bezrobotnych wśród ludności w wieku 

produkcyjnym ulegał wahaniom. W roku 2015 w stosunku do roku 2008 odnotowano niższą 

wartość odsetka osób bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym (o 3,1%). 

Wykres 15 Udział osób bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym w gminie miejsko-wiejskiej Białobrzegi (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W 2015 roku większość bezrobotnych stanowili mieszkańcy miasta Białobrzegi (64,71%, tj. 

341 osób). Przewaga ta utrzymywała się we wszystkich badanych podgrupach z wyjątkiem 

bezrobotnych poniżej 25 roku życia - tu większy odsetek stanowiły osoby bezrobotne z 

obszarów wiejskich (69,89%).  
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Wykres 16 Zestawienie bezrobocia w podziale na obszary miejski i wiejski (dane na rok 2015) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Największa liczba osób bezrobotnych to osoby w wieku 25-34 lat (27%). Najmniejszy odsetek 

pozostających bez pracy stanowią osoby w wieku powyżej 60 lat (9%). 

Wykres 17 Struktura osób bezrobotnych według wieku (dane na rok 2015) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach 

Jedna na trzy osoby bezrobotne posiada wykształcenie zasadnicze (33%). Jedna czwarta osób 

zarejestrowanych w urzędzie pracy ukończyło edukację na poziomie podstawowym lub 

gimnazjalnym (25%). 21% bezrobotnych posiada wykształcenie policealne lub średnie 

zawodowe. Najmniejszy odsetek osób wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem 

wyższym (10%) oraz ogólnokształcącym (10%).  
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Wykres 18 Struktura osób bezrobotnych według wykształcenia (dane na rok 2015) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach 

Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy jest zróżnicowany. Znaczna część 

bezrobotnych nie znalazła pracy przez czas dłuższy niż 24 miesiące (23%). Podobna liczba 

osób bezrobotnych pozostaje bez pracy od 1 do 3 miesięcy (22%). Dwie na pięć osób 

bezrobotnych nie znalazło pracy w okresie dłuższym niż rok (40%). 

Wykres 19 Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy (m-ce) (dane na rok 2015) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach 

Na koniec roku 2015 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach zarejestrowanych było 

278 osób długotrwale bezrobotnych, 52 osoby posiadające przynajmniej jedno dziecko w 

wieku do sześciu lat oraz 14 osób 

niepełnosprawnych.  

Organizacje pozarządowe 

Na terenie gminy funkcjonują 33 

organizacje pozarządowe, 
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stowarzyszenia, fundacje oraz grupy nieformalne, które swoją działalnością wspierają lokalną 

społeczność, dbają o potrzeby osób wykluczonych (starszych, chorych, ubogich itd.), 

zachowują lokalne tradycje, promują kulturę oraz aktywny i zdrowy tryb życia.  

Tabela 6 Spis organizacji pozarządowych działających w gminie i mieście Białobrzegi 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, GRUPY NIEFORMALNE 

Stowarzyszenie Ziemi Białobrzeskiej 

ul. Krakowska 66 

26-800 Białobrzegi 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Miejsko-Gminny 

Plac Zygmunta Starego 9 

26-800 Białobrzegi 

Polski Związek Niewidomych 

Plac Zygmunta Starego 9 

26-800 Białobrzegi 

Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach 

ul. Krakowska 2A 

26-800 Białobrzegi 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Plac Zygmunta Starego 9 

26-800 Białobrzegi 

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne 

ul. Reymonta 11 

26-800 Białobrzegi 

Klub Miłośników Wędkarstwa Sportowego „GUT-MIX” 

ul. Polańska 67 

26-800 Białobrzegi 

Miejski Klub Sportowy „PILICA” 

Stadion im. Z. Siedleckiego 

ul. 11 Listopada 

26-800 Białobrzegi 

Białobrzeska Organizacja Turystyczna 

Plac Zygmunta Starego 9 

26-800 Białobrzegi 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 

ul. Reymonta 13 

26-800 Białobrzegi 

Klub Sportowy „Zodiak” 

Sucha, ul. Szlachecka 88a 

26-800 Białobrzegi 

Klub Motocyklowy „Runway” 

ul. Targowicka 38 

26-800 Białobrzegi 

Klub Hodowców Gołębi Pocztowych 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 35 

ul. Krakowska 62 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie Użytkowników Ogrodów Rekreacyjnych „RELAX” 

ul. Żeromskiego 41/16 

26-800 Białobrzegi 

Białobrzeskie Stowarzyszenie Sportowe 

ul. 11 Listopada 38 

26-800 Białobrzegi 

Klub Pomocy Wzajemnej „Energia” 

ul. Reymonta 46 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wspierajmy się” 

ul. Kościelna 31 

26-800 Białobrzegi 

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach 

ul. Reymonta 11/12 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie „Wygrane Marzenia” 

ul. Reymonta 11 

26-800 Białobrzegi 

Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc w Jasionie 

Jasionna 32 

26-800 Białobrzegi 

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” 

Plac Zygmunta Starego 9 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie „Szczytowiaki” 

Szczyty 45A 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie „Brzeźce nad Pilicą” 

ul. Relaksowa 9 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Trytfa” 

ul. Krakowska 35 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie Strzeleckie im. Cichociemnych AK 

Brzeźce, ul. Dojazdowa 4 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” 

ul. Reymonta 32/34 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie „JEDYNKA KEN” 

ul. Rzemieślnicza 21/31 

26-800 Białobrzegi 
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Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Strzeleckie „HUBAL” 

Sucha, ul. Radomska 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie „KOKARDA” 

ul. Marii Konopnickiej 1 

26-800 Białobrzegi 

Stowarzyszenie „OTWARTE DRZWI” 

ul. Reymonta 11 

26-800 Białobrzegi 

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy. 

Liczba organizacji pozarządowych jest wskaźnikiem aktywności obywatelskiej oraz 

dodatkowego wsparcia dla lokalnej społeczności. Instytucje NGO mogą tworzyć np. 

stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, związki zawodowe, Ochotnicze Straże Pożarne czy 

organizacje kościelne, które nie działają w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Zajmują się 

one m.in. działalnością na rzecz osób wykluczonych, potrzebujących, wspieraniem oświaty 

oraz promocją zdrowego trybu życia, sportu i lokalnej tradycji. Jak pokazuje tabela, 

zdecydowana większość organizacji swoją siedzibę ma w mieście. Nie oznacza to jednak, że 

ich działalność ogranicza się do terenu miasta, wręcz przeciwnie, często są organizacjami 

nastawionymi na mieszkańców wsi, jednak braki lokalowe zmuszają ich do spotykania się na 

terenie miasta.  

Według danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, na terenie gminy działa 17 

organizacji pozarządowych (wymienione wyżej zawierają także grupy nieformalne). Mimo iż 

może się wydawać, że liczba ta jest wystarczająca, należy zaznaczyć, że ich rozłożenie jest 

nierównomierne, tzn., że istnieją obszary (są to tereny wiejskie), na których nie działają żadne 

organizacje. 
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Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Od roku 2008 do roku 2015 wzrosła liczba aptek znajdujących 

się w mieście Białobrzegi, zaś na terenach wiejskich nadal brak 

takich placówek. W roku 2008 na jedną aptekę przypadało 

3 465 osób, a w roku 2015 liczba mieszkańców gminy 

przypadających na aptekę wynosiła 1 735. Jest to wartość 

znacznie niższa od wskaźnika dla całego powiatu (4 196), a 

także województwa (3 078) i kraju (3 017).  

Wykres 20 Liczba aptek w mieście Białobrzegi w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W gminie Białobrzegi w roku 2015 znajdowało się siedem podmiotów ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, co oznacza, że w stosunku do roku 2008 ich liczba zwiększyła się o dwie placówki. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na dysproporcję pomiędzy obszarem wiejskim, na którym 

nie znajduje się ani jedna placówka tego rodzaju, a obszarem miejskim, gdzie zlokalizowane są 

wszystkie obiekty. 

Wartość wskaźnika liczby przychodni na 10 tys. mieszkańców dla całej gminy Białobrzegi (7) 

jest wyższy od wartości wskaźnika dla powiatu (5), województwa (5) i kraju (5). W przypadku 

obszaru miejskiego gminy Białobrzegi wartość wskaźnika jest najwyższa (7). W gminie 

Białobrzegi w roku 2015 udzielono ponad 72 tys. porad medycznych, co stanowi wartość 

niższą (o ponad 1,5 tys.) w stosunku do roku 2012. 
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Tabela 7.  Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie w gminie miejsko-wiejskiej Białobrzegi w latach 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 

Porady lekarskie 74 356 76 153 74 496 72 799 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Wykres 21 Podmioty ambulatoryjne w mieście Białobrzegi w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Zarówno liczba aptek, jak i liczba przychodni jest wystarczająca, choć uciążliwa dla 

mieszkańców wsi, którzy mogą z nich korzystać jedynie na obszarze miasta. Należy jednak 

zwrócić uwagę na zły stan budynku, w którym znajdują się dwa Zakłady Opieki Zdrowotnej. 

Budynek służący osobom chorym wymaga termomodernizacji, docieplenia ścian, wymiany 

stolarki okiennej i drzwiowej.  

Główną instytucją odpowiadającą za poziom bezpieczeństwa w Gminie Białobrzegi jest 

Komenda Powiatowa Policji, która swoją siedzibę ma w mieście Białobrzegi na ulicy 

Żeromskiego 23. Struktura organizacyjna składa się z: kierownictwa, wydziału kryminalnego, 

wydziału prewencyjnego, wydziału ruchu drogowego, posterunku policji w Stromcu, 

posterunku policji w Radzanowie oraz komórek organizacyjnych w służbie wspomagającej 

działalność policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.  Wśród przestępstw 

popełnianych na terenie Białobrzegów, zdecydowanie najczęściej popełnianymi są kradzieże – 

w 2015 roku dokonano 62 takich przestępstw.  

 

 

 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 39 

Kultura, sport i turystyka 

Infrastruktura i oferta kulturalna 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach jest 

instytucją samorządową, wokół której koncentruje się życie 

kulturalno-artystyczne gminy i powiatu białobrzeskiego. 

Podstawowym celem prowadzonej działalności jest 

pozyskiwanie oraz przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

a także współtworzenia jej wartości. 

Jednostka oferuje szereg zajęć cyklicznych (w tym m.in. zajęcia wokalne, teatralne, 

ceramiczne, plastyczne, malarskie, taneczne, ale także naukę gry na instrumentach i aerobik), 

organizuje również większe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, m.in.: 

 Białobrzeski Przegląd Teatralny, 

 Wiosenne Rockowisko w MGOK, 

 Majowe Dni Białobrzegów, 

 Białobrzeski Festiwal Piosenki, 

 Aktywne Lato z MGOK, 

 Warsztaty kulinarne z MGOK, 

 Wigilia Artystyczna, 

 Sylwester na Rynku. 

Ośrodek organizuje średnio 70 działań merytorycznych w ciągu roku. Ponadto jednostka 

pozyskuje fundusze z źródeł zewnętrznych (m.in. fundusze europejskie) na potrzeby realizacji 

zamierzonych działań. W ramach wygranych wniosków dotyczących działalności 

merytorycznej w MGOK-u zrealizowano projekty takie jak m.in. „Majowe Dni Białobrzegów – 

XII festyn kulturalno-rekreacyjny” (maj 2010), „Muzyczne Spotkanie Młodych” (2010-2011), 

„Tęczowa zima” (2011-2013). Jak wspomniano, od lat MGOK prowadzi zajęcia artystyczne z 

tańca, piosenki, muzyki, plastyki, teatru i gry na instrumentach. Co roku uczestniczy w nich 

około 200 młodych ludzi, potwierdzających swoje umiejętności w przeglądach i konkursach, w 

kraju i zagranicą. Działalność placówki cieszy się dużym powodzeniem, jednak przyciąga 

głównie osoby aktywne. Potrzebne są działania, które pozwolą zaangażować osoby 

wykluczone, na co dzień nieuczestniczące w życiu publicznym.  



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 40 

Budynek MGOK potrzebuje modernizacji. Część użytkowa budynku w ostatnich latach została 

wyremontowana, w skrajnie złym stanie pozostaje natomiast nigdy nie ukończona druga część 

budynku, która umożliwiłaby rozszerzenie działalności placówki. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dniem 1 września 2016 roku nastąpiło 

połączenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach z Biblioteką Publiczną Miasta 

i Gminy Białobrzegi w jedną instytucję o nazwie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (nowy 

MGOK).  

Liczba bibliotek i filii w gminie Białobrzegi na terenie wiejskim nie zmieniła się na przestrzeni 

lat 2008-2015. W przypadku obszaru miasta w roku 2013 liczba bibliotek wzrosła i obecnie 

znajdują się tu dwie tego rodzaju placówki.  

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach, ul. Kościelna 31, 

 Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Białobrzegach, ul. Krakowska 5615. 

Biblioteka Publiczna powstała w 1947 roku, a od roku 2000 pełni zadania biblioteki 

powiatowej dla 6 gmin. Działalność biblioteki prowadzona jest poprzez wypożyczalnię książek 

dla dorosłych, oddział dla dzieci i czytelnię.  

Działalność Biblioteki Publicznej uzupełniana jest przez wiejskie filie biblioteczne w Suchej 

i Szczytach16. 

Wykres 22 Liczba bibliotek i filii w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

                                                      
15

 http://panoramafirm.pl/biblioteki_i_czytelnie/mazowieckie,bia%C5%82obrzeski,bia%C5%82obrzegi 
16

 http://bip.bialobrzegi.pl/bia/jednostki/biblioteka/ojednostce/6454,Biblioteka-Publiczna-Miasta-i-Gminy-w-
Bialobrzegach.html 
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Liczba czytelników bibliotek korzystających z placówek na terenach wiejskich na przestrzeni 

lat 2008-2015 wykazuje tendencję wzrostową. W przypadku placówek z obszaru miejskiego w 

roku 2015 w stosunku do roku 2008 nastąpił spadek liczby czytelników o 217 osób.  

Liczba bibliotek i punktów bibliotecznych spełnia zapotrzebowania mieszkańców.  

Wykres 23 Czytelnicy bibliotek w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Infrastruktura i oferta sportowa 

Stadion Miejski im. Zygmunta Siedleckiego mieści się w Białobrzegach 

przy ul. 11 Listopada 57. Został oddany do użytku w 1981 roku. Na 

wielofunkcyjnym obiekcie usytuowane są m.in. profesjonalne boisko do 

gry w piłkę nożną, kort tenisowy, skatepark, oświetlone boisko boczne, 

boisko do gry w piłkę plażową, siłownia zewnętrzna, widownia, budynek socjalny. Stadion 

Miejski służy jako miejsce organizacji dorocznych imprez dla mieszkańców (w tym m.in. Dni 

Białobrzegów, koncertów oraz licznych wydarzeń sportowych). 

Stadion Miejski jest obiektem sportowym, z którego korzystają mieszkańcy miasta i gminy 

w różnym przedziale wiekowym. Stanowi także bazę treningową dla sportowców z Miejskiego 

Klubu Sportowego „PILICA” w Białobrzegach (III Liga). Stadion jest sukcesywnie 

modernizowany i udoskonalany do potrzeb korzystających. W ciągu ostatnich 8 lat wykonano 

remont i modernizację trybun dla widzów, wybudowano skatepark, zakupiono kontener 

sanitarny, docieplono budynek socjalno-administracyjny, wykonano instalację nawodnienia 
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płyty boiska głównego i bocznego oraz zainstalowano oświetlenie boiska bocznego17. Wciąż 

jednak wymaga on ulepszeń i modernizacji, która pozwoli w pełni korzystać z możliwości 

obiektu. 

Na terenie gminy Białobrzegi w obszarze wiejskim działa jeden klub sportowy „ZODIAK” 

w Suchej. W mieście Białobrzegi w roku 2014 funkcjonowały cztery kluby sportowe, a ich 

liczba w stosunku do roku 2008 zmniejszyła się o jeden, zaś w stosunku do roku 2012 wzrosła 

o tę wartość. Miejskimi klubami sportowymi są: MKS „Pilica” Białobrzegi i Uczniowskie Kluby 

Sportowe przy placówkach oświatowych (PG i PSP nr 1 KEN). 

Wykres 24 Liczba klubów sportowych w latach 2008-2014
18

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Liczba członków klubów sportowych (w tym w Uczniowskich Klubach Sportowych) na terenie 

miejskim spadła w roku 2014 w stosunku do roku 2008 o 99 osób. W przypadku obszarów 

wiejskich liczba osób ćwiczących utrzymuje się na poziomie powyżej pięćdziesięciu osób. 

                                                      
17

 http://www.bialobrzegi.pl/edukacja-i-sport/stadion.html [data dostępu: 23.09.2016 r.]. 
18

 Brak danych na rok 2015; statystyka sporządzana jest co dwa lata. 
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Wykres 25 Liczba osób ćwiczących w klubach sportowych w latach 2008-2014
19

  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W klubach sportowych jedyną sekcją jest piłka nożna. W UKS-ach uczniowie ćwiczą lekką 

atletykę oraz inne gry zespołowe. Mieszkańcy zgłaszają zapotrzebowanie na większą liczbę 

sekcji, które dostępne będą nie tylko dla uczniów (głównie lekka atletyka i tenis ziemny).  

 

Turystyka 

Gmina Białobrzegi posiada szereg atrakcji turystycznych 

stanowiących o potencjale gminy w zakresie rozwoju 

przemysłu turystycznego. Do najważniejszych obiektów 

stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu należą: 

Białobrzegi 

 Most z lat 30-tych XX wieku 

 Kościół pod wezwaniem  

Świętej Trójcy 

 Młyn wodny z XVIII w. 

 Rynek 

 Budynek dawnego „Bazaru” 

 Stara Plebania 

Jasionna 

 Kościół pod  

wezwaniem Zwiastowania N.M.P. 

Sucha 

 Zespół pałacowo – parkowy z 

XVIII/XIX w. 

 Aleja kasztanowa 

Szczyty 

 Modrzewiowy dwór 

 Ponad 100-letni spichlerz 

Kamień 

 Głaz polodowcowy 

Brzeźce 

 Park z XVIII w. 

                                                      
19

 Brak danych na rok 2015; statystyka sporządzana jest co dwa lata. 
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Stawiszyn 

 Pałac z XIX w. 

 Przypałacowy park – z pomnikami 

przyrody 

 

Na przestrzeni lat 2008-2015 zwiększyła się liczba turystów zagranicznych odwiedzających 

gminę Białobrzegi. Jednocześnie zdecydowanie na popularności wśród turystów 

zagranicznych zyskał obszar wiejski gminy. W roku 2014 gminę Białobrzegi odwiedziło 127 

turystów zagranicznych, co stanowi wartość blisko trzykrotnie większą niż w roku 2008. 

Wykres 26 Liczba turystów zagranicznych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Na terenie gminy znajdują się cztery obiekty oferujące usługi noclegowe i gastronomiczne. W 

związku z dużym zainteresowaniem turystów, potrzebne są nowe obiekty, które nie tylko 

przyciągną przyjezdnych, ale zapewnią także pracę okolicznym mieszkańcom. W 

Białobrzegach od 1 lipca do 31 sierpnia na terenach nadpilicznych czynne jest kąpielisko 

miejskie, z którego licznie korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.  
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Rysunek 6 Kąpielisko miejskie nad Pilicą 

 

Źródło: http://www.bialobrzegi.pl/turystyka-i-rekreacja/kapielisko-miejskie.html 

 

Przepływająca przez gminę rzeka Pilica wykorzystywana jest także przez lokalnych 

przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy organizują spływy kajakowe. Dla turystów i 

mieszkańców preferujących piesze wędrówki przygotowano trzy trasy turystyczne o różnym 

stopniu trudności (park nordic walking).  

4.2 Sfera Gospodarcza 

 

Podmioty gospodarcze 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do 

rejestru REGON w latach 2007-2015 spadła. Według danych 

BDL GUS, w roku 2015 w mieście Białobrzegi 

zarejestrowanych było 1060 podmiotów, zaś na obszarze 

wiejskim gminy 197. 

http://www.bialobrzegi.pl/turystyka-i-rekreacja/kapielisko-miejskie.html
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Wykres 27 Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Największa liczba zarejestrowanych w gminie podmiotów to mikro przedsiębiorstwa (1204), 

zaś najmniej działalności stanowią przedsiębiorstwa średnie (8). Szczegółowe zestawienie 

przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 28 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg klas wielkości w roku 2010 i 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Liczba przedsiębiorstw na terenie gminy jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. 

Im większa liczba przedsiębiorstw, tym większa aktywność ekonomiczna ludności i lepsze 

warunki na prowadzenie działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że bardzo ważny w tym 

względzie jest potencjał drobnych firm, najczęściej mikroprzedsiębiorców, mocno związanych 

z lokalnym środowiskiem. Potencjał ten w znacznej mierze związany jest ze zjawiskiem 

bezrobocia i wykluczenia społecznego, a więc problemami społecznymi. Zgodnie bowiem z 

występującą zależnością, im mniejszy poziom wykluczenia społecznego, tym wyższy jest 

poziom przedsiębiorczości i stopień aktywizacji zawodowej mieszkańców. 
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Ważnym gospodarczo dla gminy wydarzeniem było włączenie 30 grudnia 2016 części miasta 

roku do TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN), tworząc 

Podstrefę Białobrzeską. W skład Podstrefy Białobrzegi weszły 23 działki o powierzchni 9,4284 

ha podzielone na 6 kompleksów, w południowo zachodniej części miasta. Są one 

zlokalizowane między ulicami Kościelną i ulicą Rzemieślniczą. W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod zabudowę usługową i 

przemysłowo – składową. Specjalne Strefy Ekonomiczne to tereny, na których działalność 

gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, a przedsiębiorstwa 

zlokalizowane na tym obszarze mogą otrzymać pomoc publiczną w postaci zwolnień 

podatkowych.  

Rysunek 7 Mapa terenów objętych Podstrefą Białobrzegi Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 

 

Źródło: Strona Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi: http://www.bialobrzegi.pl/dla-przedsiebiorcy/tsse-euro-park-wislosan.html 
[data dostępu: 27.03.2017] 

W związku z TSSE na terenie Białobrzegów swoją działalność planuje rozpocząć kilka 

przedsiębiorstw, co może przyczynić się do ożywienia gospodarczego gminy. 

 

4.3 Sfera Środowiskowa 

Pokrycia azbestowe  

Największe skupiska azbestu w gminie Białobrzegi znajdują się na 

terenie sołectw. Wśród budynków pokrytych azbestem znajdują się 
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zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze, usługowe i przemysłowe. Na terenie sołectw 

azbest posiadają głównie budynki gospodarcze, zaś na terenie miasta przeważają budynki 

mieszkalne.  

W zależności od uzyskanej punktowej oceny, wyroby zawierające azbest kwalifikowane są 

w trzech stopniach pilności usunięcia. III stopień usunięcia oznacza, że wyroby azbestowe 

wymagają ponownej oceny w terminie do 5 lat. Wyroby o II stopniu zlikwidowania azbestu to 

materiały wymagające ponownej oceny w terminie do 1 roku. Wyroby azbestowe posiadające 

status I stopnia pilności usunięcia wymagają pilnego usunięcia, wymiany na wyrób 

bezazbestowy lub zabezpieczenia.  

Najwięcej wyrobów azbestowych znajduje się na terenie sołectw. Są to głównie pokrycia 

budynków gospodarczych (724 budynki) oraz mieszkaniowych (28 budynków). Zdecydowanie 

najwięcej budynków gospodarczych pokrytych szkodliwymi wyrobami znajduje się w sołectwie 

Szczyty (128 budynków gospodarczych), zaś budynków mieszkalnych w sołectwie Brzeźce (28 

budynków). Na terenie miasta azbest znajduje się głównie na terenie okręgów I, II oraz X, jest 

to jednak zdecydowanie mniejsza ilość niż w przypadku terenów wiejskich. 

Gmina posiada Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2014-

2032, którego celem jest wsparcie właścicieli obiektów zawierających wyroby azbestowe w 

usuwaniu szkodliwego materiału. Zakłada się, że do 2032 roku azbest całkowicie zniknie z 

budynków znajdujących się na terenie gminy.  

Poniższe mapy przedstawiają dokładną lokalizację wyrobów azbestowych w podziale na rodzaj 

budynku. 
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Rysunek 8 Lokalizacja azbestu na terenie gminy wiejskiej 

 

Źródło: Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu miasta i gminy Białobrzegi na lata 2014 – 2032 

 

Rysunek 9 Lokalizacja azbestu na terenie gminy wiejskiej 

 

Źródło: Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu miasta i gminy Białobrzegi na lata 2014 – 2032 
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Rysunek 10 Lokalizacja azbestu na terenie gminy wiejskiej 

 

Źródło: Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu miasta i gminy Białobrzegi na lata 2014 – 2032 

Rysunek 11 Lokalizacja azbestu na terenie gminy miejskiej 
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Źródło: Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu miasta i gminy Białobrzegi na lata 2014 – 2032 

Rysunek 12 Lokalizacja azbestu na terenie gminy miejskiej 

 

Źródło: Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu miasta i gminy Białobrzegi na lata 2014 – 2032 

 

Sieć wodociągowa  

Długość czynnej sieci wodociągowej w obszarze miejskim gminy Białobrzegi w latach 2008-

2015 wzrosła o 14%. W przypadku terenów wiejskich rozwój infrastruktury sieci 

wodociągowej miał bardziej dynamiczny charakter, co związane było z większymi brakami w 

tym względzie na obszarze wiejskim, aniżeli miejskim. Na przestrzeni lat 2008-2015 długość 

sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Białobrzegi wzrosła aż o 23%.  

Wykres 29 Długość czynnej sieci wodociągowej (km) w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej w mieście Białobrzegi na przestrzeni 

lat 2008-2015 osiągnął wartość 99,9%, co oznacza, iż niemal wszyscy mieszkańcy miasta mają 

dostęp do sieci wodociągowej. W roku 2014 sytuacja taka dotyczyła także mieszkańców 

obszarów wiejskich. 

Wykres 30 Korzystający z instalacji wodociągowej wobec liczby ludności ogółem (%) w latach 2008-2014
20

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie instalacji wodociągowej jest zaspokojone. 

 

Sieć kanalizacyjna  

W latach 2008-2015 sieć kanalizacyjna miasta została rozbudowana. Obecnie blisko czterech 

na pięciu mieszkańców (78,8%) ma dostęp do instalacji kanalizacyjnej. Jest to wartość 

wskaźnika wyższa o 10,9 p.p. w porównaniu do roku 2008. Długość sieci w mieście Białobrzegi 

w latach 2008-2015 wzrosła o 10 km (stan na rok 2015- 20,3 km). 

Na obszarze wiejskim sieć kanalizacyjna występuje jedynie na terenie sołectwa Brzeźce (w 

latach 2013-2015 wybudowano 29,69 km kanalizacji i przyłączono ponad 400 posesji). Warto 

zaznaczyć, że w najbliższych latach planuje się dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej na 

obszarach wiejskich.  

Sieć gazowa 

                                                      
20

 Brak danych na rok 2015 
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Na obszarze wiejskim długość czynnej sieci gazowej wynosi 31 km i nie uległa zmianie na 

przestrzeni lat 2008-2015. W przypadku terenów miejskich długość sieci gazowej w roku 2014 

wyniosła 27 km, co stanowiło wartość o ponad 4 km większą aniżeli w roku 2008.  

Wykres 31 Długość czynnej sieci gazowej (m) w latach 2008-2014
21

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

. 

4.4 Sfera przestrzenno-infrastrukturalna 

Obiekty zabytkowe 

Wśród zabytków znajdujących się na terenie gminy najczęściej 

wymienia się: 

 Kościół Parafialny św. Trójcy w Białobrzegach, w 

którym znajdują się ołtarze z XVIII w, barokowa chrzcielnica, 

XVI wieczny obraz Matki Boskiej, rzeźby z przełomu XVII i XIVIII 

wieku, zaś obok kościoła znajduje się zabytkowa brama.  

 Zabytkowe kamieniczki z okresu międzywojennego w Białobrzegach (ul. Krakowska, 

Żeromskiego, Rzemieślnicza i inne).  

 Zabytkowy drewniany kościółek z dzwonnicą z XVII wieku w Jasionnej – przebudowany 

i odnowiony w XX wieku.  

                                                      
21

 Brak danych na rok 2015. 
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 Dwa zabytkowe pałace z XIX i XX w. z parkiem budowane przez rodzinę Wodzyńskich w 

Suchej Szlacheckiej. Obok znajduje się zabytkowy spichlerz z końca XIX w. (własność 

prywatna). 

 Zabytkowy pałac i park z końca XIX wieku w Stawiszynie, w którym obecnie znajduje 

się oddział Aresztu Śledczego z Grójca.  

 Drewniany młyn w Borkach z końca XIX wieku, czynny do dziś. 

Zabytki, choć często zaniedbane i wymagające dużych nakładów pieniężnych, pełnią ważną 

rolę: podnoszą estetykę przestrzeni, stają się też atrakcją turystyczną, co z kolei wpływa na 

atrakcyjność inwestycyjną – duża liczba odwiedzających przyciąga inwestorów chcących 

zakładać podmioty gospodarcze, głównie w zakresie usług.  

Wykres 32 Liczba zabytków na terenie Gminy Białobrzegi. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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Zasoby mieszkaniowe 

W latach 2008-2014 liczba budynków mieszkalnych w gminie Białobrzegi systematycznie 

wzrastała, zarówno na obszarze miasta, jak i na terenach wiejskich. Dynamika wzrostu liczby 

budynków mieszkalnych była wyższa w przypadku obszaru wiejskiego (w roku 2015 wzrost o 

143 w stosunku do roku 2008), aniżeli miasta Białobrzegi (w roku 2015 wzrost o 78 w 

stosunku do roku 2008). Należy jednak zaznaczyć, że znaczna część budynków, szczególnie 

tych znajdujących się na terenie gminy, to budynki zbudowane przed rokiem 1970 (1054 

budynki na terenie całej gminy), by więc zapewnić wysoką jakość życia mieszkańców tych 

budynków, należy systematycznie dokonywać ich przeglądów, remontów i 

termomodernizacji.  

Wykres 33 Liczba budynków mieszkalnych w latach 2008-2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W obszarze miejskim zdecydowana większość mieszkań wyposażona jest w instalację 

wodociągową (98,2%). W roku 2014 na terenie wiejskim mieszkania wyposażone w instalację 

wodociągową stanowiły 86,6% wszystkich tego typu obiektów. Oznacza to, że w stosunku do 

roku 2008 zwiększył się udział mieszkań niewyposażonych w instalację wodociągową (o 5,1%). 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 56 

Wykres 34 Mieszkania wyposażone w instalacje wodociągowe (%) w latach 2008-2014
22

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Na terenie miejskim niemalże wszystkie mieszkania posiadają łazienkę (95,5%). W przypadku 

terenów wiejskich 21,6% mieszkań nie posiada łazienki (78,4% mieszkań posiadających 

łazienkę w roku 2014). Na przestrzeni lat 2008-2014 odsetek mieszkań bez łazienki w 

stosunku do ogółu spadał zarówno w przypadku obszaru miasta, jak i terenów wiejskich. 

Wykres 35 Mieszkania posiadające łazienkę (%) w latach 2008-2014
23

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Większość mieszkań znajdujących się w obszarze miasta wyposażona jest w centralne 

ogrzewanie (66,7%). W 2014 roku 33,3% mieszkań z terenów wiejskich nie jest wyposażonych 

w tego rodzaju instalacje. Odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie w latach 

                                                      
22

 Brak danych na rok 2015 
23

 j.w. 
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2008-2014 wykazuje tendencję rosnącą, przy czym wzrost jest bardziej dynamiczny, w 

przypadku obszarów wiejskich. 

Wykres 36 Mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie (%) w latach 2008-2014
24

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W obszarze miejskim gminy Białobrzegi na tysiąc mieszkańców przypadały w roku 2014 trzysta 

sześćdziesiąt dwa mieszkania. Wartość tego wskaźnika dla terenów wiejskich gminy wyniosła 

w roku 2014 czterysta czternaście mieszkań na tysiąc mieszkańców. Na przestrzeni lat 2014 

wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu w przypadku terenów wiejskich, zaś dla obszaru 

miejskiego rosła.  

Wykres 37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

                                                      
24

 Brak danych na rok 2015 
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Stan techniczny mieszkań w zasobach komunalnych oraz wspólnotach 

Najwięcej mieszkań komunalnych znajduje się na terenie miasta. Najbardziej poważnym 

problemem tego typu lokali jest niski standard. W większości znajdują się one w 

nieremontowanych, starych budynkach, z piecowym ogrzewaniem i bez dostępu do łazienki i 

toalety. Obowiązek dbania o budynki spoczywa na gminie. Mieszkania komunalne 

zamieszkiwane są przez osoby obarczone różnorodnymi problemami – ubóstwem, 

bezrobociem, alkoholizmem czy samotnym rodzicielstwem, co w konsekwencji często 

skutkuje zadłużeniem mieszkania i stratami dla budżetu samorządu.  

Lokale komunalne w gminie Białobrzegi znajdują się jedynie na terenie miasta. Część z nich 

znajduje się w budynkach należących do gminy, zaś pozostałe w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych.  

Poniższa tabela przedstawia dokładne rozmieszczenie mieszkań komunalnych: 

Tabela 8 Lokale komunalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

Lp. Adres Metraż w 
m2 

Liczba 
Lokali 

1. Żeromskiego 72 (okręg II) 235,09 5 

2. Żeromskiego72a (okręg II) 605,77 15 

3. 11 Listopada 4 (okręg II) 46,64 2 

4. 11 Listopada 14 (okręg II) 104,11 4 

5. Bautscha 4 (okręg IX) 135,00 3 

6. Bautscha 6 (okręg IX) 109,21 4 

 Razem: 1 235,82 33 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 

Tabela 9 Lokale komunalne znajdujące się w budynkach należących do gminy 

Lp. Adres Metraż w 
m2 

Liczba 
Lokali 

1. Krakowska 15 (okręg I) 283,00 10 

2. Krakowska 21 (okręg I) 94,60 2 

3. Piaskowa 9 (okręg XI) 136,00 6 

4. Żeromskiego 50 (okręg IX) 98,60 3 

5. Kościelna 106 (okręg X) 26,00 1 

6. Pl. Z. Starego 19 (okręg XI) 76,00 2 

7. Sołectwo Sucha, ul. Łąkowa 6 284,60 12 

8. Sołectwo Sucha, ul. Łąkowa 6a 99,80 4 

 Razem: 1 098,60 40 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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4.5 Kluczowe wnioski z ogólnej charakterystyki gminy 

 

  

Pomoc społeczna i Opieka zdrowotna 

•Zadania z zakresu pomocy społecznej skutecznie realizuje MGOPS. Obecna infrastruktura 
ośrodka pomocy społecznej jest w tym zakresie wystarczająca 

•Na terenie gminy występuje duże natężenie problemów społecznych 

• Największym problemem społecznym gminy jest ubóstwo. Stosunkowo duża liczba 
mieszakńców korzysta także z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności. 

•Na terenie miasta funkcjonują Zakłady Opieki Zdrowotnej, które służą pomoca wszytskim 
mieszkańcom gminy. Dwa z nich znajdują się w budynku wymagającycm remontu i 
termomodernizacji 

Gospodarka i Rynek Pracy 

• Wysoki potencjał gminy w zakresie inwestycji w lekki przemysł rolno-spożywczy oraz 
turystyczny 

• Mała liczba podmiotów gospodarczych i brak atrakcyjnych ofert pracy na terenie gminy 

• Białobrzegi zostały włącznone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co może 
być szansą na ożywienie gospodarcze gminy 

Kultura , Sport, Rekreacja i Turystyka 

• Wysoki potencjał gminy wynikający z atrakcyjności położenia geograficznego oraz walorów 
przyrodniczych 

•Potrzeba modernizacji  Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach  

• Mała aktywnośc społeczna mieszkańców gminy 

•Obiekty dziedzictwa kulturowego stanowiące potencjał do promocji gminy 

• Potrzeba rozwoju sekcji sportowych działających na Stadionie Miejskim 

• wysoki potencjał obszarów rekreacynych na rozwój turystyki  i miejsc oferujących miejsca 
pracy 

Przestrzeń i środowisko 

• Najwięsza ilość wyrobów azbestowych znajduje się na terenie sołectw. Są to głównie 
pokrycia budynków gospodarczych, ale także budynki mieszkaniowe, usługowe  i inne.  

•Na terenie gminy znajduje się kilka zabytków. Większość z nich mieści się na terenach 
wiejskich. jednak najbardziej znany, kościół pw. Świętej Trójcy znajduje się na terenie miasta 
(okręg  I). 

• Lokale komunalne znajdują się zarówno w budynkach należących do gminy, jak i do 
wspólnot mieszkaniowych. Zdecydowana większość mieszkań komunalnych znajduje się na 
terenie miasta 
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5 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy 

Białobrzegi 

Spośród przeanalizowanych aspektów wybrano te, w których zaobserwować można 

występowanie zjawisk kryzysowych. By sprawdzić, na jakich obszarach natężenie problemu 

jest największe, dane przeanalizowano w podziale na określone wcześniej jednostki 

analityczne (sołectwa oraz okręgi wyborcze w mieście).  

Pod każdą z tabel znajdują się mapy, na których zaznaczono zjawiska kryzysowe oraz ich 

natężenie. Kolorem najciemniejszym oznaczono tereny o wartościach najwyższych, tj. o 

największym natężeniu problemu, zaś kolorem najjaśniejszym obszary, na których problem 

nie występuje. Cyfry rzymskie oznaczają numery okręgów na terenie miasta, a każdy wskaźnik 

został podzielony na trzy stopnie natężenia (w zależności od wysokości najwyższej wartości 

wskaźnika przedziały te różnią się od siebie). Z uwagi na trudność w jednoczesnym 

przedstawieniu wszystkich jednostek analitycznych, każdy ze wskaźników pojawia się 

dwukrotnie – najpierw przedstawiona jest mapa całej gminy miejsko-wiejskiej, następnie zaś 

jedynie mapa miasta, na której widoczne są wszystkie okręgi. 

5.1 Sfera społeczna 

Liczba noworodków 

W ogólnej charakterystyce gminy wskazano na znaczny spadek urodzeń na terenie gminy, w 

związku z tym przeanalizowano liczbę noworodków przypadającą na 100 mieszkańców każdej 

z wydzielonych jednostek analitycznych.  

Wysoki odsetek noworodków może świadczyć o dużej liczbie osób młodych zamieszkujących 

daną jednostkę analityczną, co przekłada się na potencjał społeczny i gospodarczy, 

reprezentowany przez przyszłe pokolenie. Z kolei mała liczba wskazuje na brak atrakcyjności 

obszaru pod względem społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym oraz rekreacyjnym – 

osoby młode szukają miejsc rozwojowych, w których będą mogły swobodnie funkcjonować.   

Na terenie gminy przyrost naturalny jest niewielki. Na 100 mieszkańców przypada jedynie 1 

noworodek (dokładnie 1,11). Na obszarach zdegradowanych wskaźnik ten jest jeszcze niższy i 

wynosi: 
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 Okręg III (0,42 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Okręg I (0,55 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Okręg VI (0,61 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Mikówka (0,86 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Brzeska Wola (0,90 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Stawiszyn (0,93 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Okręg IX (0,93  noworodków na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Okrąglik ( 0,95 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Okręg II (0,96 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Brzeźce (0,97 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Budy Brankowskie (1,03 noworodków na 100 mieszkańców); 

 Okręg X (1,07 noworodków na 100 mieszkańców); 

Tabela 10 Liczba noworodków w przeliczeniu na 100 mieszkańców w gminie Białobrzegi. 

Urodzenia 

Jednostka analityczna Liczba noworodków 

Liczba noworodków w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Sołectwo Brzeźce 3 0,97 

Sołectwo Brzeska Wola 2 0,90 

Sołectwo Budy Brankowskie 1 1,03 

Sołectwo Jasionna 2 1,96 

Sołectwo Kamień 6 1,42 

Sołectwo Mikówka 1 0,86 

Sołectwo Okrąglik 1 0,95 

Sołectwo Stawiszyn 3 0,93 

Sołectwo Sucha 14 1,16 

Sołectwo Szczyty 4 1,18 

Okręg I 5 0,55 

Okręg II 4 0,96 

Okręg III 2 0,42 

Okręg IV 7 1,41 

Okręg V 9 1,24 

Okręg VI 3 0,61 

Okręg VII 9 1,30 
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Okręg VIII 10 1,82 

Okręg IX 7 0,93 

Okręg X 8 1,07 

Okręg XI 15 1,79 

Gmina 116 1,11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 

Kolorem najjaśniejszym oznaczono obszary najbardziej problemowe, zaś kolorem 

najciemniejszym obszary o największej liczbie noworodków na terenie gminy. 

Rysunek 13 Wskaźnik liczby noworodków w Gminie Białobrzegi 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 14 Wskaźnik liczby noworodków w Mieście Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pomoc społeczna 

Jak wspomniano we wstępnej diagnozie, liczba osób korzystających z pomocy Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spadła, z zasiłków wciąż jednak korzysta znaczna liczba 

osób.  

Problem ubóstwa, polegający na braku środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych 

potrzeb człowieka, w zakresie pożywienia, bezpieczeństwa czy ubrania, jest najpoważniejszym 

problemem społecznym gminy Białobrzegi. Ubóstwo najczęściej jest wynikiem bezrobocia, 

może też wynikać z problemu niepełnosprawności czy długotrwałej i przewlekłej choroby. Z 

ubóstwem wiążą się także inne problemy, które mogą być powodem frustracji wywołanej 

ubóstwem – uzależnienia, wielodzietność, bezradność życiowa czy bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. Największy odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z 

powodu ubóstwa zamieszkuje jednostki administracyjne: 

 Okręg II (9,64 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Jasionna (7,84 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Szczyty (6,47 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 
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 Okręg IX (5,17 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg III (4,66 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Brzeźce (4,21 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg I (3,74 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Stawiszyn (3,70 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg VII (3,62 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg X (3,48 osób ubogich w przeliczeniu na 100 mieszkańców). 

Rysunek 15 Wskaźnik liczby osób ubogich w Gminie Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 16 Wskaźnik liczby osób ubogich w Mieście Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Uzależnienia, w tym alkoholizm, są ściśle powiązane z innymi problemami społecznymi, m.in. 

przemocą w rodzinie, wspomnianym ubóstwem czy bezrobociem. Może być wynikiem 

frustracji, niekontrolowanej przyjemności, ale także dziedziczeniem schematów czy ucieczką 

od problemów. Alkoholizm jest szczególnym zjawiskiem, ponieważ jednostki dotknięte tym 

problemem (zarówno osoby uzależnione, jak i osoby im bliskie) w przeważającej większości 

nie chcą przyznać się do problemu, rezygnując tym samym z pomocy. Przeciwdziałanie 

uzależnieniom oraz minimalizacja niekorzystnego wpływu na społeczność lokalną wymaga 

działań prewencyjnych i profilaktycznych ze strony gminy.  

Analizując liczbę świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej udzielanych ze względu na 

alkoholizm, największy procent takich osób zarejestrowano w: 

 Okręgu II (0,48 osób uzależnionych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręgu III (0,42 osób uzależnionych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręgu IX (0,40 osób uzależnionych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwie Stawiszyn (0,31 osób uzależnionych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręgu I (0,22 osób uzależnionych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 
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 Okręgu VIII (0,18 osób uzależnionych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwie Sucha (0,17 osób uzależnionych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręgu VII (0,14 osób uzależnionych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręgu XI (0,12 osób uzależnionych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

Rysunek 17 Wskaźnik liczby osób uzależnionych od alkoholu w Gminie Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 18 Wskaźnik liczby osób uzależnionych od alkoholu w Mieście Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych 

z powodu naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do 

pracy. Niepełnosprawność często wiąże się z ubóstwem – brak możliwości pracy zarobkowej, 

kosztowne leczenie oraz stosunkowo niskie zasiłki otrzymywane z pomocy społecznej 

powodują niski standard ekonomiczny i problem z zaspokajaniem podstawowych potrzeb..  

Z danych wynika, że jednostkami o największym natężeniu problemu niepełnosprawności są: 

 Sołectwo Szczyty (2,65 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg VII (1,74 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg XI (1,55 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg III (1,48 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg IX (1,46 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg II (1,45 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Budy Brankowskie (1,03 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców); 

 Okręg X (0,94 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Sucha (0,83 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców). 
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Rysunek 19 Wskaźnik liczby niepełnosprawnych w Gminie Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 20 Wskaźnik liczby niepełnosprawnych w Mieście Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Szczegółowe dane o udzielanych świadczeniach społecznych z zakresu ubóstwa, alkoholizmu i 

niepełnosprawności przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 11 Pomoc społeczna udzielana w Gminie Białobrzegi 

Pomoc społeczna 

Jednostka analityczna 

Liczba osób 
ubogich 

przypadająca na 
100 mieszkańców 

Liczba osób 
uzależnionych 

od alkoholu 
przypadająca na 

100 
mieszkańców 

Liczba osób 
niepełnosprawnych 

przypadająca na 
100 mieszkańców 

Sołectwo Brzeźce 4,21 0,00 0,65 

Sołectwo Brzeska Wola 0,45 0,00 0,00 

Sołectwo Budy Brankowskie 2,06 0,00 1,03 

Sołectwo Jasionna 7,84 0,00 0,00 

Sołectwo Kamień 2,36 0,00 0,47 

Sołectwo Mikówka 1,72 0,00 0,00 

Sołectwo Okrąglik 0,00 0,00 0,00 

Sołectwo Stawiszyn 3,70 0,31 0,62 

Sołectwo Sucha 3,30 0,17 0,83 

Sołectwo Szczyty 6,47 0,00 2,65 

Okręg I 3,74 0,22 0,77 

Okręg II 9,64 0,48 1,45 

Okręg III 4,66 0,42 1,48 

Okręg IV 1,81 0,00 0,40 

Okręg V 2,21 0,00 0,41 

Okręg VI 1,63 0,00 0,20 

Okręg VII 3,62 0,14 1,74 

Okręg VIII 1,46 0,18 0,55 

Okręg IX 5,17 0,40 1,46 

Okręg X 3,48 0,00 0,94 

Okręg XI 2,74 0,12 1,55 

Gmina 3,44 0,12 0,82 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach. 

Uzyskane dane z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla całej gminy wskazują, że 

na przestrzeni lat 2010-2015 zmniejszyła się liczba osób korzystających ze świadczeń 

społecznych z powodu ubóstwa i alkoholizmu. Jest to korzystna tendencja, która wskazuje na 

poprawę jakości życia mieszkańców. Inaczej tendencja kształtuje się w przypadku korzystania 

z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu niepełnosprawności. W 
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roku 2010 było 115 osób pobierających świadczenia społeczne z tego tytułu, natomiast pięć 

lat później liczba ta wzrosła o 14,2% i wyniosła 134.   

Tabela 12 Liczba osób z terenu całej gminy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ubóstwo 1576 1656 1156 928 798 828 

Alkoholizm 249 264 72 70 48 42 

Niepełnosprawność 115 131 160 168 155 134 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dane porównano również do średniej wartości w powiecie i województwie. Z poniższej tabeli 

wynika, iż pomimo spadku liczby osób pobierających świadczenia społeczne z powodu 

ubóstwa, alkoholizmu i niepełnosprawności na terenie całej gminy, to w porównaniu do 

jednostek administracyjnych wyższego rzędu odsetek osób pobierających zasiłki jest wyższy. 

Największą różnicę odnotowano w przypadku korzystania z pomocy z powodu ubóstwa oraz z 

powodu niepełnosprawności. Odwrotna tendencja występuje w przypadku alkoholizmu, 

jednak różnica między wartością dla gminy a województwa wynosi zaledwie 0,04%. 

Tabela 13 Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie w roku 2015 
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Gmina 360 3,48% 98 0,94% 15 0,14% 

Powiat 906 2,69% 270 0,80% 39 0,11% 

Województwo 82695 1,54% 44704 0,83% 10086 0,18% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 71 

Bezrobocie 

Podobnie jak liczba osób korzystających z pomocy społecznej, spadła też liczba osób 

bezrobotnych, wciąż jednak jest to dość wysoki odsetek osób. Co więcej, należy pamiętać, że 

znaczna część osób, które nie znajdują pracy, to osoby długotrwale bezrobotne, które albo nie 

posiadają odpowiednich kwalifikacji albo (co zdarza się naprawdę często) nie chcą 

podejmować pracy, ponieważ stracą wtedy zasiłki.  

Z powodu występowania zjawiska kryzysowego, bezrobocie przeanalizowano w podziale na 

jednostki analityczne, tj. sołectwa oraz okręgi. Wyższy niż średnia dla gminy wskaźnik 

bezrobocia odnotowano w jednostkach: 

 Okręg II (13,25 bezrobotnych na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Sucha (7,51 bezrobotnych na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Brzeźce (7,12 bezrobotnych na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Okrąglik (6,67 bezrobotnych na 100 mieszkańców); 

 Okręg X (6,43 bezrobotnych na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Stawiszyn (5,86 bezrobotnych na 100 mieszkańców); 

 Okręg III (5,72 bezrobotnych na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Brzeska Wola (5,41 bezrobotnych na 100 mieszkańców); 

 Okręg I (5,06 bezrobotnych na 100 mieszkańców). 
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Rysunek 21 Wskaźnik liczby osób bezrobotnych w Gminie Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 22. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych w Mieście Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Zbadano również poziom bezrobocia długotrwałego. Za długotrwale bezrobotnego uznaje się 

osobę, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu 

pracy przez minimum 12 miesięcy. Do okresu tego nie liczy się czas odbywania stażu i 

przygotowania zawodowego. 

Najwyższy odsetek osób długotrwale bezrobotnych wśród obszarów kryzysowych 

spowodowanych bezrobociem występuje na terenie: 

 Sołectwo Brzeska Wola (66,67% bezrobotnych wśród bezrobotnych danej jednostki 

ogółem); 

 Okręg II (60,00% bezrobotnych wśród bezrobotnych danej jednostki ogółem); 

 Sołectwo Sucha (58,24% bezrobotnych wśród bezrobotnych danej jednostki ogółem); 

 Sołectwo Stawiszyn (57,89% bezrobotnych wśród bezrobotnych danej jednostki 

ogółem); 

 Okręg I (50,00% bezrobotnych wśród bezrobotnych danej jednostki ogółem); 

 Okręg X (50,00% bezrobotnych wśród bezrobotnych danej jednostki ogółem); 

Rysunek 23. Wskaźnik liczby osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 24. Wskaźnik liczby długotrwale bezrobotnych w Mieście Białobrzegi 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 14 Osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne w gminie Białobrzegi 

Bezrobocie 

Jednostka analityczna 

Liczba osób 
bezrobotnych w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Udział osób 
długotrwale 

bezrobotnych w 
bezrobotnych 

ogółem   

Sołectwo Brzeźce 7,12 27,27% 

Sołectwo Brzeska Wola 5,41 66,67% 

Sołectwo Budy Brankowskie 1,03 0,00% 

Sołectwo Jasionna 4,90 20,00% 

Sołectwo Kamień 4,49 63,16% 

Sołectwo Mikówka 1,72 100,00% 

Sołectwo Okrąglik 6,67 42,86% 

Sołectwo Stawiszyn 5,86 57,89% 

Sołectwo Sucha 7,51 58,24% 

Sołectwo Szczyty 3,53 50,00% 

Okręg I 5,06 50,00% 

Okręg II 13,25 60,00% 

Okręg III 5,72 40,74% 
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Okręg IV 4,84 75,00% 

Okręg V 1,66 41,67% 

Okręg VI 4,67 56,52% 

Okręg VII 4,20 37,93% 

Okręg VIII 4,37 33,33% 

Okręg IX 2,65 70,00% 

Okręg X 6,43 50,00% 

Okręg XI 4,05 50,00% 

Gmina 4,98 49,96% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono analizę bezrobocia ogółem i długotrwałego bezrobocia w 

podziale na lata 2010-2015. Z danych wynika, że największy wzrost w liczbie mieszkańców 

pozostających bez pracy nastąpił w sołectwie Stawiszyn. W roku 2010 osób bezrobotnych i 

długotrwale bezrobotnych było kolejno 6,79 i 2,78 w przeliczeniu na 100 osób, natomiast w 

roku 2015 wartości te były równe 8,02 i 3,70. Wzrost liczby długotrwale bezrobotnych 

nastąpił również w dwóch innych sołectwach – Budach Brankowskich i Kamieniu, kolejno o 

2,06 p.p i 0,94 p.p.  

Tabela 15 Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców na przestrzeni lat 2010-2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brzeska Wola 

bezrobotni ogółem 6,31 3,15 4,50 4,50 4,05 4,50 

długotrwale bezrobotni 4,05 1,80 1,35 2,25 1,80 1,80 

Brzeźce 

bezrobotni ogółem 10,03 7,44 10,36 11,33 7,44 7,77 

długotrwale bezrobotni 4,21 4,21 3,88 4,53 4,21 1,94 

Budy Brankowskie 

bezrobotni ogółem 3,09 4,12 5,15 5,15 3,09 2,06 

długotrwale bezrobotni 0,00 1,03 2,06 1,03 2,06 2,06 

Jasionna 

bezrobotni ogółem 6,86 6,86 6,86 3,92 5,88 2,94 

długotrwale bezrobotni 4,90 3,92 2,94 1,96 1,96 0,98 

Kamień 

bezrobotni ogółem 5,44 4,49 7,33 7,33 4,96 5,20 

długotrwale bezrobotni 0,95 2,60 2,60 4,02 2,84 1,89 

Mikówka 
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bezrobotni ogółem 4,31 6,90 6,03 2,59 1,72 0,86 

długotrwale bezrobotni 2,59 4,31 4,31 1,72 0,86 0,86 

Okrąglik 

bezrobotni ogółem 0,95 4,76 2,86 4,76 2,86 4,76 

długotrwale bezrobotni 0,00 0,95 2,86 0,95 1,90 0,95 

Stawiszyn 

bezrobotni ogółem 6,79 8,02 12,96 6,48 8,33 8,02 

długotrwale bezrobotni 2,78 5,25 7,10 4,63 4,63 3,70 

Sucha 

bezrobotni ogółem 9,74 8,67 10,73 9,83 7,93 6,28 

długotrwale bezrobotni 4,95 5,12 5,45 5,70 4,79 3,63 

Szczyty 

bezrobotni ogółem 5,00 6,47 7,06 8,24 5,88 5,00 

długotrwale bezrobotni 1,76 2,94 4,12 3,24 3,82 1,76 

Białobrzegi 

bezrobotni ogółem 7,00 7,42 8,06 6,41 5,86 4,81 

długotrwale bezrobotni 3,50 4,32 4,32 3,94 3,12 2,72 

Źródło: Opracowanie własne. 

W celu wykazania tendencji w szerszej perspektywie, analizie poddano również udział osób 

bezrobotnych w gminie Białobrzegi w porównaniu do wartości powiatu i województwa. Na 

terenie gminy wykazano nieco wyższy udział osób bezrobotnych niż na terenie powiatu, 

natomiast w porównaniu do województwa różnica ta wynosi 1,01 p.p. co oznacza 

występowanie w gminie stanu kryzysowego.  

Tabela 16 Udział osób bezrobotnych na terenie Gminy Białobrzegi, powiatu białobrzeskiego i województwa mazowieckiego w 
2015 roku 

Wyszczególnienie Osoby bezrobotne Ludności 

Udział osób 

bezrobotnych 

w ludności [%] 

Gmina 527 10336 5,09% 

Powiat 1512 33569 4,50% 

Województwo 216527 5349114 4,04% 

Źródło: Opracowanie własne i na podstawie Banku Danych Lokalnych. 
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Przestępczość 

Policja gromadzi dane dotyczące przestępstw zgłoszonych i prewencyjnych. Dane gromadzone 

są z podziałem na jednostki podziału obowiązujące w gminie Białobrzegi, co umożliwia ich 

dokładną analizę, koncentrując się na obszarach problemowych.  

Wśród przestępstw popełnianych na terenie Białobrzegów, zdecydowanie najczęściej 

popełnianymi są kradzieże. Największa liczba przypadków kradzieży, kradzieży z włamaniem 

oraz kradzieży pojazdów (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) została odnotowana w 

jednostkach: 

 Sołectwo Kamień (1,65 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Brzeźce (1,62 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg X (1,47 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Sucha (1,07 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Budy Brankowskie (1,03 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 

mieszkańców); 

 Sołectwo Jasionna (0,98 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Okrąglik (0,95 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Stawiszyn (0,93 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg IX (0,80 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręg II (0,72 przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców). 

Bójki, rozboje praz pobicia osiągnęły wyższą niż średnia dla gminy liczbę w: 

 Okręgu I (0,22 przypadków bójek w przeliczeniu na 100 mieszkańców); 

 Okręgu II (0,24 przypadków bójek w przeliczeniu na 100 mieszkańców). 

Tabela 17 Kradzieże, bójki, rozboje, pobicia i przypadki przemocy domowej w gminie Białobrzegi. 

Przestępstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Jednostka analityczna 

Kradzieże, 

kradzieże z 

włamaniem i 

kradzieże pojazdów 

Bójki, rozboje i pobicia 

Sołectwo Brzeźce 1,62 0,00 

Sołectwo Brzeska Wola 0,45 0,00 

Sołectwo Budy Brankowskie 1,03 0,00 
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Sołectwo Jasionna 0,98 0,00 

Sołectwo Kamień 1,65 0,00 

Sołectwo Mikówka 0,00 0,00 

Sołectwo Okrąglik 0,95 0,00 

Sołectwo Stawiszyn 0,93 0,00 

Sołectwo Sucha 1,07 0,00 

Sołectwo Szczyty 0,29 0,00 

Okręg I 0,22 0,22 

Okręg II 0,72 0,24 

Okręg III 0,21 0,00 

Okręg IV 0,00 0,00 

Okręg V 0,14 0,00 

Okręg VI 0,41 0,00 

Okręg VII 0,29 0,00 

Okręg VIII 0,00 0,00 

Okręg IX 0,80 0,00 

Okręg X 1,47 0,00 

Okręg XI 0,12 0,00 

Gmina 0,64 0,02 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowej Komendy Policji w Białobrzegach. 
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Rysunek 25 Wskaźnik liczby kradzieży w Gminie Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
Rysunek 26 Wskaźnik liczby kradzieży w Mieście Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 27 Wskaźnik liczby bójek i rozbojów w Gminie Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
Rysunek 28 Wskaźnik liczby bójek i rozbojów w Mieście Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Aktywność społeczna 

Jednym z najważniejszych wskaźników aktywności społeczeństwa jest frekwencja wyborcza. 

W skali kraju średnia frekwencja społeczna w wyborach utrzymuje się wciąż na niskim 

poziomie, a trend ten zauważalny jest również na ternie gminy Białobrzegi. Wybory 

prezydenckie czy parlamentarne zapewniają każdemu uprawnionemu mieszkańcowi 

możliwość zaprezentowania swojego zdania i wskazania najodpowiedniejszego (jego zdaniem) 

wyboru na dane stanowisko, mając tym samym pośredni wpływ na jakość życia w środowisku 

lokalnym. Dane dotyczące frekwencji wyborczej na terenie gminy wskazują jednak, że nie 

każdy mieszkaniec korzysta z tej możliwości. 

By zbadać frekwencję wyborczą pod uwagę wzięto wybory do Parlamentu Europejskiego z 

roku 2014. Przedstawione dane pokazują liczbę osób głosujących spośród osób do tego 

uprawnionych. Kartogramy przedstawiają podział na okręgi wyborcze, nie na jednostki 

analityczne, te jednak przedstawione zostały w tabeli.  

Frekwencję podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego uznać można za bardzo niską – 

żadna z jednostek nie osiągnęła wskaźnika wyższego niż 40%. Tak mały odsetek może 

świadczyć o braku poczucia sprawczości w zakresie spraw europejskich oraz o małym 

zainteresowaniu decyzjami podejmowanymi na szczeblu ponadkrajowym.  

Szczególnie niska aktywność społeczna podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 

2014 roku wykazana została w jednostkach: 

 Okręg wyborczy I (11,14 oddających głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego na 

100 uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy XIV (12,01 oddających głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

na 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy II (12,36 oddających głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

na 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy X (12,73 oddających głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

na 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy XV (14,89 oddających głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

na 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców) 
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 Okręg wyborczy XIII (20,65 oddających głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

na 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy XII (21,47 oddających głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

na 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy III (22,12 oddających głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

na 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

Tabela 18 Liczba oddających głos w wyborach do europarlamentu w przeliczeniu na 100 uprawnionych mieszkańców 

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 

Jednostka analityczna 
Liczba osób 

uprawnionych do 

głosowania 

Liczba oddanych 

głosów 

Frekwencja wyborcza 

w przeliczeniu na 100 

uprawnionych 

mieszkańców 

Okręg I 754 84 11,14 

Okręg II 356 44 12,36 

Okręg III 443 98 22,12 

Okręg IV 421 95 22,56 

Okręg V 532 155 29,13 

Okręg VI 392 156 39,79 

Okręg VII 548 148 27,01 

Okręg VIII 465 143 30,75 

Okręg IX 654 162 24,77 

Okręg X 589 75 12,73 

Okręg XI 656 205 31,25 

Okręg XII, w tym: 658 157 21,47 

Budy Brankowskie 74 12 16,22 

Brzeźce 241 68 28,21 

Okrąglik 80 14 17,50 
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Szczyty 263 63 23,95 

Okręg XIII, w tym: 578 111 20,65 

Kamień 321 52 16,20 

Brzeska Wola 164 38 23,17 

Mikówka 93 21 22,58 

Okręg XIV, w tym: 658 79 12,01 

Sucha 658 79 12,01 

Okręg XV, w tym: 628 77 14,89 

Stawiszyn 252 45 17,86 

Jasionna 78 17 21,79 

Sucha 298 15 5,03 

Gmina 555 119 22,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 84 

Rysunek 29 Frekwencja wyborcza w wyborach do europarlamentu w 2014 r. w Gminie Białobrzegi 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 30 Frekwencja wyborcza w wyborach do europarlamentu w 2014r. w Mieście Białobrzegi 
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Źródło: opracowanie własne 

W kontekście frekwencji społecznej w wyborach warto uwagę zwrócić również na wybory 

prezydenckie przeprowadzone w 2015 roku, które odzwierciedliły niski poziom partycypacji 

społecznej mieszkańców niektórych obszarów gminy Białobrzegi. Wybory prezydenckie są 

istotnym wydarzeniem w polskim kalendarzu politycznym, ich waga podkreślana jest również 

w ogólnodostępnych mediach a procedura głosowania ułatwiana poprzez ustanawianie 

dogodnych dla mieszkańców punktów wyborczych. Zauważyć jednakże można, że na 

większości wydzielonych jednostek gminy frekwencja wyborcza w 2015 roku osiągnęła 

względnie niski poziom, wykazując, że jedynie połowa uprawnionych do głosowania 

mieszkańców skorzystała z tej możliwości. Średnia frekwencja wyniosła wtedy 58,6%, a 

najwyższy odsetek osób głosujących odnotowano w sołectwie Jasionna (67,1% osób 

uprawnionych). Najniższa wartość nie przekroczyła 50% i odnotowana została w okręgu II 

(47,5%). Oprócz niego niską frekwencję odnotowano w: 

 Okręg wyborczy I (50,00 oddających głos w wyborach prezydenckich na 100 

uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy X (56,47 oddających głos w wyborach prezydenckich na 100 

uprawnionych do głosowania mieszkańców)  
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 Okręg wyborczy XIV (58,15 oddających głos w wyborach prezydenckich na 100 

uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy XII (58,36 oddających głos w wyborach prezydenckich na 100 

uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy IV (58,37 oddających głos w wyborach prezydenckich na 100 

uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

 Okręg wyborczy XIII (58,56 oddających głos w wyborach prezydenckich na 100 

uprawnionych do głosowania mieszkańców)  

 Okręg wyborczy IV (58,62 oddających głos w wyborach prezydenckich na 100 

uprawnionych do głosowania mieszkańców) 

Jak wspomniano wcześniej, obecność aktywnie działających organizacji pozarządowych jest 

bardzo ważna. Stanowią one wsparcie dla lokalnej społeczności, działają na rzecz pomocy 

osobom wykluczonym, ale także na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju regionu. 

Siedemnaście NGO funkcjonuje na terenie siedmiu jednostek analitycznych, z czego na 

obszarach wiejskich są to jedynie 4 organizacje.  

Z danych wynika, że jednostkami, w których nie funkcjonuje żadna organizacja pozarządowa, 

są: 

 Sołectwo Brzeska Wola; 

 Sołectwo Budy Brankowskie; 

 Sołectwo Kamień; 

 Sołectwo Mikówka; 

 Sołectwo Okrąglik; 

 Sołectwo Sucha; 

 Okręg II; 

 Okręg IV; 

 Okręg V; 

 Okręg VI 

 Okręg VII; 

 Okręg VIII; 

 Okręg X; 
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 Okręg XI. 

Tabela 19 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Organizacje pozarządowe 

Jednostka analityczna Liczba organizacji 

Liczba organizacji 

przypadająca na 100 

mieszkańców 

Sołectwo Brzeźce 1 0,32 

Sołectwo Brzeska Wola 0 0,00 

Sołectwo Budy Brankowskie 0 0,00 

Sołectwo Jasionna 1 0,98 

Sołectwo Kamień 0 0,00 

Sołectwo Mikówka 0 0,00 

Sołectwo Okrąglik 0 0,00 

Sołectwo Stawiszyn 1 0,31 

Sołectwo Sucha 1 0,08 

Sołectwo Szczyty 1 0,29 

Okręg I 4 0,44 

Okręg II 0 0,00 

Okręg III 1 0,21 

Okręg IV 0 0,00 

Okręg V 0 0,00 

Okręg VI 0 0,00 

Okręg VII 0 0,00 

Okręg VIII 0 0,00 

Okręg IX 6 0,80 

Okręg X 0 0,00 

Okręg XI 1 0,12 

Gmina 17 0,17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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Rysunek 31 Wskaźnik liczby organizacji pozarządowych w Gminie Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
Rysunek 32 Wskaźnik liczby organizacji pozarządowych w Mieście Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.2 Sfera gospodarcza 

Podmioty gospodarcze 

Jak wspomniano w ogólnej charakterystyce gminy, na terenie Białobrzegów wciąż działa 

stosunkowo niewielka liczba podmiotów gospodarczych. Ogromną szansą na rozwój jest 

włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z uwagi na bliskość Warszawy 

oraz dogodny dojazd (obwodnica) gmina staje się miejscem atrakcyjnym dla przedsiębiorców. 

Trwają rozmowy na temat lokowania swoich firm na terenie gminy (głównie na terenie 

miasta), jedna z firm produkcyjnych, ALNOR, swoją działalność rozpocznie na terenie okręgu II 

już w 2019 roku. Należy zapewnić przedsiębiorcom (zarówno tym dużym, jak i w skali mikro) 

dobre warunki, by mogli zakładać oraz rozwijać swoje firmy.  

Na terenie gminy w 2015 roku przypadało średnio 0,58 podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców. Sołectwami, w których swojej siedziby nie ma żadna firma, są: 

 Sołectwo Brzeska Wola; 

 Sołectwo Budy Brankowskie; 

 Sołectwo Jasionna; 

 Sołectwo Mikówka. 

Poniżej średniej dla gminy plasują się także jednostki: 

 Sołectwo Sucha (0,08 podmiotu gospodarczego na 100 mieszkańców); 

 Okręg VI (0,20 podmiotu gospodarczego na 100 mieszkańców); 

 Sołectwo Stawiszyn (0,31 podmiotu gospodarczego na 100 mieszkańców); 

 Okręg V (0,41 podmiotu gospodarczego na 100 mieszkańców); 

 Okręg VII (0,43 podmiotu gospodarczego na 100 mieszkańców); 

 Okręg VIII (0,55 podmiotu gospodarczego na 100 mieszkańców). 

Tabela 20 Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Podmioty gospodarcze 

Jednostka analityczna 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 

Liczba podmiotów 

przypadająca na 100 

mieszkańców 
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Sołectwo Brzeźce 3 0,97 

Sołectwo Brzeska Wola 0 0,00 

Sołectwo Budy Brankowskie 0 0,00 

Sołectwo Jasionna 0 0,00 

Sołectwo Kamień 3 0,71 

Sołectwo Mikówka 0 0,00 

Sołectwo Okrąglik 1 0,95 

Sołectwo Stawiszyn 1 0,31 

Sołectwo Sucha 1 0,08 

Sołectwo Szczyty 3 0,88 

Okręg I 18 1,98 

Okręg II 4 0,96 

Okręg III 3 0,64 

Okręg IV 3 0,60 

Okręg V 3 0,41 

Okręg VI 1 0,20 

Okręg VII 3 0,43 

Okręg VIII 3 0,55 

Okręg IX 8 1,06 

Okręg X 7 0,94 

Okręg XI 5 0,60 

Gmina 70 0,58 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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Rysunek 33 Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w Gminie Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
Rysunek 34 Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w Mieście Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.3 Sfera techniczna 

By zbadać sferę techniczną przeanalizowano liczbę budynków zbudowanych przed rokiem 

1970. Im starsze budynki, tym gorszy jest ich stan techniczny. Komfort użytkowania takich 

budynków jest niski. Część tych budynków opalanych jest piecami, a toalety znajdują się na 

korytarzu. Budynki powodują duże straty ciepła i narażają mieszkańców na wysokie opłaty. 

Wymagają one termomodernizacji, wymiany okien i drzwi, odnowienia elewacji.  

Najwięcej budynków wybudowanych przed rokiem 1970 znajduje się na terenie starej części 

miasta. Samo miasto oraz cała gmina rozrosły się dopiero w latach ‘80 XX wieku, wcześniej 

zdecydowana większość zabudowań znajdowała się w jedynie w centrum. Pozostałe okręgi 

stanowią typowe osiedla mieszkaniowe.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich budynków wybudowanych przed rokiem 

1970. Najwięcej takich budynków zlokalizowanych jest w: 

 Sołectwie Brzeźce (16,45%); 

 Sołectwie Budy Brankowskie (18,29%); 

 Sołectwie Jasionna (34,30%); 

 Sołectwie Kamień (16,86%); 

 Sołectwie Mikówka (25,37%); 

 Sołectwie Okrąglik (25,81%); 

 Sołectwie Stawiszyn (18,91%); 

 Okręgu I (19,89%); 

 Okręgu II (20,51%); 

 Okręgu X (30,06%); 

 Okręgu XI (17,59%). 
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Tabela 21 Udział budynków zbudowanych przed 1970 rokiem w ogóle budynków w gminie. 

Budynki wybudowane przed 1970 rokiem 

Jednostka analityczna 

Liczba budynków 

wybudowanych przed 

1970 rokiem 

Udział budynków 

wybudowanych przed 

1970 rokiem we 

wszystkich budynkach 

gminy 

Sołectwo Brzeźce 139 16,45% 

Sołectwo Brzeska Wola 28 13,53% 

Sołectwo Budy Brankowskie 15 18,29% 

Sołectwo Jasionna 71 34,30% 

Sołectwo Kamień 57 16,86% 

Sołectwo Mikówka 51 25,37% 

Sołectwo Okrąglik 32 25,81% 

Sołectwo Stawiszyn 52 18,91% 

Sołectwo Sucha 125 13,68% 

Sołectwo Szczyty 126 13,82% 

Okręg I 109 19,89% 

Okręg II 40 20,51% 

Okręg III 31 6,68% 

Okręg IV 1 7,14% 

Okręg V 1 0,25% 

Okręg VI 0 0,00% 

Okręg VII 0 0,00% 

Okręg VIII 1 1,18% 

Okręg IX 26 11,66% 

Okręg X 98 30,06% 

Okręg XI 51 17,59% 

Gmina 50,19 14,86% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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Rysunek 35 Budynki wybudowane przed 1970 rokiem w Gminie Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
Rysunek 36 Budynki wybudowane przed 1970 rokiem w Mieście Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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5.4 Obszary zdegradowane 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych jednostek analitycznych. W ramach delimitacji użyto 10 

wskaźników społecznych, jednego wskaźnika gospodarczego oraz jednego wskaźnika technicznego.  

Tabela 22 Wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych jednostek analitycznych. 
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Sołectwo 
Brzeźce 

0,97 4,21 0,00 0,65 7,12 27,27% 1,62 0,00 28,22 0,32 0,97 16,45% 5 

Sołectwo 
Brzeska Wola 

0,90 0,45 0,00 0,00 5,41 66,67% 0,45 0,00 23,17 0,00 0,00 13,53% 5 

Sołectwo Budy 
Brankowskie 

1,03 2,06 0,00 1,03 1,03 0,00% 1,03 0,00 16,22 0,00 0,00 18,29% 7 

Sołectwo 
Jasionna 

1,96 7,84 0,00 0,00 4,90 20,00% 0,98 0,00 21,79 0,98 0,00 34,30% 5 

Sołectwo 
Kamień 

1,42 2,36 0,00 0,47 4,49 63,16% 1,65 0,00 16,20 0,00 0,71 16,86% 4 

Sołectwo 
Mikówka 

0,86 1,72 0,00 0,00 1,72 100,00% 0,00 0,00 22,58 0,00 0,00 25,37% 4 
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Sołectwo 
Okrąglik 

0,95 0,00 0,00 0,00 6,67 42,86% 0,95 0,00 17,50 0,00 0,95 25,81% 6 

Sołectwo 
Stawiszyn 

0,93 3,70 0,31 0,62 5,86 57,89% 0,93 0,00 17,86 0,31 0,31 18,91% 9 

Sołectwo Sucha 1,16 3,30 0,17 0,83 7,51 58,24% 1,07 0,00 12,01 0,08 0,08 13,68% 8 

Sołectwo 
Szczyty 

1,18 6,47 0,00 2,65 3,53 50,00% 0,29 0,00 23,95 0,29 0,88 13,82% 2 

Okręg I 0,55 3,74 0,22 0,77 5,06 50,00% 0,22 0,22 11,14 0,44 1,98 19,89% 8 

Okręg II 0,96 9,64 0,48 1,45 13,25 60,00% 0,72 0,24 12,36 0,00 0,96 20,51% 11 

Okręg III 0,42 4,66 0,42 1,48 5,72 40,74% 0,21 0,00 22,12 0,21 0,64 6,68% 5 

Okręg IV 1,41 1,81 0,00 0,40 4,84 75,00% 0,00 0,00 22,57 0,00 0,60 7,14% 1 

Okręg V 1,24 2,21 0,00 0,41 1,66 41,67% 0,14 0,00 29,14 0,00 0,41 0,25% 2 

Okręg VI 0,61 1,63 0,00 0,20 4,67 56,52% 0,41 0,00 39,80 0,00 0,20 0,00% 3 

Okręg VII 1,30 3,62 0,14 1,74 4,20 37,93% 0,29 0,00 27,01 0,00 0,43 0,00% 5 

Okręg VIII 1,82 1,46 0,18 0,55 4,37 33,33% 0,00 0,00 30,75 0,00 0,55 1,18% 3 

Okręg IX 0,93 5,17 0,40 1,46 2,65 70,00% 0,80 0,00 24,77 0,80 1,06 11,66% 5 

Okręg X 1,07 3,48 0,00 0,94 6,43 50,00% 1,47 0,00 12,73 0,00 0,94 30,06% 9 

Okręg XI 1,79 2,74 0,12 1,55 4,05 50,00% 0,12 0,00 28,22 0,12 0,60 17,59% 4 

Średnia 1,11 3,44 0,12 0,82 5,01 49,96% 0,63 0,02 22,05 0,17 0,58 14,86% 5,28 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Poniższe mapy pokazują natężenie problemów występujących na obszarach poszczególnych 

jednostek analitycznych.  

Rysunek 37 Natężenie problemów w podziale na jednostki analityczne. 
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Rysunek 38 Natężenie problemów na terenie miasta Białobrzegi 

 

 

Poniższy wykres wskazuje sumę przekroczonych wskaźników. Do obszarów zdegradowanych 

należą te jednostki, które przekraczają średnią dla gminy, tj. 5,28.  
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Wykres 38 Wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych jednostek analitycznych. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W wyniku analizy wskaźnikowej, do obszarów zdegradowanych zaliczono: 

 Sołectwo Budy Brankowskie; 

 Sołectwo Okrąglik; 

 Sołectwo Stawiszyn; 

 Sołectwo Sucha; 

 Okręg I; 

 Okręg II; 

 Okręg X. 

Poniższa mapa przedstawia tereny zdegradowane, tzn. tereny, na których przekroczono 

największą liczbę wskaźników. 

Rysunek 39 Obszary zdegradowane na terenie Gminy Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Jak wynika z analizy, jednym z problemów obszarów zdegradowanych jest niewielka liczba 

noworodków, świadcząca o małej liczbie urodzeń, co z kolei przełożyć można na atrakcyjność 

obszaru dla ludzi młodych. Wśród obszarów przekraczających średnią dla gminy znalazły się 

zdegradowane obszary wiejskie – Budy Brankowskie, Okrąglik oraz Stawiszyn. Tereny te mogą 

nie być atrakcyjne właśnie ze względu na wiejski charakter miejscowości oraz odległość od 

miasta, w którym pracuje większość młodych. Tam też znajdują się szkoły i przedszkola, które 

mają szczególną wagę dla osób młodych posiadających dzieci. Wyjątek w tej kwestii stanowi 

miejscowość Sucha, która w ostatnich latach stała się obszarem intensywnego rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego. Wśród obszarów miejskich okręgami zagrożonymi w tym 

aspekcie są okręg I, okręg II i okręg X. Tereny te pokrywają się z obszarami, na których 

znajduje się największa liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1970. Młode osoby 

decydują się na mieszkania w nowszych częściach miasta, gdzie znajdują się nowe, 

dostosowane do ich wymagań budynki.  

Problemem obszarów zdegradowanych są także problemy społeczne. Z pomocy Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach ze względu na ubóstwo korzystają 

głównie mieszkańcy Stawiszyna, Suchej, okręgu I, okręgu II oraz okręgu X. Wyższy niż średnia 

dla gminy wskaźnik osób uzależnionych od alkoholu występuje w sołectwach Stawiszyn i 

Sucha oraz w okręgach I i II, zaś wskaźnik niepełnosprawności przekroczono w sołectwach 

Budy Brankowskie i Sucha oraz w okręgach II i X. W kwestii przestępczości dane pozyskane od 

Powiatowej Komendy Policji wskazują, że kradzieże mienia, kradzieże z włamaniem oraz 

kradzieże pojazdu są problemem Bud Brankowskich, Okrąglika, Stawiszyna, Suchej, okręgu II 

oraz okręgu X, zaś problem bójek, pobić i rozbojów dotyczy jedynie zdegradowanych 

obszarów miasta – okręgu I oraz okręgu II. Problem bezrobocia dotyczy prawie wszystkich 

obszarów zdegradowanych – wyjątek stanowi sołectwo Budy Brankowskie. W szczególnej 

sytuacji znajduje się okręg II, którego wskaźnik trzykrotnie przekracza średnią dla gminy. 

Wszystkie te obszary, z wyłączeniem sołectwa Okrąglik, cechuje także długotrwałe 

bezrobocie, które jest szczególnie trudne do zwalczenia, bowiem osoby chronicznie 

bezrobotne nie tylko tracą orientację w nowinkach związanych z zawodem, ale - co znacznie 

gorsze z punktu widzenia gminy - przestają chcieć znaleźć pracę, zadowalając się przyznanym 

zasiłkiem.  
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Niska aktywność społeczna, wyrażająca się małą liczbą organizacji pozarządowych oraz niską 

frekwencją wyborczą jest problemem wszystkich obszarów zdegradowanych. Żadna 

organizacja nie prowadzi swojej działalności na terenie sołectw Budy Brankowskie i Okrąglik 

oraz na terenie okręgów II i X. Niska frekwencja wyborcza dotyczy wszystkich omawianych 

obszarów, w żadnym z nich nie wyniosła ona więcej niż 17%. Mieszkańcy nie chcą 

współdecydować o ważnych dla nich decyzjach, nie chcą też działać na rzecz swojej lokalnej 

społeczności. Skupiają się na sobie i swoich rodzinach, raczej narzekając, niż robiąc coś, żeby 

zmienić niechcianą sytuację.  

W sferze gospodarczej problemem jest mała liczba podmiotów gospodarczych. Zjawisko 

kryzysowe w tym aspekcie dotyczy jedynie wiejskich obszarów zdegradowanych. Właściciele 

przedsiębiorstw dużo chętniej lokują swoje przedsiębiorstwa na terenie miasta, gdzie mieszka 

znacznie większa liczba ludzi, zwiększa się więc liczba potencjalnych klientów. Jest to zjawisko 

charakterystyczne nie tylko dla gminy Białobrzegi, ale dla większości gmin miejsko-wiejskich. 

Problemem w kwestii technicznej jest duża liczba budynków zbudowanych przed 1970 rokiem, 

co wiąże się z ich złym stanem technicznym. Problem ten dotyczy wszystkich zdegradowanych 

terenów gminy z wyjątkiem sołectw Sucha, gdzie, jak wspomniano wcześniej, intensywnie 

rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Budynki sprzed roku 1970 z uwagi na wiek wymagają 

remontów, wymiany drzwi i okien, ocieplenia ścian i odnowy elewacji.     

Jednym z powodów występowania problemów społecznych w sołectwie Budy Brankowskie 

jest lokalizacja w dolinie rzeki Pilicy, co niemalże rokrocznie wiąże się z alarmami 

przeciwpowodziowymi i miejscowymi powodziami. Rzeka zagraża gospodarstwom rolnym i 

nieruchomościom mieszkalnym, niszczy płody rolne, zalewa studnie i powoduje ich skażenie, 

wymywa szamba i niszczy infrastrukturę. Straty materialne, w tym straty plonów będących 

zarobkiem mieszkańców, stają się powodem ubóstwa oraz rosnącej frustracji, popychającej 

do łamania prawa.  

Obszarem szczególnie problemowym w sołectwie Sucha jest ulica Łąkowa, na której znajdują 

się budynki socjalne. Osoby tam mieszkające borykają się z problemami wykluczenia, 

najczęściej wynikającymi z uzależnienia od alkoholu (jest ono wyższe, niż wskazują na to dane 

MGOPS). Działania samorządu zmierzające do poprawy sytuacji są niewystarczające, wiele 
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osób zamieszkujących lokale socjalne nie chce zmienić swojej sytuacji życiowej, a wszelka 

oferowana pomoc jest przez nie odrzucana.  

W miejscowości Stawiszyn przez wiele lat funkcjonowało Schronisko dla Nieletnich, gdzie kary 

ograniczenia wolności odbywali małoletni. Był to zakład poprawczy o półotwartym 

charakterze, w wyniku czego na terenie miejscowości dochodziło do sporadycznych zdarzeń z 

wychowankami Schroniska. Kilka lat temu podjęto decyzję o likwidacji zakładu i utworzeniu w 

jego miejscu Zakładu Karnego, co wywołało niepokój u mieszkańców. Zakład rozbudowano, 

przebywa w nim około 200 więźniów, którzy w ramach działań resocjalizacyjnych w ciągu dnia 

mogą opuszczać mury więzienia.  

Sołectwo Okrąglik nie wyróżnia się niczym szczególnym, jest wsią, na której powoli zamiera 

rolnictwo, coraz więcej powstaje za to domów mieszkalnych dla osób dojeżdżających d pracy 

w mieście (do Białobrzegów, bądź większych ośrodków, m.in. Radomia czy Warszawy). Jest to 

sołectwo o najmniejszym spośród wymienionych poziomie zdegradowania. 

Okręgi I, II oraz X stanowią starszą część miasta. Występuje tam duże nagromadzenie lokali 

komunalnych, które w znacznej części zamieszkiwane są przez ludność wykluczoną, obarczoną 

problemami społecznymi. Osoby te, podobnie jak w przypadku mieszkańców sołectwa Sucha, 

często nie chcą pomocy, przyjmują jedynie zasiłki pieniężne, które niejednokrotnie 

przeznaczane są na alkohol. Należy pamiętać, że znaczna część tych budynków wybudowana 

została przed rokiem 1970 i znajduje się w złym stanie technicznym.  
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6 Obszar rewitalizacji 

Jak określają „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2016-

2020”, obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza 

się prowadzić rewitalizację. Taki obszar cechuje koncentracja negatywnych zjawisk oraz 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.  

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni 

miasta oraz 30% mieszkańców, do obszaru rewitalizacji nie mogły więc wejść wszystkie 

zdegradowane obszary. Na podstawie twardych danych statystycznych, problemów 

zdiagnozowanych przez interesariuszy podczas wywiadów bezpośrednich, 

kwestionariuszowych i konsultacji społecznych oraz lokalnych potencjałów, do rewitalizacji 

wybrano trzy jednostki analityczne znajdujące się na terenie miasta Białobrzegi: okręg I, okręg 

II oraz okręg X. 

Sołectwo Stawiszyn przekroczyło więcej wskaźników niż jeden spośród wskazanych obszarów 

(okręg I), jednak z uwagi na lokalny potencjał (m.in. siedziby MGOPS, MGOK, stadion miejski 

oraz tereny zielone – park miejski oraz tereny nadpiliczne) to właśnie te okręgi zostały 

wybrane do rewitalizacji. Włączenie do obszaru rewitalizacji okręgów I, II, X oraz sołectwa 

Stawiszyn również było niemożliwe – w takim przypadku liczba ludności zamieszkująca obszar 

rewitalizowany przekroczyłaby ustawowe 30% (wyniosłaby 31,8%).  

W skład wybranych do rewitalizacji okręgów wchodzą następujące ulice: 

 Okręg I, ulice: Krakowska, Mikowska, Skargi, Gajowa, Kochanowskiego, Armii Krajowej, 

Czachowskiego, Cegielniana, Spacerowa, Poświętna, Rzeczna, Cicha, Krótka; 

 Okręg II, ulice: 11 Listopada, Żeromskiego 72, Żeromskiego 72A; 

 Okręg X, ulice: Kościelna, Targowicka, Mroczkowskiego, Kusocińskiego, Reymonta 11. 

Obszar rewitalizowany nie przekracza dozwolonej powierzchni - zajmuje 164,77 ha, co 

stanowi 2,12% powierzchni gminy. Nie przekroczył też ustawowej liczby ludności – okręgi nr I, 

II oraz X zamieszkuje 2 071 osób, co stanowi 20,04% ludności gminy,  
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Tabela 23 Ludność oraz powierzchnia obszaru rewitalizowanego. 

 Okręg I Okręg II Okręg X Suma 

Ludność 909 415 747 2071 

% ludności 
gminy 

8,79% 4,02% 7,23% 20,04% 

Powierzchnia 
[ha] 

105 ha 26,57 ha 33,20 ha 164,77 ha 

% powierzchni 
gminy 

1,35% 0,34% 0,43% 2,12% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

Poniższe mapy przedstawiają obszary rewitalizacji oraz obszar rewitalizacji na tle obszarów 

zdegradowanych. 

OBSZAR REWITALIZACJI 

Ludność: 20,04% < 30% 

Powierzchnia: 2,12% <20% 
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Rysunek 40 Obszar wyznaczony do rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 41 Obszar wyznaczony do rewitalizacji na tle obszarów zdegradowanych 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

6.1 Charakterystyka obszaru rewitalizacji 

Miasto Białobrzegi pełni funkcję ośrodka handlowo-usługowego dla rolniczego zaplecza 

gminy. Niewielki przemysł stanowią zakłady przetwórstwa spożywczego, środków transportu 

oraz materiałów budowlanych.  

Zdaniem respondentów biorących udział w ankiecie, głównymi problemami gminy jest mała 

liczba ośrodków ochrony zdrowia, niska jakość terenów zielonych, wysokie bezrobocie, słaba 
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oferta kulturalno-rozrywkowa oraz duże natężenie problemów społecznych. Ich zdaniem 

rewitalizacji wymagają głównie: 

 Tereny między ul. 11 Listopada a ul. Rzemieślniczą; 

 Teren MGOK; 

 Stadion miejski; 

 Teren między ul. Spacerową a ul. Mikowską; 

 Tereny ośrodka zdrowia; 

 Tereny nadpiliczne.  

 

Sfera społeczna 

Głównym problemem obszarów rewitalizowanych są problemy społeczne. Mieszkańcy 

okręgów I, II oraz X stosunkowo często korzystają z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy społecznej z powodu ubóstwa (wskaźnik ten przekroczony jest we wszystkich trzech 

okręgach), alkoholizmu (z tym problemem nie zgłosiły się osoby mieszkające na obszarze 

Okręgu X) oraz niepełnosprawności (wskaźnik ten przekroczyły okręgi nr II i X, przy czym okręg 

II przekroczył średnią dla gminy prawie dwukrotnie).  

Choć na obszarze gminy miało miejsce stosunkowo niewiele przestępstw, zdarzały się one na 

obszarze przeznaczonym do rewitalizacji, co oznacza, że są to najmniej bezpieczne miejsca w 

gminie. Zdarzały się tam przypadki kradzieży (kradzieży z włamaniem oraz kradzieży 

pojazdów), pobić (bójek, rozbojów) oraz przemocy domowej (połowa zgłoszonych 

przypadków miała miejsce na terenie okręgu I).  

Na obszarach okręgu nr II oraz X nie funkcjonuje żadna organizacja pozarządowa, co 

zdecydowanie działa na niekorzyść danych terenów. Liczba organizacji jest wskaźnikiem 

aktywności społecznej, którego na obszarze rewitalizowanym brakuje. Poza tym instytucje te 

niejednokrotnie są jednostką pomocową – część z nich za cel stawia sobie pomoc 

potrzebującym jednostkom lokalnej społeczności (osobom niepełnosprawnym, chorym, 

ubogim czy samotnym). O małej aktywności świadczy także ekstremalnie niska frekwencja 

wyborcza podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego (11-12%) oraz wyższa, lecz wciąż 

niska frekwencja podczas wyborów Prezydenckich w 2015 roku (47-56%).  
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Zdania, że objęcie wsparciem z zakresu rozwoju społecznego najbardziej potrzebne jest 

miastu Białobrzegi, było aż 68% respondentów biorących udział w ankiecie. Osoby, które 

uczestniczyły w indywidualnych wywiadach pogłębionych, za największy problem uznały 

bezrobocie, które wywołuje inne problemy społeczne i zmusza osoby młode do wyjazdu poza 

granice gminy. Innymi problemami są ich zdaniem alkoholizm, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych oraz przemoc w rodzinie.  

Problemy społeczne wzajemnie na siebie wpływają – ubóstwo czy niepełnosprawność może 

prowadzić do uzależnienia, zaś wykluczenie społeczne do braku aktywności społecznej i 

dopuszczania się wykroczeń i przestępstw. Z kolei brak organizacji pozarządowych 

działających blisko lokalnej społeczności nie pozwala na dotarcie do osób wykluczonych, 

którym potrzebna jest pomoc. Potrzebna jest więc aktywizacja we wszystkich wspomnianych 

aspektach tak, by wystąpił efekt synergii i zamiast wzajemnego pogłębiania problemów, 

nastąpiło stopniowe wyciszanie zjawisk kryzysowych.  

Wykres 39 Liczba noworodków w danej jednostce analitycznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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Wykres 40 Liczba osób korzystających ze świadczeń z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Białobrzegach. 

 

Wykres 41 Liczba osób korzystających ze świadczeń z powodu uzależnienia od alkoholu w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Białobrzegach. 

 

Wykres 42 Liczba osób korzystających ze świadczeń z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Białobrzegach. 

 

3,74 

9,64 

3,48 3,44 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Okręg I Okręg II Okręg X Gmina

0,22 

0,48 

0,00 

0,12 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

Okręg I Okręg II Okręg X Gmina

0,77 

1,45 

0,94 
0,82 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Okręg I Okręg II Okręg X Gmina



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 
 

111 

Wykres 43 Liczba przypadków kradzieży w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. 

 

Wykres 44 Liczba przypadków pobić, rozbojów i bójek w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. 

 

Wykres 45 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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Wykres 46 Frekwencja wyborcza w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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Wykres 47 Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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Z uwagi na fakt, iż gmina znajduje się w strefie krajobrazu chronionego „Dolina Pilicy i 

Drzewiczki”, region charakteryzuje się nieskażoną przyrodą, czystym powietrzem, dobrym 

stanem wód i wieloma pomnikami przyrody. Ilość wyrobów azbestowych na terenie powiatu 

stanowi jedną z najniższych wartości w województwie. Większa część wyrobów azbestowych 

znajduje się na terenach wiejskich, zaś te, które występują na terenie miasta, znajdują się 

głównie na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji (na terenie całego miasta wyroby 

azbestowe zawiera 13 obiektów mieszkaniowych, 11 obiektów gospodarczych, 2 obiekty 

przemysłowe oraz jeden obiekt usługowy)25.  

Zdania, że to właśnie miasto Białobrzegi wymaga modernizacji lub budowy nowej 

infrastruktury, było także 64% ankietowanych. Podczas wywiadów bezpośrednich zwracano 

uwagę na brak dogodnej komunikacji, niewielką liczbę budynków użyteczności publicznej 

(świetlic socjoterapeutycznych, przedszkoli itd.), niewielki odsetek zagospodarowanych 

terenów zieleni oraz brak miejsc do odpoczynku.. 

Wykres 48 Udział budynków wybudowanych przed 1970 rokiem w ogólnej liczbie budynków. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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tego na terenie okręgu funkcjonuje Biblioteka Pedagogiczna (ul. Krakowska 56) dopełniająca 

księgozbiory Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz kościół p.w. Świętej Trójcy, który 

oprócz wartości zabytkowej stanowi także miejsce zgromadzeń dużej liczby wiernych. Okręg I 

jest także dobrze skomunikowany, na jego obszarze znajduje się przystanek dworcowy, z 

którego dojechać można nie tylko do pobliskich sołectw, ale także miast, m.in. Radomia i 

Warszawy. Obszar ten jest także trasą „wylotową” na południową obwodnicę i drogę krajową 

S7 prowadzącą z Gdańska do Rabki Zdrój. Ogromny potencjał stanowią także tereny 

nadpiliczne, stanowiące miejsce odpoczynku oraz aktywności. Walory przyrodnicze 

przyciągają nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także turystów oraz inwestorów.  Na 

terenie tym powstać ma hotel, który przyciągać będzie wielu turystów, co z kolei wpłynie na 

rozwój usług turystycznych świadczonych przez mieszkańców. Na potencjał tych terenów 

uwagę zwrócili także mieszkańcy – w wywiadach kwestionariuszowych wskazali, że ich 

rewitalizacja pobudziłaby rozwój społeczno-gospodarczy miasta, a także całego regionu. 

Okręg II charakteryzuje się dogodną, centralną lokalizacją. Jego potencjałem jest szczególnie 

Stadion Miejski im. Zygmunta Siedleckiego (ul. 11 Listopada 57). W obiekcie znajduje się m.in. 

profesjonalne boisko do gry w piłkę nożną, kort tenisowy, skatepark, boisko do gry w piłkę 

plażową, siłownia zewnętrzna, widownia oraz budynek socjalny. Oprócz tego stadion jest 

miejscem organizacji dorocznych imprez dla mieszkańców, m.in. Dni Białobrzegów, koncertów 

oraz wydarzeń sportowych. Na terenie okręgu II znajduje się także Urząd Pocztowy (ul. 11 

Listopada 28) oraz park miejski, w którym można odpocząć i integrować się z sąsiadami.  

Ogromnym potencjałem okręgu II jest występowanie na tym terenie Podstrefy Białobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co wiąże się z lokowaniem na tym terenie kolejnych 

podmiotów gospodarczych.  

Okręg X stanowi kulturalne centrum gminy. Na jego terenie znajduje się Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (ul. Kościelna 31). Podstawowym 

celem prowadzonej działalności jest pozyskiwanie oraz przygotowanie społeczeństwa do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także współtworzenia jej wartości. MGOK, oprócz 

stałych zajęć, organizuje wiele wydarzeń cyklicznych, stając się jedyną tego typu instytucją nie 

tylko w gminie, ale w całym powiecie. W 2014 roku część budynku została odremontowana, 

co znacznie poprawiło komfort korzystania z obiektu, potrzebna jest jednak modernizacja 
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drugiej strony budynku, w którym z powodu złego stanu technicznego, nie mogą odbywać się 

zajęcia. Na terenie okręgu X znajduje się także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

czyli główna instytucja wspierająca osoby wykluczone (ubogie, uzależnione, niepełnosprawne, 

chore, bezrobotne czy nieradzące sobie w codziennym życiu). Oprócz tego znajdują się tam 

także ośrodki wychowawczo-oświatowe – Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w 

Białobrzegach (ul. Targowicka 3) oraz Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi (ul. 

Targowicka 1).  

Pomimo iż wskazane obszary charakteryzują się nawarstwianiem zjawisk kryzysowych (m.in. 

ubóstwa, alkoholizmu czy niepełnosprawności), to liczba podmiotów gospodarczych 

prowadzących swoją działalność jest większa niż średnia dla gminy. Duża liczba podmiotów 

gospodarczych stanowi o potencjale obszaru w zakresie pozyskiwania partnerów do realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  
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7 Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego 

(planowany efekt rewitalizacji) 

Wizja nakreśla pożądany stan docelowy, do którego należy dążyć, podporządkowując mu 

jednocześnie wszystkie działania. Podstawą do sformułowania wizji wyprowadzenia obszarów 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego była przede wszystkim dogłębna analiza sytuacji społecznej, 

a także gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej. Oprócz tego pod uwagę brano opinie 

interesariuszy, wyrażone podczas konsultacji społecznych, ankiet, wywiadów indywidualnych 

oraz wywiadów grupowych. Cel rewitalizacji wynikający z wizji oraz poszczególne kroki 

związane z jego realizacją zaprowadzą do społecznego i gospodarczego ożywienia gminy. 

Proponowana wizja wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego brzmi: 

Okręgi I, II i X obszarami uzdrowionymi społecznie, przyjaznymi 

mieszkańcom, turystom i inwestorom, gdzie aktywni zawodowo, 

społecznie i kulturalnie mieszkańcy prowadzą życie wysokiej jakości  

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

opiera się na kompleksowym ujęciu procesu rewitalizacji, obejmującym działania aktywizujące 

i integrujące społeczność lokalną. 

Po zakończeniu procesu rewitalizacji zmniejszy się liczba osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Dzięki wdrożonym projektom takie osoby otrzymają nie tylko 

pomoc finansową, ale także wsparcie psychologiczne (podczas darmowych konsultacji, terapii 

czy samopomocowych grup wsparcia), które stanowi podstawę w rozwiązywaniu problemów 

społecznych. 

Wdrożone działania przeciwdziałające bezrobociu, ściśle związane z powstaniem dwóch 

nowych inwestycji (hotelu na terenach nadpilicznych oraz zakładu produkcyjnego ALNOR) 

staną się powodem ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji i zmniejszenia poziomu 

bezrobocia.  

Okręgi I, II i X stanowić będą rozwinięte centrum społeczno-kulturalne, miejsce integracji i 

aktywizacji społeczności lokalnej. Mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z 
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różnorodnych form spędzania wolnego czasu, dzięki czemu każdy znajdzie cos dla siebie. 

Zajęcia i wydarzenia kulturalne staną się bodźcem do szczególnej aktywizacji osób 

wykluczonych, które nie chcą lub boją się skorzystać z profesjonalnej pomocy. Wydarzenia 

nieformalne staną się pierwszym krokiem do zdobycia ich zaufania i dostrzeżenia przez nich 

możliwości innego życia. Bogata oferta kulturalna i rekreacyjna stanowić będzie bazę rozwoju 

społeczeństwa zaangażowanego, aktywnego i zintegrowanego.   

Ponadto, poprzez oferowanie dopasowanej oferty kulturalnej, wspieranie lokalnego trzeciego 

sektora oraz oddolnych inicjatyw, gmina przyczyni się do podniesienia jakości kapitału 

społecznego oraz zaktywizuje lokalną społeczność, zarówno na obszarze przeznaczonym do 

rewitalizacji, jak i w całej gminie. 
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8 Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 opiera 

się na kompleksowym wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. 

Rewitalizację okręgów I, II oraz X zaplanowano w formie kierunków interwencji 

wyodrębnionych na podstawie analizy danych zastanych, konsultacji społecznych oraz 

diagnozy potrzeb i problemów rewitalizacyjnych. Dziedziny te odpowiadają na 

zidentyfikowane zjawiska kryzysowe, realizując cel strategiczny Programu Rewitalizacyjnego, 

jakim jest zniwelowanie nasycenia zjawisk negatywnych i obszarów problemowych przy 

partycypacji i zaangażowaniu zróżnicowanych grup interesariuszy Programu. 

8.1 Rekomendowane kierunki interwencji 

Jak zostało wskazane, realizacja celów strategicznych ma na celu wyprowadzenie obszarów 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego, aktywizację zawodową i społeczną oraz zmniejszenie liczby 

osób wykluczonych.   

Wizja 

 

 

Cele 

strategiczne 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i aktywizacja 

zawodowa mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

Zagospodarowanie przestrzeni 

zdegradowanej na cele 

społeczne 

 

 

Kierunki 

działań 

1.1. Tworzenie miejsc świadczących 

pomoc dla osób wykluczonych 

społecznie i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

2.1. Poprawa jakości infrastruktury 

społecznej, będącej miejscem 

wsparcia, aktywizacji i integracji 

1.2. Aktywizacja zawodowa osób 

wykluczonych 
2.2. Poprawa jakości infrastruktury 

rekreacyjnej, będącej miejscem 

aktywizacji zawodowej i społecznej 
1.3. Aktywizacja i integracja 

społeczna  
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8.2 Opis kierunków interwencji i celów rewitalizacyjnych 

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja 

zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cele działań rewitalizacyjnych powinny bezpośrednio wpływać na poprawę jakości życia 

mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji, jak i całej lokalnej społeczności. Z tego 

względu na etapie diagnozy zidentyfikowano problemy w aspekcie społecznym dotyczące 

funkcjonowania lokalnej społeczności, m.in. ubóstwo, alkoholizm, niepełnosprawność, 

kradzieże, niska frekwencja wyborcza oraz mała liczba organizacji pozarządowych, które 

świadczą o niewielkiej aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców. 

By przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu planuje się zintensyfikować działania Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach. Oprócz pomocy materialnej, osoby 

obarczone problemami społecznymi potrzebują wsparcia i drogowskazu, wskazania wyjścia z 

sytuacji kryzysowej. By taką pomoc im ofiarować, planowane jest utworzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej, która opieką obejmie dzieci i młodzież oraz poradni dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych oraz rodziców borykających się z problemem bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Mimo spadku liczby bezrobotnych, wciąż jest ona wyższa niż wskaźniki dla powiatu i 

województwa. W celu ograniczenia problemu planuje się współpracę z dwoma inwestorami 

rozpoczynającymi swoją działalność na obszarze miasta (budowa zakładu produkcyjnego oraz 

budowa hotelu), które zatrudnieniem obejmą mieszkańców obszaru rewitalizacji, wpływając 

tym samym na spadek poziomu bezrobocia.  

Aktywizacja i integracja społeczna odbywać się będzie za pomocą wydarzeń i zajęć 

kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Mieszkańcy podczas konsultacji zgłaszali zbyt małą 

liczbę wydarzeń, które są okazją do wyjścia z domu i integracji z sąsiadami. Cykliczne 

spotkania w postaci warsztatów czy szkoleń stanowią formę aktywizacji społecznej, 

uczestnictwo w jednych zajęciach często pociąga za sobą uczestnictwo w innych 

wydarzeniach, wpływa też na rozwój kapitału ludzkiego.  
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Cel strategiczny: Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele społeczne 

Celem działań rewitalizacyjnych powinno być również podniesienie jakości życia mieszkańców 

poprzez rewitalizację w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej.  

Z tego względu w ramach opisywanego obszaru istotna jest modernizacja obiektów 

użyteczności publicznej, służących aktywizacji społecznej i kulturalnej m.in. Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, 

dzięki czemu osoby te będą mogły korzystać z infrastruktury i oferowanej w niej usług. 

Modernizacja zdegradowanej części obiektu pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej i 

edukacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym szczególnie 

do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. 

Oprócz tego rewitalizacji poddany zostanie obszar nad rzeką Pilica, na którym zewnętrzny 

inwestor zamierza zbudować hotel. W tej chwili teren ten, pomimo walorów rekreacyjnych i 

turystycznych, jest zaniedbany i zakrzaczony. Nadanie nowych funkcji obszarowi ma na celu 

nie tylko powstanie miejsca rekreacji i wypoczynku, ale przede wszystkim wsparcie funkcji 

gospodarczej, która rozwinie się za sprawą wzrostu liczby turystów.  

Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych pozwoli na 

poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców, dodatkowo wpływając na ograniczenie 

kosztów związanych z utrzymaniem budynków oraz poprawę stanu powietrza.  

Dzięki procesowi rewitalizacji nastąpi wzrost estetyki układu przestrzennego, obiekty i miejsca 

zdegradowane uzyskają nowe funkcje, co wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta i gminy w 

oczach mieszkańców, turystów oraz potencjalnych inwestorów.  
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9 Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Zaplanowaną wizję oraz wyznaczone cele strategiczne uda się osiągnąć dzięki realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Lista poniższych projektów wynika z zaplanowanych 

kierunków działań. 

Rysunek 42 Powiązanie wizji, celu nadrzędnego, celów strategicznych i kierunków działań z planowanymi przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 

 

Źródło: opracowanie własne. 

9.1 Projekty główne 

Jak wskazują wytyczne dotyczące rewitalizacji, projekty główne to projekty, które mają 

znacząco wspomóc realizację celów programu rewitalizacji. Ważne, by projekty uzupełniały się 

i były ze sobą spójne. 

Do zgłaszania własnych oraz włączenia się w realizację poniższych projektów zaproszono 

lokalne organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, niestety żadne z nich nie podjęło 

się współpracy. Partnerstwo udało się jednak nawiązać z zakładem produkcyjnym ALNOR, 

który planuje rozpocząć działalność gospodarczą na terenie miasta Białobrzegi. Gmina otwarta 

jest na nawiązanie kolejnych form współpracy w trakcie wdrażania projektów lub podczas 

aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące 7 projektów, które uznane 

zostały za projekty priorytetowe. Realizacja przedsięwzięć kluczowych wpłynie na poprawę 

sytuacji na obszarach rewitalizacji.  

 

Wizja 

Cele strategiczne 

Kierunki działań 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
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W ramach całościowego procesu rewitalizacji w Gminie Białobrzegi zaplanowano 7 projektów. 

Wszystkie wymienione projekty będą miały miejsce na obszarze rewitalizowanym, jednak ich 

wpływ będzie szerszy, obejmie swoim zasięgiem teren całej gminy. 

Wszystkie projekty w głównej mierze dotyczą aktywizacji zawodowej i społecznej 

mieszkańców oraz wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym szczególnie osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

1. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

Realizujący projekt: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Lokalizacja: Białobrzegi, Okręg X, ul. Władysława Reymonta 11 (Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej) 

Czas realizacji: 2018-2020 

Opis projektu: Na terenie rewitalizowanym (ale także innych terenach zdegradowanych) 

zdiagnozowano stosunkowo duże natężenie problemów społecznych (ubóstwo, uzależnienia, 

niepełnosprawność). Problemami tymi obarczone są także dzieci i to one mają największą 

trudność z poradzeniem sobie w takich sytuacjach. Powstanie placówki będzie odpowiedzią 

na nawarstwiające się problemy. 

Socjoterapia ma za zadanie nie dopuścić do wyizolowania osoby zagrożonej i włączyć ją z 

powrotem do społeczeństwa, wykorzystując do tego wszystkie czynniki socjalne, tj. głównie 

poprzez organizację środowiska społecznego. Celem świetlicy będzie zapewnienie dzieciom i 

młodzieży opieki dziennej poprzez organizację czasu wolnego oraz pracę ściśle 

socjoterapeutyczną.  

Nabór do świetlicy odbywać się będzie poprzez kontakt pracowników świetlicy z pedagogami 

szkolnymi, wychowawcami pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, rodzicami bądź 

opiekunami prawnymi lub pracownikami innych instytucji zajmujących się pomaganiem 

dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Dzieci będą mogły także zgłaszać się same.  

Zakres realizowanych zadań: Zadania świetlicy będą przebiegać dwoma nurtami – jednym z 

nich będzie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (zajęcia muzyczne, plastyczne, 

wspólne zabawy integracyjne i aktywizujące), drugi zaś dotyczy pracy socjoterapeutycznej: 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 
 

124 

tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce; możliwość kompensacji 

traumatycznych doświadczeń; prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych korygujących 

zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży oraz rozwijające 

umiejętności funkcjonowania społecznego; realizację oddziaływań profilaktycznych oraz 

indywidualne konsultacje i poradnictwo dla dzieci.  

Świetlica socjoterapeutyczna będzie dla dzieci miejscem wyciszenia, spokoju i odpoczynku od 

problemów rodzinnych. Będą poznawać tam normy zachowań i możliwości rozwoju, dzięki 

czemu znacząco wzrośnie szansa niepowielania dziedziczenia życiowej niezaradności.  

Rozwiązania trudnych sytuacji poszukiwane będą poprzez współpracę ze szkołami i innymi 

instytucjami. 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji, 

które znajdują się w trudnej sytuacji (są wykluczone lub zagrożone wykluczeniem). Z usług 

świetlicy korzystać będą także inne dzieci skierowane tam przez MGOPS, szkołę lub policję, 

jednak osoby z obszaru rewitalizacji stanowić będą minimum 60% podopiecznych.  

Prognozowane rezultaty: Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej przyczyni się do 

zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży. Wskaże im 

możliwości rozwoju i podjęcia innych decyzji życiowych niż rodzice (uniknięcie dziedziczenia 

schematów i życiowej bezradności). Uczestnicy świetlicy wyrównają swoje szanse edukacyjne, 

podniosą swoje kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności, które pomogą im 

przygotować się do wejścia na rynek pracy.  

Sposobem oceny i miary rezultatów będzie raport z realizacji projektu oraz opinia nauczycieli 

(m.in. podniesienie poziomu nauki). 

2. Poradnictwo dla rodziców „trudnej” młodzieży, ofiar przemocy i grup samopomocowych 

Realizujący projekt: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Lokalizacja: Okręg X, ul. Władysława Reymonta 11 

Czas realizacji: 2018-2019 
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Opis projektu: Jak wykazała diagnoza, na terenie gminy występują problemy społeczne 

(ubóstwo, alkoholizm, niepełnosprawność, kradzieże czy bójki). Do Ośrodka coraz częściej 

zgłaszają się rodzice, którzy nie potrafią sobie radzić w kwestiach wychowawczych z dziećmi. 

Zgłaszają problemy uzależnień dzieci od „wirtualnego świata”, które w rzeczywistym życiu 

stają się agresywne. Często rodzice określają się mianem ofiar przemocy własnych dzieci 

(fizycznej i psychicznej). Młodzież, często chcąc zaimponować kolegom, spożywa alkohol, pali 

wyroby tytoniowe oraz dokonuje przestępstw (kradzieże, bójki).  Problemów, z jakimi boryka 

się młodzież, jest więcej i zorganizowanie takiego poradnictwa jest bardzo oczekiwane. 

Rodzice nie potrafią poradzić sobie samodzielnie z tymi problemami, nie wiedza jak 

rozmawiać z dzieckiem by zapobiegać takim sytuacjom oraz pomagać im walczyć ze złymi 

zrachowaniami. Warto także pamiętać, że dzieci sprawiające trudności pochodzą z rodzin 

rozbitych, ubogich, patologicznych, tym bardziej więc ważne, by pracować nie tylko nad 

dzieckiem, ale także rodzicem. W przypadku stwierdzenia konieczności, dzieci i rodzice będą 

kierowani pod opiekę świetlicy socjoterapeutycznej.  

Sposobem na pracę nad rozwiązaniem problemu jest także zorganizowanie grup 

samopomocowych. W ramach grupy samopomocowej spotykają się ludzie dotknięci takim 

samym rodzajem niepełnosprawności lub doświadczający takiej samej trudnej sytuacji. W 

grupy samopomocowe organizują się także bliscy osób bezpośrednio dotkniętych problemem. 

Aktywne działanie grup skierowane będzie na wspólne pokonywanie problemów natury 

społecznej i psychicznej. Celem ich pracy będzie zmiana własnych warunków życia, zniesienie 

izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Grupa 

samopomocowa spotykać się będzie raz w tygodniu i omawiać będzie bieżące problemy 

uczestników. 

Zakres realizowanych zadań: Pomoc w zawiązywaniu się grup pomocowych, udzielanie 

wsparcia psychicznego osobom w trudnej sytuacji, rozwijanie umiejętności funkcjonowania 

społecznego, współpraca z innymi instytucjami, m.in. policją, szkołami, kuratorium sądowym, 

ośrodkami odwykowymi. Spotkania grup samopomocowych odbywać się będą raz w tygodniu, 

raz w tygodniu odbywać się będzie także poradnictwo dla rodziców „trudnej młodzieży”, 

podczas których udzielane będzie bezpłatne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz 

prawne.  
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Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe z obszaru rewitalizacji, 

których dzieci sprawiają problemy wychowawcze, osoby wykluczone i znajdujące się w trudnej 

sytuacji.   

Prognozowane rezultaty: Utworzenie punktu poradnictwa dla rodziców „trudnej” młodzieży, 

ofiar przemocy oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pomoże 

zapobiegać wykluczeniu społecznemu oraz pomoże w przywracaniu osób wykluczonych do 

społeczeństwa. Rodzice „trudnej” młodzieży zyskają informację, w jaki sposób mogą pomóc 

swoim dzieciom, dzięki czemu będą mogli zapobiegać pogłębianiu się problemów.  Sami także 

uzyskają wsparcie i w razie potrzeby skierowani zostaną pod stałą opiekę Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Sposobem oceny i miary rezultatów będzie raport z realizacji projektu. 

3. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

Realizujący projekt: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Lokalizacja: Okręg X, ul. Władysława Reymonta 11 

Czas realizacji: 2018-2020 

Opis projektu: Jak wskazała diagnoza, jednym z problemów obszaru rewitalizowanego jest 

alkoholizm. Oprócz tego występują także inne uzależnienia, m.in. od narkotyków, hazardu, 

seksu czy komputera. Należy także pamiętać, iż po pomoc zgłasza się tylko część osób 

uzależnionych i współuzależnionych, tak więc odsetek osób borykających się z tym 

problemem jest większy. Niezbędne jest utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, w którym wykwalifikowane osoby będą pracować nad wyjściem z 

trudnej sytuacji lub będą kierować osoby potrzebujące pomocy do innych instytucji i grup 

(szpitale odwykowe, ośrodki terapeutyczne, grupy Anonimowych Alkoholików). Realizacja 

projektu jest ważna, ponieważ wsparcie otrzymują najczęściej sami uzależnieni, zapomina się 

zaś o ich rodzinach, które nie potrafią poradzić sobie z sytuacją, utrzymują uzależnionego, 

stają się uległe, zdarza się także, że same popadają w alkoholizm (objawia się to głownie w 

dziedziczeniu, powielaniu uzależnienia przez dzieci, ale także uzależnienie się przez małżonka). 

Punkt konsultacyjny zapewni im bezpłatną pomoc psychologiczną.   
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Zakres realizowanych zadań: Zorganizowanie punktu konsultacyjnego świadczącego porady 

psychologiczne i prawne dla osób decydujących się na wyjście z nałogu, a w dalszej fazie 

wychodzenia z nałogu zorganizowanie możliwości udziału w grupie samopomocowej, grupie 

wsparcia. Istotnym elementem jest również objęcie pomocą współuzależnionych członków 

rodziny, którzy chcą znaleźć drogę pomocy dla osoby uzależnionej i ratunek dla siebie i 

swojego współuzależnienia. Należy położyć bardzo duży nacisk na pracę z dziećmi i młodzieżą, 

które najczęściej „dziedziczą” nałóg i nie potrafią znaleźć innej drogi w swoim dorosłym życiu. 

Punkt konsultacyjny czynny będzie raz w tygodniu, jednak w przypadku bardzo dużego 

zainteresowania możliwe będzie uruchomienie dodatkowego dnia.  

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią osoby uzależnione i współuzależnione 

(bliscy osoby uzależnionej) zamieszkujące obszar rewitalizacji. 

Prognozowane rezultaty: Zorganizowanie bezpłatnego poradnictwa dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych pozwoli na objęcie wsparciem nie tylko osób uzależnionych, ale także ich 

rodzin, co w konsekwencji doprowadzi do rozwiązania przynajmniej części problemów osób 

współuzależnionych (np. problemów prawnych), których nie byłyby w stanie pokonać 

samodzielnie. Osoby uzależnione zostaną skierowane na sampomocowe grupy wsparcia lub 

do instytucji zajmujących się pomocą całodobową (m.in. szpitale odwykowe), dzięki czemu 

zmniejszy się liczba osób uzależnionych od alkoholu.  

Sposobem oceny i miary rezultatów będzie raport z realizacji projektu. 

4. Przyuczenie do zawodu osób bezrobotnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, zakład 

produkcyjny ALNOR 

Lokalizacja: Białobrzegi, okręg II, ul. Rzemieślnicza 

Czas realizacji: 2019 

Opis projektu: Jak wykazała diagnoza, jednym z głównych problemów obszaru rewitalizacji jest 

bezrobocie (szczególnie wysokie wśród mieszkańców okręgu II). Na terenie gminy brak miejsc 

pracy, wiele osób nie chce jednak pracować poza obszarem zamieszkania (wielu mieszkańców 

Białobrzegów pracuje w Warszawie). Włączenie Białobrzegów do Tarnobrzeskiej Specjalnej 
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Strefy Ekonomicznej spowodowało ożywienie gospodarcze gminy – swoją działalność na 

terenie gminy planuje otworzyć kilka firm. Jedna z nich, ALNOR (producent i dystrybutor 

kompletnych systemów wentylacji), swoją działalność rozpocznie w roku 2019. Firma planuje 

zatrudnić 300 osób.  

Celem projektu jest zorganizowanie miesięcznego szkolenia dla 20 osób bezrobotnych z 

obszaru rewitalizacji, które zostaną przyuczone do pracy w zakładzie produkcyjnym ALNOR. 

Szkolenia prowadzone będą cyklicznie przez okres 6 miesięcy (odbywać się będą w mniejszych 

grupach). Podczas kursu uczestnicy poznają zasady działania firmy, w programie szkolenia 

znajdować się będzie zarówno teoria, jak i trwająca przeważającą część czasu praktyka 

przyuczająca do wykonywania konkretnego zawodu. Szkolenia odbywać się będą w 

funkcjonującym obecnie zakładzie produkcyjnym firmy ALNOR w Woli Mrokowskiej. Gmina 

zapewni bezpłatny dojazd uczestników na miejsce szkolenia. Po uruchomieniu produkcji w 

Białobrzegach, kolejne osoby szkolone będą na miejscu – w nowym zakładzie.  

Tego rodzaju praca nie wymaga posiadania wysokiego wykształcenia lub specjalistycznych 

umiejętności, dzięki czemu szansę na zatrudnienie otrzymają także osoby słabo wykształcone i 

długotrwale bezrobotne.  Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają gwarancję zatrudnienia. 

W wyniku realizacji projektu osoby bezrobotne otrzymają pracę znajdującą się blisko domu, 

zaś przedsiębiorstwo zatrudni przeszkolonego i sprawdzonego pracownika. Podczas szkolenia 

uczestnicy otrzymywać będą wynagrodzenie, dzięki czemu sytuacja ekonomiczna osób 

bezrobotnych ulegnie natychmiastowej poprawie.  

Zakres realizowanych zadań: Zorganizowanie szkolenia w ścisłej współpracy z zakładem 

produkcyjnym ALNOR. Przygotowanie uczestników szkolenia do pracy z przedsiębiorstwie, 

przy zapewnieniu ubezpieczenia i wynagrodzenia. W zakres zadań wchodzi także dowóz 

uczestników szkolenia na miejsce działającego obecnie zakładu.  

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 20 osób bezrobotnych zamieszkujących 

obszar rewitalizacji.   

Prognozowane rezultaty: Zorganizowanie szkolenia zmniejszy liczbę bezrobotnych 

mieszkańców rewitalizacji. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają legalną pracę, dzięki 
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czemu poprawi się ich sytuacja ekonomiczna. W konsekwencji zmniejszeniu ulegnie także 

liczba osób korzystających z pomocy społecznej.  

Sposobem oceny i miary rezultatów będzie raport z realizacji projektu. 

5. Zagospodarowanie terenów nadpilicznych 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach 

Lokalizacja: Białobrzegi, Okręg I, dawny Ośrodek Sportu i Rekreacji położny nad Pilicą przy ul. 

Krakowskiej. 

Czas realizacji: 2017-2021 

Opis projektu: Tereny nadpiliczne stanowią zdegradowany obszar dawnego ośrodka sportu i 

rekreacji. Obecnie powierzchnia jest wyłączona z funkcjonowania, mimo położenia w bardzo 

atrakcyjnym miejscu (tereny nad rzeka Pilica), obszar jest zaniedbany. Dzięki planom 

zagospodarowania przestrzeni pojawił się inwestor, który podjął się na omawianym terenie 

budowy hotelu. Powstanie tak dużego obiektu stanowi ogromną szansę dla obszaru 

rewitalizacji z kilku powodów – w hotelu będą mogli pracować bezrobotni mieszkańcy 

obszarów rewitalizowanych, ponadto, miejsce stanie się atrakcją, która przyciągnie wielu 

turystów, co stanie się siłą napędową gospodarki gminy.  

By prywatny inwestor nie wycofał się z planu postawienia hotelu, a tym samym by zapewnić 

atrakcyjność terenu wokół hotelu dla przyjezdnych, niezbędne jest jego zagospodarowanie. 

Potrzebne jest zadbanie o infrastrukturę drogową, estetykę obszaru, oświetlenie oraz miejsca 

rekreacji. Oprócz tego projekt ma na celu przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą 

mieszkańców – powstanie hotelu umożliwi rozwój drobnej działalności: obiektów 

gastronomicznych, sezonowych usług, oferty rekreacyjnej (wypożyczalnia kajaków, rowerów 

itp.).  

Dzięki realizacji projektu obszar stanie się również miejscem rekreacji i wypoczynku, ale także 

aktywizacji i integracji mieszkańców, szczególnie mieszkańców Okręgu I.  

Zakres realizowanych zadań: Planuje się przywrócenie funkcji rekreacyjnych terenu. 

Planowana jest rewitalizacja zdegradowanego dawnego ośrodka sportu, który funkcjonował 

od lat 60-tych XX wieku, poprzez zagospodarowanie terenu na przestrzeń wypoczynku i 
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rekreacji dla mieszkańców gminy. W zakres zagospodarowania wejdą: ciągi komunikacyjne z 

elementami małej architektury (ławki, stoliki, siedziska, pergole, lampy), nasadzenia drzew i 

krzewów, plac zabaw dla dzieci, urządzenia sportowe w strefie seniora, niewielki amfiteatr z 

możliwością organizacji widowisk teatralnych i pokazów artystycznych, miejsce na scenę 

plenerową do większych wydarzeń publicznych oraz wydzielony obszar, na którym powstanie 

hotel z częścią gastronomiczną oraz domki letniskowe. 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią głownie osoby bezrobotne i chcące 

założyć własną działalność gospodarczą zamieszkujące obszar rewitalizacji, ale także 

mieszkańcy obszarów rewitalizacji korzystający z funkcji rekreacyjnych obszaru.  

Prognozowane rezultaty: Dzięki zagospodarowaniu terenów nadpilicznych zewnętrzny 

inwestor postawi na omawianym terenie hotel, w którym podejmą pracę osoby bezrobotne. 

Hotel położony w atrakcyjnym miejscu przyciągnie turystów, dzięki czemu możliwe będzie 

założenie przez mieszkańców mikro przedsiębiorstw oferujących usługi turystyczne, 

rekreacyjne i gastronomiczne, co z kolei spowoduje ożywienie gospodarcze obszaru i całej 

gminy. Ponadto zagospodarowanie terenów zaniedbanych zwiększy dostępność do 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, co wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczną i 

fizyczną mieszkańców oraz ich integrację.  

6. Warsztaty plastyczne, muzyczne, wokalne w MGOK 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

Lokalizacja: Białobrzegi, Okręg X, ul. Kościelna 31 

Czas realizacji: 2017-2020 

Opis projektu: Wiele mówi się o tym, że należy podejmować działania mające na celu 

rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży, jednak wiele rodzin nie posiada odpowiednich 

środków finansowych, by dzieci uczęszczały na dodatkowe zajęcia dokształcające oraz zajęcia 

rozwijające ich pasje i umiejętności, co może być powodem powstawania bądź pogłębiania się 

nierówności edukacyjnych i rozwojowych. Realizacja projektu powiększenia Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury umożliwi zwiększenie liczby zajęć plastycznych, muzycznych i 

wokalnych dla zainteresowanych dzieci i młodzieży. Takie zajęcia, dostosowane do potrzeb i 

zainteresowań, zwiększą aktywność twórczą, pomogą rozwijać pasje i będą wspomagać 
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samorozwój. Ponadto, wzmocnią pewność siebie i poczucie własnej wartości, co jest 

szczególną wartością wśród dzieci wychowujących się w rodzinach obarczonych problemami 

społecznymi. Zajęcia mogą być dla nich oderwaniem od problemów, czasem, kiedy będą 

mogły się zrelaksować, ale także poznać nowych kolegów i w razie potrzeby zgłosić się po 

pomoc. Poprzez zabawię i naukę dzieci będą się uczyć 

W zajęciach i warsztatach w pierwszej kolejności będą mogły brać udział dzieci i młodzież z 

obszaru rewitalizacji. Będą one stanowić 60% uczestników, dzięki czemu to właśnie im 

zapewnione zostanie wparcie. Podczas zajęć dzieci będą wyrównywać swoje szanse 

rozwojowe poprzez rozwijanie swoich umiejętności a także będą rozwijać pasje, które dadzą 

im siłę do działania i staną się alternatywą wobec zachowań dewiacyjnych.  

Zakres realizowanych zadań: Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży kilka razy w tygodniu 

w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Organizacja zajęć, podczas których dzieci i młodzież będą 

kształtować swoje umiejętności plastyczne, muzyczne oraz wokalne. Zajęcia prowadzone będą 

przez wykwalifikowane w tym zakresie osoby Swoją pracę i dokonania uczestnicy zajęć będą 

mogli pokazywać podczas wystaw, recitali i konkursów. 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, w tym szczególnie osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem. Z zajęć 

korzystać będą mogli także inni mieszkańcy gminy, jednak osoby z obszaru rewitalizacji 

stanowić będą minimum 60% uczestników.  

Prognozowane rezultaty: Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży wpłynie przede 

wszystkim na integrację osób biorących udział w warsztatach, szczególnie dzieci i młodzieży 

borykających się z trudną sytuacja w domu. Dzieci staną się bardziej pewne siebie i nie będą 

spędzać czasu w domu (gdzie jest trudna sytuacja a często także negatywne wzorce) ani na 

podwórku włócząc się bez celu lub wpadając w złe towarzystwo. Ponadto, wzmocnią pewność 

siebie i poczucie własnej wartości, co jest szczególną wartością wśród dzieci wychowujących 

się w rodzinach obarczonych problemami społecznymi. 

Sposobem oceny i miary rezultatów będzie raport z realizacji projektu. 
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7. Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach 

Lokalizacja: Białobrzegi, Okręg X, ul. Kościelna 31 

Czas realizacji: 2017-2021 

Opis projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury funkcjonuje w budynku o powierzchni 

użytkowej 929,44m2, wybudowanym w latach 50-tych XX wieku, przy którym w latach 70-tych 

rozpoczęto budowę skrzydła o pow. użyt. 1968,65m2. Budynku nigdy nie ukończono – 

zaprzestano realizacji na etapie stanu surowego. Na chwilę obecną budynek ten nie spełnia 

wymaganych warunków technicznych ani nie wyczerpuje wymagań użytkowych i 

funkcjonalnych stawianych przez inwestora. Jego stan po około 40 latach, jakie minęły od 

zakończenia procesu budowlanego, czyni go nieużytkowym. Sytuacja ta wpływa na 

permanentny, ciągły brak miejsca w użytkowanej części MGOK, co przy dużym 

zainteresowaniu mieszkańców skutkuje brakiem możliwości przyjęcia wszystkich i 

organizowaniu zajęć dla większej liczby uczestników.  

Zajęcia organizowane przez MGOK skupiają się na dzieciach i młodzieży, dają im możliwość 

korzystania ze sfery kulturalnej, bez podziału na biednych i bogatych – dostęp jest równy dla 

wszystkich, dzięki czemu rodzice, których nie stać na opłacanie zajęć dodatkowych, mogą 

wysłać swoje dzieci na zajęcia rozwijające ich zainteresowania i wiedzę. MGOK ofertę kieruje 

również do dorosłych, organizowane są wystawy, funkcjonują grupy zainteresowań oraz grupy 

wsparcia. Działalność MGOK przeciwdziała problemom związanym z ubóstwem, 

uzależnieniami, stanowi także miejsce zgromadzeń organizacji pozarządowych. Planuje się 

także dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, by każdy 

mieszkaniec gminy miał możliwość skorzystania z oferty placówki.  

Projekt służy realizacji przedsięwzięcia związanego z aktywizacją osób wykluczonych. 

Zmodernizowany obiekt stanie się miejscem, w którym odbywać się będą zaplanowane 

warsztaty i spotkania. 

Zakres realizowanych zadań: Planowana jest rozbiórka nieukończonego, zdegradowanego, 

nienadającego się do użytkowania skrzydła z lat 70-tych XX wieku i budowa w jego miejsce 

mniejszego, dopasowanego do potrzeb oraz możliwości inwestora budynku o powierzchni 
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użytkowej 905m2, który zwiększy możliwości oferowanych usług przez MGOK i będzie 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem.  Z wyremontowanego Domu Kultury korzystać będą także inni mieszkańcy 

gminy korzystający z oferty MGOK. 

Prognozowane rezultaty: Osoby wykluczone, osoby z ich otoczenia a przy okazji także inni 

mieszkańcy gminy zyskają miejsce, które świadczyć będzie usługi społeczne. Oprócz oferty 

kulturalnej prowadzić będzie zajęcia uwrażliwiające na problemy społeczne, włączające osoby 

wykluczone, wskazujące rozwiązania problemów i miejsca, gdzie takie osoby mogą znaleźć 

fachową pomoc (kierowanie na darmowe porady czy za zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej). 

Efektem dodatkowym będzie poprawa estetyki obszaru, zastępując zniszczony, 

nieużytkowany budynek nowoczesnym obiektem pasującym do niedawno remontowanej 

drugiej części MGOK.  

 

9.2 Pozostałe projekty 

Projekty główne uzupełnione zostaną poprzez realizację projektów komplementarnych. Ich 

realizacja nie jest obligatoryjna dla powodzenia procesu rewitalizacji, jednak znacząco 

wspomogą one osiągnięcie pożądanego stanu docelowego.  

Wśród projektów komplementarnych znajdą się nowe przedsięwzięcia społeczne (w tym 

wydarzenia kulturalne, działania aktywizacyjne i integrujące etc.) oraz działania 

infrastrukturalne, których realizacja służy celom społecznym.  Oprócz tego wskazano na 

projekty znajdujące się w trakcie realizacji, które wpisują się w cele Programu Rewitalizacji. 

1. Organizacja wystaw, recitali dla dzieci w MGOK 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

Lokalizacja: Okręg X, ul. Kościelna 31; okręg I, tereny nadpiliczne przy ul. Krakowskiej 

Czas realizacji: 2017-2020 
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Opis projektu: Jak wspomniano w projekcie dotyczącym organizacji warsztatów plastycznych, 

muzycznych i wokalnych, bardzo ważne jest, by zapewnić dzieciom i młodzieży zajęcia 

dodatkowe. Osoby uczęszczające na warsztaty oraz inne osoby chcące podzielić się swoim 

talentem będą mogły pokazać swoje umiejętności przed szersza publicznością. Dzięki temu 

będą się świetnie bawić, a co ważniejsze - zdobędą pewność siebie i umiejętność 

autoprezentacji, które są kluczowymi umiejętnościami na rynku pracy. Oprócz tego 

organizowane będą wystawy i recitale mniej lub bardziej znanych artystów, dzięki czemu 

dzieci i młodzież będą miały kontakt ze sztuką, będą potrafiły ją rozumieć i same wyrażać 

siebie i swoje emocje w taki sposób.  

Planuje się, by w okresach letnich przenieść organizację wydarzeń w przestrzeń publiczną, by 

mogła skorzystać z niej większa grupa ludzi – w tym celu planuje się organizację wydarzeń w 

amfiteatrze, który powstanie na rewitalizowanych terenach nadpilicznych. Dzięki temu osoby 

przypadkowe, w głównej mierze mieszkańcy obszaru rewitalizacji (tereny nadpiliczne znajdują 

się na terenie okręgu I), którzy na co dzień nie zainteresowaliby się danym wydarzeniem, 

zostaną i zainteresują się uczestnictwem w innych wydarzeniach, co skutkować będzie ich 

aktywizacją i integracją.  

Zakres realizowanych zadań: Cykliczne organizowanie wystaw, recitali dla dzieci we 

współpracy z MGOK. Zapraszanie gości, którzy prezentować będą swoje umiejętności oraz 

organizowanie wydarzeń, podczas których same dzieci będą mogły pochwalić się 

umiejętnościami. Wydarzenia w okresie zimowym i w przypadku brzydkiej pogody 

organizowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, zaś w okresie letnim na terenie 

obszarów nadpilicznych.  

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem. W warsztatach będą mogły brać udział również inni mieszkańcy gminy, jednak 

osoby z obszaru rewitalizacji stanowić będą co najmniej 60% uczestników.  

Prognozowane rezultaty: Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przyczyni się do 

budowania świadomości artystycznej, poznawania historii regionu oraz rozwijania lokalnych 

talentów. Umiejscowienie wydarzeń w terenie ożywi przestrzeń miejską, zaktywizuje i 

zintegruje mieszkańców, na co dzień nie interesujących się wydarzeniami organizowanymi na 
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terenie gminy. Recitale i wystawy, na których występować będą lokalne dzieci rozwiną w 

dzieciach pewność siebie oraz umiejętności ważne na rynku pracy oraz w życiu codziennym.  

Sposobem oceny i miary rezultatów będzie raport z realizacji projektu. 

2. Spotkania z autorami w MGOK 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

Lokalizacja: Okręg X, ul. Kościelna 31; Okręg II, park przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. 

Żeromskiego 

Czas realizacji: 2018-2020 

Opis projektu: W ramach aktywizacji i integracji osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem poprzez kulturę planuje się organizację spotkań autorskich, których celem 

będzie poznawanie twórczości autorów oraz dyskusja na temat książek, utworów i obrazów 

oraz tematów z nimi związanych. Organizowane będą zarówno spotkania z autorami 

dziecięcymi, jak i dorosłymi, każdy więc znajdzie coś dla siebie. Spotkania z autorami są 

ważnym elementem edukacji przedszkolnej i szkolnej, promują sztukę, w tym zaniedbywane 

czytanie książek, zaszczepiają w dzieciach ciekawość poznawania nowych historii, wyzwalają 

kreatywność. Dla dorosłych takie spotkania są okazją do poznania okoliczności powstania 

dzieła oraz dyskusji na tematy związane nie tylko ze światem zmyślonym, ale także 

doświadczanymi w życiu realnym. Na spotkaniach poruszane będą także wątki dotyczące 

sytuacji, których na co dzień doświadczają mieszkańcy – rodzicielstwa, uzależnień, przemocy, 

przestępczości czy lokalnego patriotyzmu. Rozmowy poprzez sztukę ułatwiają poruszanie 

tematów trudnych, gdy osoba wykluczona nie ma poczucia, że jest wytykana, że rozmowa 

dotyczy bezpośrednio jej, może jednak odnieść sytuację przedstawioną w książce czy na 

obrazach do własnego życia, dowiedzieć się, że nie jest jedyna i że są sposoby, by takie 

problemy rozwiązać.   

Podobnie jak w przypadku projektu wystaw i recitali dla dzieci, w okresach letnich planuje się 

organizację spotkań w przestrzeni miejskiej, tj. w parku miejskim. Dzięki temu do wydarzenia 

będą mogły dołączyć osoby, które wcześniej o nim nie słyszały, zwiększy się więc zasięg 

oddziaływania.  



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 
 

136 

Zakres realizowanych zadań:  Cykliczna organizacja spotkań z interesującymi twórcami 

(pisarze, poeci, malarze, muzycy), pokazanie uczestnikom, że autorem, twórcą może zostać 

każdy z nich, poruszanie zagadnień trudnych, wspólna dyskusja nad tym, jak takie sytuacje 

rozwiązywać.  

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem. W spotkaniach będą mogły brać udział również inni mieszkańcy gminy, jednak 

osoby z obszaru rewitalizacji stanowić będą co najmniej 60% uczestników.  

Prognozowane rezultaty: Organizacja zajęć będzie ważnym działaniem edukacyjnym i 

aktywizującym. Spotkania poruszać będą tematy trudne, które dotyczą życia wielu 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, dzięki czemu będą mogli poznać sposoby rozwiązania 

problemów lub zachęceni rozmową zgłoszą się po pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Oprócz tego wydarzenia przyczynią się do integracji i aktywizacji mieszkańców.   

Sposobem oceny i miary rezultatów będzie raport z realizacji projektu. 

3. Miejska akcja gier 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

Lokalizacja: Okręg X, ul. Kościelna 31; Okręg II, park przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. 

Żeromskiego Okręg I, tereny nadpiliczne przy ul. Krakowskiej  

Czas realizacji: 2018-2020 

Opis projektu: Na terenie gminy wciąż brakuje działań, które jednoczyły ze sobą całe rodziny. 

Różne zajęcia organizowane są albo dla dzieci, albo dorosłych albo osób starszych, rzadko zaś 

w wydarzeniu mogą wziąć udział całe rodziny.  Należy organizować działania mające na celu 

zwiększenie aktywności, które wpłyną na większą integrację zarówno wewnątrz rodzin, jak i 

między mieszkańcami. Przeprowadzona diagnoza wykazała także niewielkie uczestnictwo 

mieszkańców w życiu publicznym, co wiąże się z brakiem kapitału ludzkiego i działań 

oddolnych. Gra miejska wykorzystuje przestrzeń miejską, jako główny element rozrywki. 

Tematyka gier może być różnorodna – od tematów historycznych związanych z miastem czy 

regionem, po popularne powieści lub historie całkowicie wymyślone. Organizacja gry miejskiej 
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jest świetną okazją do poznania własnego miasta, jego zapomnianych zakątków i historii, a 

także spojrzenia na miasto z innej perspektywy – jako ciekawostki, miejsca „z duszą”. Gry 

zachęcają do wejścia w relację z innymi mieszkańcami, wyzwalając przy tym ducha rywalizacji 

w przyjaznym wydaniu. Zadania  pobudzają w graczach kreatywność, uczą przełamywać 

stereotypy i wywołują przyjemną dawkę adrenaliny. 

Gry miejskie są okazją do wyjścia z domu osób wykluczonych, także osób niepełnosprawnych. 

Gra nie polega bowiem jedynie na umiejętnościach sprawnościowych, ale przede wszystkim 

umiejętnościach łączenia faktów, spostrzegawczości i kreatywności. Uczestnictwo w grze 

będzie formą aktywizacji osób wykluczonych oraz ich integracji z innymi mieszkańcami 

obszaru rewitalizacji i gminy.  

Zakres realizowanych zadań: Zorganizowanie gier miejskich dla mieszkańców gminy o 

tematyce związanej z miastem lub regionem – jego historią, znanymi osobami urodzonymi w 

mieście, filmami czy powieściami, których fabuła związana jest z regionem.  

Grupa docelowa: Pierwszeństwo w uczestnictwie w organizowanych wydarzeniach będą miały 

osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji (będą one stanowić co najmniej 60% uczestników). 

Promocja wydarzeń wzmożona zostanie na obszarach objętych rewitalizacją.  

Prognozowane rezultaty: Projekt przyczyni się do integracji społeczności lokalnej oraz wpłynie 

na zwiększenie uczestnictwa w życiu publicznym, co w przyszłości może skutkować większą 

liczbą działań oddolnych. Dodatkowo umocnieniu ulegnie lokalny patriotyzm - mieszkańcy 

poznają nieznane dotąd miejsca oraz historie, dzięki czemu nastąpi pogłębienie więzi 

lokalnych. Dzięki realizacji projektu nastąpi także ożywienie przestrzeni. 

Sposobem oceny i miary rezultatów będzie raport z realizacji projektu. 

4. Rozszerzenie działalności sekcji sportowych w Miejskim Klubie Sportowym PILICA na 

stadionie miejskim 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi wraz z Miejskim Klubem Sportowym PILICA 

Lokalizacja: Okręg II, ul. 11 Listopada 57 

Czas realizacji: 2018-2020 
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Opis projektu: Obecna infrastruktura stadionu miejskiego nie pozwala na prowadzenie zajęć z 

lekkiej atletyki oraz tenisa ziemnego, na które zapotrzebowanie zgłaszają mieszkańcy, 

niemożliwe jest też przyjęcie wszystkich zainteresowanych trenowaniem piłki nożnej. W 

związku z planowaną przebudową stadionu miejskiego możliwe będzie rozszerzenie 

działalności sekcji sportowych i przyjęcie do klubu nowych osób. 

Poprzez sport i przynależność do drużyny kształtuje się w dzieciach zdrową rywalizację. 

Następuje także integracja dzieci, młodzieży i dorosłych pochodzących z różnych środowisk. 

Sport to sposób na oderwanie się od codziennych problemów, sposób ujścia nadmiaru siły i 

emocji, a także utrzymanie zdrowia i energii do dalszego działania.   

Otwarcie nowych sekcji wiąże się z zatrudnieniem nowych trenerów. 

Zakres realizowanych zadań: Organizacja zajęć sportowych prowadzonych przez 

wykwalifikowanych trenerów, rozszerzenie sekcji piłki nożnej oraz otwarcie sekcji lekkiej 

atletyki oraz tenisa ziemnego.  

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Z sekcji sportowych korzystać będą także inni mieszkańcy gminy, jednak osoby z 

obszaru rewitalizacji stanowić będą co najmniej 60% uczestników.  

Prognozowane rezultaty: Poprzez sport i przynależność do grupy udaje się integrować dzieci i 

młodzież z różnych – czasem skrajnych – środowisk, co ma pozytywny wpływ na sferę 

społeczną. Rozszerzenie sekcji i zwiększenie liczby członków klubu wiąże się z zatrudnieniem 

nowych trenerów, a więc z powstaniem nowych miejsc pracy.  

5. Przebudowa przestrzeni stadionu miejskiego i okolic 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach 

Lokalizacja: Białobrzegi, Okręg II, ul. 11 Listopada 57 

Czas realizacji: 2017-2021 

Opis projektu: Stadion miejski im. Zygmunta Siedleckiego obejmuje działkę o powierzchni 

około 4,3ha i funkcjonuje od końca lat 70-tych XX wieku. Na stadionie znajduje się budynek z 

zapleczem szatniowo-sanitarnym o powierzchni użytkowej 234,04m2, dwa boiska z 
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nawierzchnią z trawy naturalnej, niewymiarowy kort do tenisa ziemnego, boisko do siatkówki i 

skatepark, które są niewystarczające i technicznie znacznie zdegradowane. Obecnie budynek 

oraz urządzenia sportowe nie spełniają wymaganych warunków technicznych ani nie 

wyczerpują wymagań użytkowych i funkcjonalnych stawianych przez użytkowników oraz 

właściciela. Największym problemem jest brak możliwości organizowania zajęć dla wszystkich 

zainteresowanych dzieci i młodzieży, dla których sport i przynależność do grupy jest 

elementem „wyrwania się” z kręgu ubóstwa, patologii czy uzależnień występujących w 

rodzinie. Stadion – z uwagi na nieodpłatny dostęp – stanowi ośrodek propagujący zdrowy tryb 

życia. Korzysta z niego wiele osób do rekreacyjnego uprawiania sportu. Aby przyciągnąć 

kolejnych konieczne jest uatrakcyjnienie oferty i przebudowa infrastruktury, która będzie 

dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników.   

Gmina Białobrzegi stara się o dofinansowanie projektu z budżetu Ministerstwa  

Zakres realizowanych zadań: Przebudowa przestrzeni i przystosowanie jej do pracy z 

młodzieżą, przy jednoczesnym unowocześnieniu kompleksu obiektu.  

Planowana jest przebudowa zdegradowanej przestrzeni obiektu poprzez budowę: piłkarskiego 

boiska całorocznego o nawierzchni sztucznej, boiska wielofunkcyjnego, kortu do tenisa, boiska 

do minikoszykówki, zaplecza szatniowo-sanitarnego o pow. użyt. 530,61m2, oświetlenia 

terenu, przebudowę trybun oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Działania zwiększą możliwości oferowanych usług dla społeczeństwa oraz pozwolą na 

zwiększenie ilości sekcji sportowych oraz liczby użytkowników korzystających z obiektu pod 

kierunkiem wykwalifikowanych trenerów. 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, jednak z uwagi na gminny charakter obiektu, ze stadionu korzystać będą także 

inni mieszkańcy gminy. 

Prognozowane rezultaty: Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia stadionowi jego 

dawnej funkcji. Przebudowa i unowocześnienie obiektu zwiększy aktywność fizyczną oraz 

integrację dzieci i młodzieży, ale również dorosłych mieszkańców gminy. Zajęcia sportowe dla 

wielu młodych ludzi są odskocznią od codziennych problemów w domu czy szkole, stanowią 

też alternatywę dla spędzania czasu związanego z wałęsaniem się, spożywaniem alkoholu czy 
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aktami wandalizmu. Projekt będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców związane z 

brakiem miejsc do uprawiania sportu oraz niewielkiej oferty w tym zakresie. Zwiększenie ilości 

sekcji sportowych wiąże się także z powstaniem nowych miejsc pracy. 

6. Odnowa przestrzeni parku miejskiego 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach 

Lokalizacja: Białobrzegi, Okręg II, park przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. Żeromskiego 

Czas realizacji: 2017-2021 

Opis projektu: Park miejski funkcjonuje na działce ewid. nr 1287 przy zbiegu ulic 11 Listopada i 

Żeromskiego i zajmuje teren o powierzchni 2.267m2. Teren jest zdegradowany, bardzo 

zaniedbany i zakrzaczony, co wykorzystywane jest przez osoby spożywające alkohol i 

stanowiące potencjalne niebezpieczeństwo. Mieszkańcy omijają park z daleka, boją się do 

niego wchodzić, nie widzą też sensu – park nie stanowi dla nich miejsca odpoczynku czy 

rekreacji, ale miejsce niebezpieczne.   

Przedsięwzięcie ma na celu przywrócenie parkowi funkcji miejsca spotkań i odpoczynku oraz 

aktywnego spędzania czasu. Jego uporządkowanie spowoduje, że miejsce stanie się znacznie 

bardziej bezpieczne, wolne od ludzi stanowiących zagrożenie i osób pod wpływem alkoholu. 

Zakres realizowanych zadań: Park podzielony zostanie na 4 strefy funkcjonalne. Centralną 

stanowić będzie plac, miejsce spotkań wszystkich użytkowników. W części południowo-

zachodniej przewidziano strefę dla dzieci z placem zabaw. W części południowo-wschodniej 

powstanie „ścieżka zdrowia” z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych. Ostatnią strefą będzie 

strefa gier – drewniany podest ze stołami do gier w szachy. Oprócz tego wykonane zostaną 

nowe nasadzenia oraz ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci itd.). 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji, którzy do parku mają najbliżej, jednak z uwagi na otwarty charakter obiektu, z 

parku korzystać będą także inni mieszkańcy gminy. 

Prognozowane rezultaty: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na 

obszarze rewitalizacji, wzrostu aktywności społecznej i fizycznej oraz integracji mieszkańców. 
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Powstanie teren do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, nastąpi także poprawa estetyki 

obszaru. 

7. Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach 

Lokalizacja: Białobrzegi, okręg I, ul. Spacerowa 10 

Czas realizacji: 2018-2019 

Opis projektu: Budynek, w którym znajdują się Zakłady Opieki Zdrowotnej: Miejsko-Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej znajduje się w złym stanie technicznym – budynek generuje duże straty ciepła, 

jest zniszczony, w związku z czym potrzebna jest jego termomodernizacja i remont. Zakłady 

Opieki Zdrowotnej prowadzą usługi dla mieszkańców całej gminy, w tym szczególnie dla osób 

z okręgu I, na którego terenie znajduje się budynek, są więc placówką użyteczności publicznej.  

Zakres realizowanych zadań: W zakres działań wchodzą prace termomodernizacyjne, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, budowa instalacji fotowoltanicznej, solarnej oraz pomp ciepła, 

docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana oświetlenia oraz instalacji C.O., remont schodów 

zewnętrznych oraz budowę instalacji odgromowej.  

Sporządzono już szczegółowe studium wykonalności projektu, w którym znajduje się dokładny 

opis celów, zakres działań oraz finansowanie.  

Prognozowane rezultaty: W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie utraty ciepła, 

wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii pozwoli na redukcję kosztów 

ogrzewania i energii elektrycznej oraz wpłynie na jakość powietrza. Dzięki modernizacji 

poprawie ulegnie jakość świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, znacząco wzrośnie 

także komfort korzystania z Zakładów Opieki Zdrowotnej.  

8. Termomodernizacja budynków wraz z odnowieniem elewacji 

Realizujący projekt: Wspólnota Mieszkaniowa  

Lokalizacja: Białobrzegi, Okręg II, ul. 11 Listopada 4, 11 Listopada 6, 11 Listopada 14, 

Żeromskiego 72a 
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Czas realizacji: 2017-2019 

Opis projektu: Budynki mieszkalne wybudowane przed rokiem 1970 znajdują się w złym stanie 

technicznym, wymagają termomodernizacji i odnowy elewacji. Inwestor planuje prowadzić 

prace etapami: budynki przy ul. 11 Listopada 6 oraz 11 Listopada 14 zostaną wyremontowane 

w roku 2017, budynek przy ul. Żeromskiego 72a na przełomie lat 2017-2018, zaś budynek przy 

ul. 11 Listopada 4 na przełomie lat 2018-2019 (inwestor dodatkowo przeprowadzi tam 

modernizację instalacji C.O.).  

Koszt wykonania remontu budynków wyniesie 1 305 000 zł. Całość wydatków sfinansuje 

Wspólnota Mieszkaniowa.  

Prognozowane rezultaty: Dzięki remontowi poprawią się warunki bytowe osób 

zamieszkujących wymienione budynki, zmniejszą się starty ciepła, co spowoduje poprawę 

stanu środowiska oraz spadek opłat za ogrzewanie. Poprawie ulegnie także estetyka obszaru.  

9. Drugi etap przebudowy targowiska miejskiego 

Realizujący projekt: Gmina Białobrzegi poprzez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach 

Lokalizacja: Białobrzegi, Okręg X, ul. Kościelna 106 

Czas realizacji: 2018-2019 

Opis projektu: Targowisko miejsce jest miejscem, którym cyklicznie, dwa razy w tygodniu, 

odbywają się targi, które przyciągają mieszkańców miasta (w tym szczególnie mieszkańców 

okręgu X) oraz okolicznych miejscowości. Historycznie są to targi płodów rolnych, jednak od 

wielu lat targowisko funkcjonuje w formie bazaru, na którym dominuje handel ubraniami, 

drobnymi artykułami AGD, żywnością itd. Targowisko od długiego czasu pełni funkcję swego 

rodzaju inkubatora, w którym mieszkańcy rozpoczynają działalność gospodarczą w handlu – 

targowisko jest dla nich swoistą szkołą przedsiębiorczości.  

Koszt projektu wstępnie oszacowany jest na 1 500 000 zł.  

Prognozowane rezultaty: Dzięki modernizacji znacząco zwiększy się komfort korzystania  z 

targowiska, możliwe będzie także zaangażowanie w działalność gospodarcza większej liczby 

mieszkańców. 
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9.3 Podsumowanie zbiorcze projektów rewitalizacyjnych 

Poniższa tabela przedstawia powiązanie projektów z celami strategicznymi i kierunkami 

działań.  

Tabela 24 Podsumowanie projektów rewitalizacyjnych 

Cel strategiczny Kierunki działań Projekt rewitalizacyjny 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu i 

aktywizacja zawodowa 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Tworzenie miejsc 

świadczących pomoc dla 

osób wykluczonych 

społecznie i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Utworzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej 

Poradnictwo dla rodziców 

„trudnej” młodzieży, ofiar 

przemocy i grup 

samopomocowych 

Utworzenie punktu 

konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych 

Aktywizacja zawodowa osób 

wykluczonych 

Przyuczenie do zawodu osób 

bezrobotnych w ramach 

partnerstwa publiczno-

prywatnego 

Zagospodarowanie terenów 

nadpilicznych 

Aktywizacja i integracja 

społeczna 

Warsztaty plastyczne, 

muzyczne i wokalne w MGOK 

Organizacja wystaw, recitali 

dla dzieci w MGOK 

Spotkania z autorami w 

MGOK 
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Miejska akcja gier 

Rozszerzenie działalności 

sekcji sportowych w Miejskim 

Klubie Sportowym PILICA na 

stadionie miejskim 

Zagospodarowanie 

przestrzeni zdegradowanej 

na cele społeczne 

Poprawa jakości 

infrastruktury społecznej, 

będącej miejscem wsparcia, 

aktywizacji i integracji 

Modernizacja Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury 

Kompleksowa modernizacja 

budynku ZOZ-ów 

Termomodernizacja 

budynków wraz z 

odnowieniem elewacji 

Drugi etap przebudowy 

targowiska miejskiego 

Poprawa jakości 

infrastruktury rekreacyjnej, 

będącej miejscem 

aktywizacji zawodowej i 

społecznej 

Zagospodarowanie terenów 

nadpilicznych 

Przebudowa przestrzeni 

stadionu miejskiego i okolic 

Odnowa przestrzeni parku 

miejskiego 

Źródło: Opracowanie własne. 
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10 Mechanizmy zapewnienia komplementarności rewitalizacji 

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest 

zapewnienie ich komplementarności w szerokim spektrum funkcjonowania. 

Komplementarność może mieć charakter: 

 Przestrzenny; 

 Problemowy; 

 Proceduralno-instytucjonalny; 

 Międzyokresowy; 

 Finansowy. 

Komplementarność przestrzenna oznacza, że podczas tworzenia projektów rewitalizacyjnych 

należy zastosować kryterium ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych łączących obszary 

rewitalizacji z pozostałymi częściami gminy. Gmina traktowana jest jako całościowa 

przestrzeń, bez punktowego nacechowania projektów. Efekty osiągnięte mogą działać nie 

tylko na obszar rewitalizowany, ale wpływać również na otaczającą go przestrzeń i tam 

przynosić pośrednie rezultaty rewitalizacji. Mechanizm odpowiedzialny za komplementarność 

przestrzenną rewitalizacji będzie opierać się monitorowaniu zmian zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Białobrzegi w skali całego obszaru gminy, nie tylko obszaru 

przeznaczonego do rewitalizacji 

Na mapie kolorem czerwonym oznaczono przestrzenne rozmieszczenie głównych projektów 

zaplanowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białobrzegi na lata 2016-

2021, zaś kolorem fioletowym projekty komplementarne. Warto zaznaczyć, że w jednej 

lokalizacji realizowanych będzie kilka projektów, dzięki czemu będą one mogły wzajemnie na 

siebie wpływać. Jeden z projektów głównych zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, 

znajduje się on jednak w sąsiedztwie okręgu II, a dotyczyć będzie jedynie mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 
 

146 

Rysunek 43 Rozmieszczenie przestrzenne projektów zaplanowanych w ramach LPR 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 44 Powiększona mapa rozmieszczenia przestrzennego projektów rewitalizacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 Kolor czerwony, projekty 1,2 i 3: Okręg X, budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, ul. Władysława Reymonta 11. Zlokalizowane w tym miejscu 

projekty: Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, Poradnictwo dla rodziców 

„trudnej” młodzieży, ofiar przemocy i grup samopomocowych, Utworzenie punktu 

konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

 Kolor czerwony, projekt 4: Okręg II, teren Podstrefy Białobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, ul. Rzemieślnicza. Zlokalizowane w tym miejscu projekty: Przyuczenie 

do zawodu osób bezrobotnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 Kolor czerwony, projekt 5: Okręg I, tereny nadpiliczne, dawny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji przy ul. Krakowskiej.  Zlokalizowane w tym miejscu projekty: 

Zagospodarowanie terenów nadpilicznych,  

 Kolor czerwony, projekty 6 i 7: Okręg X, budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 

ul. Kościelna 31. Zlokalizowane w tym miejscu projekty: Modernizacja Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury, Warsztaty plastyczne, muzyczne i wokalne. 

 Kolor fioletowy, projekty 1,2,3: Okręg X, budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 

ul. Kościelna 31. Zlokalizowane w tym miejscu projekty: Organizacja wystaw, recitali 

dla dzieci, Spotkania z autorami, Miejska akcja gier. 
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 Kolor fioletowy, projekty 4 i 5: Okręg II, stadion miejski, ul. 11 Listopada 57. 

Zlokalizowane w tym miejscu projekty: Rozszerzenie działalności sekcji sportowych 

(piłka nożna, lekkoatletyka, tenis) w Miejskim Klubie Sportowym PILICA, Przebudowa 

przestrzeni stadionu miejskiego i okolic.  

 Kolor fioletowy, projekt 6: Okręg II, park miejski, skrzyżowanie przy ul. 11 Listopada i 

ul. Żeromskiego. Zlokalizowane w tym miejscu projekty: Odnowa przestrzeni parku 

miejskiego, Spotkania z autorami, Miejska akcja gier. 

 Kolor fioletowy projekt 7: Okręg I, ulica Spacerowa 10. Zlokalizowane projekty: 

Kompleksowa przebudowa budynku ZOZ-ów. 

 Kolor fioletowy, projekt 8: Okręg II, ul. 11 Listopada 4, 11 Listopada 6, 11 Listopada 14, 

Żeromskiego 72a. Zlokalizowane projekty: Termomodernizacja budynków wraz z 

odnowieniem elewacji. 

 Kolor fioletowy, projekt 9: Okręg X, ul. Kościelna 106. Zlokalizowane projekty: Drugi 

etap przebudowy targowiska miejskiego 

Kumulacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych na ograniczonej przestrzeni pozwoli na ich 

wzajemne uzupełnianie się oraz umożliwi mieszkańcom obszaru na korzystanie z rezultatów 

większej liczby projektów. 

Planowane projekty w głównej mierze będą skierowane do ludności zamieszkującej obszary 

rewitalizacji, jednak ich wpływ będzie szerszy, ponieważ osoby z pozostałych terenów gminy 

również będą mogły korzystać z rozwiązań rewitalizacyjnych (do rewitalizacji włączone  

zostały obiekty użytkowane przez wszystkich mieszkańców gminy). W rezultacie problemy 

społeczne nie tylko nie przeniosą się na inne obszary gminy, ale również tam mają szansę 

zmniejszyć swoją skalę. Inwestycje w tereny publiczne wpłyną na bardziej atrakcyjny 

wizerunek gminy, dzięki czemu kolejni inwestorzy będą chcieli prowadzić na omawianym 

obszarze działalność, zmieniając przy tym zaniedbane otoczenie. 

 

Komplementarność problemowa polega na podejmowaniu działań rewitalizacyjnych 

dopełniających się tematycznie, dzięki czemu Program Rewitalizacji będzie oddziaływał na 

obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach – społecznym, gospodarczym, 
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przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym (nie istnieje potrzeba oddziaływania na sferę 

środowiskową). W  Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

określono 16 projektów rewitalizacyjnych (7 projektów głównych oraz 9 komplementarnych), 

których cechy i spodziewane efekty korelują z wyżej wymienionymi aspektami.  

Projekty mające na celu aktywizację i integrację osób wykluczonych oraz aktywizację 

zawodową osób bezrobotnych w głównej mierze wpływają na aspekt społeczny (zmniejszenie 

skali wykluczenia społecznego, ograniczenie bezrobocia), pośrednio jednak oddziałują także 

na pozostałe sfery: gospodarczą (wzrost liczby podmiotów gospodarczych spowodowany 

podniesieniem kwalifikacji mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy związanych z 

planowanymi projektami), przestrzenno-funkcjonalną (zaktywizowani mieszkańcy będą chcieli 

dbać o otaczającą ich przestrzeń poprzez działania oddolne), techniczną (wzrost dochodów 

mieszkańców spowodowany podjęciem pracy lub założeniem własnej działalności 

gospodarczej może spowodować podejmowanie działań związanych z modernizacją domów i 

mieszkań). 

Projekty zmierzające do poprawy infrastruktury społecznej oraz rekreacyjnej w pierwszej 

kolejności wpływają na sferę przestrzenno-funkcjonalną i techniczną (poprawa 

funkcjonalności i stanu technicznego budynków instytucji publicznych, z których korzysta 

ogromna część mieszkańców, poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych), ale 

także społeczną (budynki oraz tereny rekreacyjne służą aktywizacji i integracji osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, atrakcyjne obszary przyciągną też nowych 

mieszkańców gminy), gospodarczą (atrakcyjne tereny przyciągną nowych inwestorów, którzy 

założą na terenie gminy podmioty gospodarcze zatrudniające lokalną społeczność) oraz 

środowiskową (poprawa jakości powietrza dzięki termomodernizacji zaniedbanych 

budynków). 

Stanem docelowym obszaru rewitalizowanego jest wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego, 

tj. ograniczenie problemów społecznych, w tym m.in. bezrobocia, ubóstwa i uzależnień. Dzięki 

rozwojowi całej gminy, zarówno na obszarze rewitalizowanym, jak i na pozostałych terenach 

miasta powstaną przedsiębiorstwa zapewniające mieszkańcom miejsca pracy. Podkreślenie 

przyrodniczego i rekreacyjnego charakteru Białobrzegów (głównie terenów nadpilicznych) 
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pozwoli na przyciągnięcie turystów, a tym samym na rozwój przedsiębiorczości wśród lokalnej 

społeczności.  

Komplementarność problemową przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 25Komplementarność problemowa 

Lp. Projekt 

Wykluczenie 
społeczne (ubóstwo, 

uzależnienia, 
niepełnosprawność, 

długotrwała choroba) 

Bezrobocie, mała 
liczba podmiotów 

gospodarczych 

Problemy 
przestrzenno-
funkcjonalne 

PROJEKTY GŁÓWNE 

1. 
Utworzenie 

świetlicy 
socjoterapeutycznej 

- zapobieżenie izolacji 
osób zagrożonych 

wykluczeniem, 

- organizacja 
środowiska 

społecznego, 

- zapewnienie 
dzieciom i młodzieży 

opieki dziennej wraz z 
pracą 

socjoterapeutyczną, 

- prowadzenie działań 
aktywizujących i 

integrujących 

 

- nowe miejsca 
pracy poprzez 
zatrudnienie 
opiekunów  

 

2. 

Poradnictwo dla 
rodziców „trudnej” 

młodzieży, ofiar 
przemocy i grup 

samopomocowych 

- zapobieżenie izolacji 
zewnętrznej oraz 

wewnętrznej, 

- organizacja 
aktywizujących i 

integrujących grup 
samopomocowych, 

- działania rozwijające 
umiejętności 

funkcjonowania 
społecznego 

  

3. 

Utworzenie punktu 
konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych i 
współuzależnionych 

-zapewnienie 
wykwalifikowanej 

kadry, która 
udzielałaby porad w 
kierunku uzależnień 
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oraz współuzależnień, 

-  zapewnienie 
pomocy również 
rodzinom osób 
uzależnionych 

- kierowanie osób 
wykluczonych na 

terapie 

4. 

Przyuczenie do 
zawodu osób 

bezrobotnych w 
ramach partnerstwa 

publiczno-
prywatnego 

- zmniejszenie liczby 
bezrobotnych na 

terenie rewitalizacji 

- aktywizacja 
zawodowa osób 

wykluczonych z rynku 
pracy, 

- wynagrodzenie 
otrzymywane za 

udział w szkoleniu 
oraz gwarancja 

zatrudnienia poprawią 
sytuację ekonomiczną 

uczestników 

- zapewnienie 
miejsc pracy 20 
bezrobotnym 
mieszkańcom 

Gminy, 

- zaoferowanie 
zdobycia 

kwalifikacji 
zawodowych, 

- wsparcie 
rozwoju nowego 
przedsiębiorstwa 
na terenie gminy 

 

5. 
Zagospodarowanie 

terenów 
nadpilicznych 

- aktywizacja 
zawodowa 

mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

- aktywizacja i 
integracja 

mieszkańców, którzy 
będą korzystać z 

zagospodarowania 
terenów nadpilicznych 
jako miejsca rekreacji i 

wypoczynku 

 

- rozwój 
gospodarczy 

gminy poprzez 
powstanie 

nowych 
podmiotów, 

- powstanie 
nowych miejsc 

pracy, 

- rozwój sektora 
turystycznego, 

- podniesienie 
atrakcyjności 

terenu, 

 - poprawa 
infrastruktury 
drogowej oraz 
oświetlenia 

- tworzenie 
nowych miejsc 
rekreacji 

6. 

Warsztaty 
plastyczne, 
muzyczne i 

wokalne 

- rozwijanie 
umiejętności dzieci i 

młodzieży, 

- zapewnienie 
aktywizacji osób 

młodych, 

- wspomożenie dzieci 
pochodzących z rodzin 

zagrożonych 

- nowe miejsca 
pracy poprzez 
zatrudnienie 
opiekunów i 
instruktorów 
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wykluczeniem, 

- integracja 
uczestników zajęć 

7. 
Modernizacja 

Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury 

- wspomożenie rodzin 
zagrożonych 

wykluczeniem, 

- aktywizacja oraz 
integracja 

mieszkańców, 

 - dostosowanie 
obiektu do potrzeb 

osób 
niepełnosprawnych, 

- przeciwdziałanie 
problemom ubóstwa i 

uzależnień 

 

 

- 
zagospodarowanie 

przestrzeni, 

- poprawa estetyki 
terenu, 

- podniesienie 
atrakcyjności 

obiektu 

 

POZOSTAŁE PROJEKTY 

1. 
Organizacja 

wystaw, recitali 
dla dzieci 

- rozwijanie 
umiejętności 
społecznych, 

-  aktywizacja i 
integracja 

mieszkańców terenów 
zdegradowanych 

- zapewnienie 
możliwości 

podniesienia 
kwalifikacji 

zawodowych 

- ożywienie 
przestrzeni 

miejskiej 

2. Spotkania z 
autorami w MGOK 

- prowadzenie działań 
edukacyjnych i 
aktywizujących 

- wsparcie osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym, 

- integracja 
mieszkańców 

 
- ożywienie 
przestrzeni 

miejskiej 

3. Miejska akcja gier 

- aktywizacja rodzin, 

- integracja zarówno 
pomiędzy członkami 

rodziny, jak i 
mieszkańcami Gminy 

- podniesienie jakości i 
wzrost uczestnictwa w 

 

- wykorzystanie 
przestrzeni 

miejskiej jako 
miejsca rekreacji i 

rozrywki 
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życiu publicznym, 

4. 

Rozszerzenie sekcji 
sportowych w 
MKS PILICA na 

stadionie miejskim 

- aktywizacja 
mieszkańców poprzez 
rozszerzenie działań i 
możliwość przyjęcia 

większej liczby 
uczestników, 

- integracja osób 
pochodzących z 

różnych środowisk 

- nowe miejsca 
pracy poprzez 
zatrudnienie 

trenerów 
sportowych 

 

5. 

Przebudowa 
przestrzeni 

stadionu 
miejskiego i okolic 

- zwiększenie 
aktywności fizycznej 

oraz integracji 
mieszkańców gminy, 

- organizacja zajęć 
atrakcyjnych dla osób 

zagrożonych 
problemami 
społecznymi 

 

- podniesienie 
atrakcyjności 

obiektu, 

- przebudowa 
zdegradowanej 
infrastruktury 

6. 
Odnowa 

przestrzeni parku 
miejskiego 

- wzrost 
bezpieczeństwa na 

terenie rewitalizacji, 

- wzrost aktywności 
fizycznej oraz 

społecznej 
mieszkańców 

 

- poprawa 
walorów 

estetycznych 
terenu, 

- powstanie 
terenu, który 

odpowiadałby na 
potrzeby 

mieszkańców 
związane z 
rekreacją i 

odpoczynkiem 

7. 
Kompleksowa 
modernizacja 

budynku ZOZ-ów 

- poprawa 
dostępności do usług 
w zakresie ochrony 

zdrowia, 

- wzrost jakości usług 

 

- redukcja kosztów 
ogrzewania i 

energii 
elektrycznej 

generowanych 
przez obiekt, 

- ograniczenie 
strat ciepła, 

- poprawa jakości 
powietrza 

- wzrost estetyki 
przestrzeni 
publicznej 
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8. 

Termomodernizacja 
budynków wraz z 

odnowieniem 
elewacji 

- poprawa warunków 
bytowych 

mieszkańców 
rewitalizowanych 

obiektów 

 

- poprawa estetyki 
obszaru, 

- poprawa złego 
stanu 

technicznego 
budynków, 

- poprawa stanu 
środowiska 

poprzez 
ograniczenie w 
stratach ciepła 

 

9. 

Drugi etap 
przebudowy 
targowiska 
miejskiego 

- aktywizacja 
zawodowa 

mieszkańców 

- rozwój usług 

- wsparcie 
rozwoju 

gospodarczego 
oraz zdobywania 

przez 
mieszkańców 

gminy 
umiejętności 
związanych z 

prowadzeniem 
własnej 

działalności 
gospodarczej 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna dotyczy aspektu zarządzania procesem 

rewitalizacji, którego powodzenie w znacznej mierze uzależnione jest od efektywnego 

współdziałania różnych instytucji oraz spójnych procedur. System ten określa m.in. sposób 

podejmowania decyzji oraz podmioty biorące udział w procesie rewitalizacyjnym. 

Komplementarność zapewniona została przez Zespół ds. rewitalizacji, w którego skład 

wchodzą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy z następujących wydziałów: 

 Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska; 

 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości; 

 Wydział Inwestycji; 

 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Wydział Finansowo-Budżetowy. 
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Szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w rozdziale: System wdrażania 

(realizacji) Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Komplementarność międzyokresowa ma na celu racjonalne planowanie działań oraz 

zachowanie ciągłości programowej, m.in. poprzez kontynuację oraz uzupełnianie działań 

podejmowanych w przeszłości. By to się udało, należy dokonać oceny dotychczasowych 

działań, w kontekście zaangażowania środków wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki 

spójności 2007-2013 oraz polityki spójności 2014-2020. 

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze działania zrealizowane na terenie Gminy 

Białobrzegi: 

Tabela 26 Projekty inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Białobrzegi z udziałem środków unijnych 

Nazwa projektu Nazwa programu Czas realizacji 

Wartość 
dofinansowan

ia 

[w zł] 

Koszt 
całkowity 

[w zł] 

Rewitalizacja starej 

części miasta 

Białobrzegi 

(rewitalizacja 

dawnego placu 

„zieleniaka” na plac 

zabaw, rewitalizacja 

placu Zygmunta 

Starego, założenie 

monitoringu na 

najbardziej 

niebezpiecznych 

ulicach okręgu I, II i X) 

działanie 5.2 RPO 

WM 2007-2013 
2008 - 2012 

2 290 000 zł 

ze środków 

EFRR 

3 496 132zł 
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Gospodarka wodno-

ściekowa w mieście 

Białobrzegi, gmina 

Białobrzegi 

działanie 4.1 RPO 

WM 2007-2013 
2007 - 2010 

9 786 000 zł 

ze środków 

EFRR 

11 848 970zł 

Sieć komunikacyjna w 

„starej” części miasta 

Białobrzegi, gmina 

Białobrzegi 

działanie 3.1 RPO 

WM 2007-2013 
2009 - 2011 

6 765 000 zł 

ze środków 

EFRR 

8 221 377zł 

Słoneczna energia dla 

gminy Białobrzegi 

działanie 4.3 RPO 

WM 2007-2013 
2012 - 2013 

2 266 000 zł 

ze środków 

EFRR 

3  496 132zł 

Mój Rynek – 

przebudowa 

targowiska miejskiego 

w Białobrzegach 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 

2012 - 2013 

821 000 zł ze 

środków 

EFRROW 

1 361 152zł 

Białobrzeski Klub 

Integracji Społecznej 

„FABRYKA 

TALENTÓW” 

działanie 7.2 PO 

Kapitał Ludzki 2007-

2013 

 

1 257 508,12 

zł ze środków 

EFS  

1 257 508,12 

zł  

Furtka 

działanie 7.2 PO 

Kapitał Ludzki 2007-

2013 

2013 - 2015 

563 996,53 zł 

ze środków 

EFS 

563 996,53 zł 

Pomoc społeczna 

zawsze skuteczna 

działanie 7.1 PO 

Kapitał Ludzki 2007-

2013 

2008 - 2014 

1 335 458,86 

zł ze środków 

EFS 

1 492 132,80 

zl 

Siła drzemie w 

indywidualizacji 

działanie 9.1 PO 

Kapitał Ludzki 2007-

2013 

2013 - 2014 

132 989,30 zł 

środki 

europejskie, 

156 458,00 zł 
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23 468,70 zł- 

budżet 

krajowy 

Dziecięca akademia 

przyszłości – 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów 

poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające 

kompetencje 

kluczowe w szkołach 

podstawowych 

działanie 9.1 PO 

Kapitał Ludzki 2007-

2013 

2012 - 2013 

32 443,20 zł 

środki 

europejskie 

36 048,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białobrzegach 

Jak wskazuje powyższa tabela, Gmina Białobrzegi zrealizowała w poprzedniej perspektywie 

znaczną liczbę projektów, które pozwoliły na ograniczenie zjawisk kryzysowych. Projekty 

skierowane były głównie do obszarów miasta  

Wśród działań znalazły się zarówno działania infrastrukturalne, mające na celu poprawę 

warunków mieszkaniowych i funkcjonalności przestrzeni publicznej (rewitalizacja starej części 

miasta, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji burzowej, wykonanie 

nawierzchni dróg i chodników, instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej, przebudowa targowiska miejskiego), jak i działania społeczne, których celem 

było ograniczenie bezrobocia, wyrównanie szans dzieci z trudnościami, podniesienie 

kwalifikacji osób młodych oraz aktywizacja i integracja osób wykluczonych.  

Planowane projekty rewitalizacyjne zakładają kontynuację celów realizowanych w poprzedniej 

perspektywie, skupiając się jednak na kwestiach społecznych zlokalizowanych na obszarze 

rewitalizacji. Szczególną uwagę Program skupi na osobach wykluczonych – ich aktywizacja 

odbywać się będzie zarówno za pomocą programów stricte pomocowych czy doszkalających, 

jak i za pomocą aktywizacji i integracji poprzez kulturę i rekreację (takich działań zabrakło w 

poprzednich projektach).  
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Poniższe zdjęcia przedstawiają stan przed i po jednego z projektów „Rewitalizacja starej części 

miasta Białobrzegi (rewitalizacja dawnego palcu „zieleniaka” na plac zabaw, rewitalizacja 

placu Zygmunta Starego, założenie monitoringu na najbardziej niebezpiecznych ulicach)”. 

Rysunek 45 Plac zabaw przed realizacją projektu. 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. 

Rysunek 46 Plac zabaw po realizacji projektu. 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 
 

159 

Rysunek 47 Plac Zygmunta Starego przez realizacją projektu. 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. 

 

Rysunek 48 Plac Zygmunta Starego po realizacji projektu. 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
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Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020 oznacza, 

że finansowanie projektów rewitalizacyjnych, wynikających z planu rewitalizacji, opiera się na 

uzupełnianiu się i łączeniu wsparcia ze środków EFRR i EFS, z wykluczeniem ryzyka wystąpienia 

podwójnego dofinansowania. Projekty społeczne, których celem jest integracja i aktywizacja 

społeczna i gospodarcza społeczności obszaru rewitalizowanego (spadek bezrobocia, 

podniesienie kwalifikacji zawodowych, spadek liczby osób pobierających świadczenia socjalne) 

wspierane będą z środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oraz środków krajowych), 

zaś projekty infrastrukturalne wspierane będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (oraz środków krajowych).  

Mechanizm zapewnienia komplementarności źródeł finansowania opiera się na silnej 

koordynacji i synergii projektów rewitalizacyjnych ze środkami polityk i instrumentów 

zarówno programów operacyjnych, jak i krajowych.  

Tabela 27 Wykaz projektów wraz z możliwymi źródłami finansowania 

L.p. Nazwa projektu 
Podmioty 

realizujące C
za

s 

re
al

iz
ac

ji Wartość 

inwestycji 
Źródła finansowania 

PROJEKTY GŁÓWNE 

1. Utworzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej 

Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

2018 - 

2020 
400 000 zł 

EFS (RPO WM) 2014-2020 w 

wysokości 360 000zł (90% 

kosztów), 

środki własne gminy w wysokości 

40 000zł (10% kosztów) – 

zakładany udział środków 

budżetu państwa 

2. 

Poradnictwo dla 
rodziców „trudnej” 

młodzieży, ofiar 
przemocy i grup 

samopomocowych 

Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

2018 - 

2019 
200 000 zł 

EFS (RPO WM) 2014-2020 w 

wysokości 180 000zł (90% 

kosztów), 

środki własne gminy w wysokości 

20 000zł (10% kosztów) – 

zakładany udział środków 

budżetu państwa 

3. 
Utworzenie punktu 
konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych i 

Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

2018 – 

2020 
300 000 zł EFS (RPO WM) 2014-2020 w 

wysokości 150 000zł (50% 
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współuzależnionych Pomocy 

Społecznej 

kosztów), 

środki własne gminy w wysokości 

150 000zł (50% kosztów) 

4. 

Przyuczenie do 

zawodu osób 

bezrobotnych w 

ramach partnerstwa 

publiczno-

prywatnego 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Urząd 

Miasta i 

Gminy w 

Białobrzega

ch, zakład 

produkcyjn

y ALNOR 

2019 20 000 zł 

Środki własne gminy 4 000 zł 

(około 20% kosztów), 

firma ALNOR 16 000 zł 

(około 80% kosztów) 

5. 
Zagospodarowanie 

terenów 

nadpilicznych 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Urząd 

Miasta i 

Gminy w 

Białobrzega

ch 

2017 - 

2021 

15 340 000 

zł 

EFRR (RPO WM) 2014-2020 w 

wysokości 12 272 000zł (około 

80% kosztów),  

środki własne gminy w wysokości 

3 068 000zł (około 20% kosztów). 

6. 

Warsztaty 
plastyczne, 

muzyczne, wokalne 
w MGOK 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

2017 - 

2020 
150 000 zł 

Urząd Marszałkowski około 50 

000zł (około 33% kosztów), 

środki własne gminy około 

100 000 (67% kosztów) 

7. 
Modernizacja 

Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Urząd 

Miasta i 

Gminy w 

Białobrzega

ch 

2017 - 

2021 

6 490 000 

zł 

EFRR (RPO WM) 2014-2020 w 

wysokości 5 190 000zł (około 80% 

kosztów),  

środki własne gminy w wysokości 

1 300 000zł (około 20% kosztów) 

POZOSTAŁE PROJEKTY 

1. 
Organizacja wystaw, 
recitali dla dzieci w 

MGOK 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

2018 - 

2020 
80 000 zł 

Urząd Marszałkowski około 

26 400zł (około 33% kosztów),  

środki własne gminy około 53 600 
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Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

(67% kosztów) 

2. Spotkania z autorami 
w MGOK 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

2018 - 

2020 
30 000 zł 100% środki własne gminy  

3. Miejska akcja gier 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

2018 - 

2020 
80 000 zł 100% środki własne gminy  

4. 

Rozszerzenie 
działalności sekcji 
sportowych (piłka 

nożna, lekkoatletyka, 
tenis) w Miejskim 
Klubie Sportowym 
PILICA na stadionie 

miejskim 

Gmina 

Białobrzegi 

wraz z MKS 

PILICA 

2018 - 

2020 
180 000 zł 

FRKF (MSiT) w wysokości 90 000zł 

(50% kosztów),  

środki własne gminy w wysokości 

90 000zł (50% kosztów) 

5. 
Przebudowa 

przestrzeni stadionu 

miejskiego i okolic 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Urząd 

Miasta i 

Gminy w 

Białobrzega

ch 

2017 - 

2021 

7 820 000 

zł 

EFRR (RPO WM) 2014-2020 w 

wysokości 3 910 000zł (około 50% 

kosztów),  

FRKF (MSiT) około 1 955 000zł 

(około 25% kosztów),  

środki własne gminy w wysokości 

1 955 000zł (około 25% kosztów). 

6. 
Odnowienie 

przestrzeni parku 

miejskiego 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Urząd 

Miasta i 

Gminy w 

Białobrzega

ch 

2017 - 

2021 
770 000 zł 

EFRR (RPO WM) 2014-2020 w 

wysokości 616 000zł (około 80% 

kosztów) bądź środki z 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

środki własne gminy w wysokości 

154 000zł (około 20% kosztów). 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 
 

163 

7. 
Kompleksowa 

modernizacja 

budynku ZOZ-ów 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Urząd 

Miasta i 

Gminy w 

Białobrzega

ch 

2018- 

2019 

3 000 000 

zł 

EFRR (RPO WM) 2014-2020 w 

wysokości 1 721 460,41 zł (około 

60% kosztów), 

środki własne gminy około  

1 278 539,59 zł (40% kosztów) 

8. 

Termomodernizacja 
budynków wraz z 

odnowieniem 
elewacji 

Wspólnota 

mieszkanio

wa 

2017- 

2019 

1 305 000 

zł 

100% środki własne wspólnot 

mieszkaniowych 

9. 

Drugi etap 
przebudowy 
targowiska 
miejskiego 

Gmina 

Białobrzegi 

poprzez 

Urząd 

Miasta i 

Gminy w 

Białobrzega

ch 

2018- 

2019 

1 500 000 

zł 

EFRR (RPO WM) 2014-2020 w 

wysokości 1 000 000 zł (około 

70% kosztów), 

środki własne gminy około 

500 000 zł (30% kosztów) 

 Źródło: Opracowanie własne.  

 

 

  



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 
 

164 

11 Mechanizmy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji 

Włączenie udziału społecznego do tworzenia procesu rewitalizacji i zarządzania nim, wynika 

zarówno z praw obywatelskich do uzyskania informacji o działalności organów władzy 

publicznej (art. 61), jak i z podstawowych założeń samego procesu rewitalizacji, którego 

partycypacja jest fundamentem. Tylko przy udziale interesariuszy obszaru, ich akceptacji dla 

zmian oraz chęci uczestniczenia w procesie i dbania o podtrzymanie efektów, proces odnowy 

przestrzeni może zakończyć się powodzeniem.  

Interesariuszami programu, zgodnie z artykułem  2 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 

października 2015 roku mogą być: osoby, instytucje lub ich grupy, na które bezpośrednio lub 

pośrednio oddziałuje Lokalny Program Rewitalizacji. To także podmioty wpływające na 

rezultaty procesu rewitalizacyjnego, zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Zalicza się 

do nich mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników nieruchomości, 

podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym terenie (w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego), a także 

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną (w 

tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne oraz organy władzy publicznej).  

Interesariuszami w Programie Rewitalizacji dla gminy Białobrzegi są: 

 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji (Okręg I, Okręg II, Okręg X); 

 Właściciele i użytkownicy nieruchomości (Okręg I, Okręg II, Okręg X); 

 Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie 

rewitalizacji (Okręg I, Okręg II, Okręg X), 

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (Urząd Miasta, Rada 

Gminy), 

 Podmioty działające na terenie rewitalizacji (szkoły, policja, ośrodki zdrowia, placówki 

kulturalno-oświatowe, placówki społeczne), 

 Użytkownicy terenów publicznych (petenci w Urzędzie, uczniowie szkół, pacjenci 

ośrodków zdrowia, użytkownicy świetlic i placówek kulturalnych), 
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 Organizacje pozarządowe (m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, Fundacje, 

Kluby i Towarzystwa działające na terenie gminy).  

Partycypację społeczną w procesie rewitalizacji Gminy Białobrzegi oparto na dwóch 

poziomach komunikacji, które w różny sposób angażują obywateli w sprawy publiczne: 

Rysunek 49 Poziomy komunikacji w angażowaniu interesariuszy w sprawy publiczne. 

 

 Komunikacja jednostronna: przekaz wychodzi od nadawcy (samorządu terytorialnego) i 

docierał do odbiorców (interesariuszy procesu rewitalizacji), przy czym nie następuje 

sprzężenie zwrotne. Zaletą takiej formy komunikacji jest fakt, iż zabiera mniej czasu i 

jest bardziej uporządkowana. 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

zastosowano następujące formy komunikacji jednostronnej: 

 Publikowanie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi 

http://www.bialobrzegi.pl/dla-mieszkanca/konsultacje-spoleczne.html (m.in. 

informowanie o terminach konsultacji społecznych, o postępach prac nad programem, 

wywieszeniu dokumentu z możliwością składania uwag, możliwości zgłaszania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, publikowanie sprawozdań z konsultacji i formularza 

ankiety); 

 Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (informacje podstawowe o Programie 

Rewitalizacji, formularz ankiety z prośbą o wypełnienie oraz umieszczenie diagnozy 

Miasta i Gminy Białobrzegi).  

 

 Komunikacja dwustronna: podobnie jak w przypadku komunikacji jednostronnej, 

przekaz wychodzi od nadawcy (samorządu terytorialnego) i dociera do odbiorcy 

(interesariuszy Programu), następuje jednak reakcja na komunikat lub sprzężenie 

zwrotne w postaci odpowiedzi.  
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W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

zastosowano następujące formy komunikacji dwustronnej: 

 Konsultacje społeczne: 2 spotkania z interesariuszami; 

 Warsztaty towarzyszące konsultacjom społecznym; 

 Wywiady ankietowe, w których mieszkańcy oceniali stan społeczno-gospodarczy 

poszczególnych miejscowości, ocenili też skalę natężenia poszczególnych problemów i 

zaproponowali ich rozwiązanie; 

 Indywidualne bezpośrednie wywiady pogłębiające; 

 Konsultacje nad Projektem PR (możliwość zgłaszania uwag poprzez formularz WWW).   

 

11.1 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na etapie diagnozy i 

delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Na potrzeby stworzenia niniejszego dokumentu przeprowadzono badanie CAWI z 

mieszkańcami gminy Białobrzegi. W pierwszej kolejności respondentów poproszono o ocenę 

ogólnego stanu społeczno-gospodarczego poszczególnych terenów wiejskich oraz miasta. 

Najniższe noty przypisano sołectwom Mikówka oraz Jasionna (najwyższy odsetek wskazań 

„zły” – po 20,0%), jedynie nieco wyższe odnotowano w przypadku sołectw: Kamień, Szczyty 

oraz Okrąglik (po 16,0%). Warto zwrócić uwagę również na oceny „dobra” i „bardzo dobra”, 

które najczęściej przypisywane były miastu Białobrzegi (60,0%). Wysokie notowania 

przypisano także sołectwom: Sucha (52,0%) i Brzeźce (48,0%). Zaznaczyć należy jednocześnie, 

że wysoki odsetek badanych nie potrafił ocenić stanu społeczno-gospodarczego 

poszczególnych sołectw (odpowiedź „nie wiem”) lub przypisywał notę pośrednią 

(„przeciętny”). 
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Wykres 49. Proszę ocenić ogólny stan społeczno-gospodarczy poszczególnych miejscowości/sołectw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Mieszkańców gminy poproszono o wskazanie terenów, które ich zdaniem powinny zostać 

objęte rewitalizacją. Wśród obszarów wiejskich wymieniano Stawiszyn, Brzeźce, Szczyty, 

Brzeską Wolę oraz Kamień. Ostatnia z miejscowości wskazywana była najczęściej. W jej 

obrębie delimitowano ulicę Radomską oraz Szafirową. 

Rysunek 50. Obszary wskazywane do rewitalizacji przez mieszkańców - tereny wiejskie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Najwyższy odsetek odpowiedzi dotyczył jednak miasta Białobrzegi. Ze względu na wielość 

wskazywanych w jego obrębie terenów przedstawiono je na osobnym rysunku. Ankietowani 

zaznaczali, że teren miejski charakteryzuje się słabo rozwiniętą infrastrukturą rekreacyjno-

wypoczynkową oraz słabym połączeniem (komunikacja podmiejska) z obszarami wiejskimi. Za 

obszary, na których powinien zostać przeprowadzony proces rewitalizacji mieszkańcy uznali 

tereny: pomiędzy ul. Rzemieślniczą a 11 Listopada, teren MGOK, stadion miejski, teren 

pomiędzy ulicą Spacerową a Mikowską, teren pomiędzy ul. Polną a Konopnickiej oraz 

pomiędzy ul. Polną a osiedlem domków. Wymienione zostały również tereny ośrodka zdrowia 

oraz północno-zachodni obszar miasta. Najczęściej wskazywano jednak tereny nadpiliczne. 

Respondenci uznali, że ich rewitalizacja pobudziłaby rozwój społeczno-gospodarczy miasta, a 

także całego regionu. 

Rysunek 51. Obszary wskazywane do rewitalizacji przez mieszkańców- miasto Białobrzegi 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ankietowanych poproszono również o ocenę występowania poszczególnych problemów na 

terenie gminy. I tak, do niedogodności, które w najwyższym stopniu dotykają jej obszar 

zaliczono: słabo rozwiniętą bazę turystyczną (64,0% - suma odpowiedzi skala „bardzo duża” i 

„duża”), małą liczbę obiektów ochrony zdrowia/ słaby dostęp do usług medycznych (52,0%), 

wysoki poziom bezrobocia (52,0%), niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców/ małą 
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liczbę przedsiębiorstw oraz inne problemy związane ze sferą gospodarczą (44,0%), niską 

jakość terenów publicznych/ zielonych/ skwerów itd. (40,0%), a także słabą ofertę kulturalno-

rozrywkową (36,0%) i duże natężenie problemów społecznych (36,0%). Problemy, które w 

najmniejszym stopniu występują na terenie gminy to: niski poziom bezpieczeństwa (52,0% - 

suma odpowiedzi „bardzo mała” i „mała”), mała liczba szkół (44,0%), zły stan techniczny 

budynków użyteczności publicznej (44,0%) oraz budynków mieszkalnych (36,0%), a także 

degradacja środowiska, zanieczyszczenie powietrza itd. (36,0%). Szczegółowy rozkład 

odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 50. Proszę ocenić skalę występowania poszczególnych problemów w Pana/i gminie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród wszystkich wskazanych przez mieszkańców problemów występujących na terenie 

gminy wyłoniono ich trzy główne kategorie, tj.: problemy społeczne, gospodarcze i 

infrastrukturalne. Pierwsze dotyczyły takich kwestii jak: występowanie negatywnych zjawisk 

społecznych (alkoholizm, ubóstwo, przemoc w rodzinie), brak miejsc w przedszkolach, słaby 

rozwój kultury i sportu, ograniczony dostęp do służby zdrowia czy niska przedsiębiorczość 

mieszkańców. Wśród gospodarczych wspominano o braku dużych podmiotów gospodarczych 
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na terenie gminy oraz bazy turystycznej, a także wysokim bezrobociu. Infrastrukturalne 

dotyczyły natomiast niewielkiej ilości ścieżek rowerowych, złego stanu nawierzchni dróg (w 

tym przede wszystkim dróg wiejskich), niewystarczającej liczby placów zabaw oraz terenów 

rekreacyjnych, a także braków w infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Rysunek 52. Problemy występujące na terenie gminy w opinii mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Objęcie wsparciem z zakresu rozwoju społecznego zdaniem mieszkańców najbardziej 

potrzebne jest na terenie miasta Białobrzegi (68,0% wskazań). Wysoki odsetek wskazań 

odnotowano również w przypadku sołectw: Sucha, Kamień i Jasionna (po 24,0%), a także 

Mikówka (20,0%). Ankietowani najrzadziej wskazywali na sołectwo Szczyty. 
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Wykres 51. W jakich miejscowościach gminy działania z zakresu wsparcia rozwoju społecznego są najbardziej potrzebne? 
Pytanie wielokrotnego wyboru, wyniki nie sumują się do 100%. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W przypadku działań z zakresu wsparcia rozwoju gospodarczego również uznano, że objęcie 

nimi w pierwszej kolejności powinno dotyczyć miasta Białobrzegi (80,0% wskazań). 

Zdecydowanie rzadziej mieszkańcy wskazywali na tereny wiejskie – po 20,0% odnotowano na 

sołectwa: Sucha, Stawiszyn i Jasionna. 

Wykres 52. W jakich miejscowościach gminy działania z zakresu wsparcia rozwoju gospodarczego są najbardziej potrzebne? 
Pytanie wielokrotnego wyboru, wyniki nie sumują się do 100%. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich pytań, tak i w tym dotyczącym działań z 

zakresu modernizacji lub budowy nowej infrastruktury, mieszkańcy są zdania, że w pierwszej 
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kolejności powinny one objąć teren miasta (64,0%). Po blisko 30% wskazań odnotowano 

również na sołectwa: Szczyty i Jasionna. 

Wykres 53. W jakich miejscowościach gminy działania z zakresu modernizacji lub budowy nowej infrastruktury są najbardziej 
potrzebne? Pytanie wielokrotnego wyboru, wyniki nie sumują się do 100%. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby niniejszego raportu udział wzięło nieznacznie 

więcej kobiet (56,0%) niż mężczyzn (44,0%). Ponadto ponad 60% respondentów stanowili 

mieszkańcy miasta Białobrzegi (64,0%), a niecałe 40% terenów wiejskich (w tym sołectw: 

Kamień, Stawiszyn, Brzeska Wola, Jasionna i Szczyty). 

Rozkład struktury wieku badanych wskazuje, że największy odsetek stanowiły osoby pomiędzy 

20 a 29 rokiem życia (45,8%) oraz między 40 a 49 (29,2%). Znacznie mniej odnotowano 

przedstawicieli z przedziału wiekowego 30-39 lat (16,7%), poniżej 20 lat (4,2%) oraz powyżej 

50 lat (4,2%). 
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Wykres 54. Wiek respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

11.2 Wyniki wywiadów 

Poza ankietami o opinię poproszono również przedstawicieli grup interesariuszy, mających 

wpływ na kształtowanie polityki w zakresie rozwoju gminy. Respondenci zostali poproszeni o 

wskazanie największych problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i 

przestrzenno-środowiskowych występujących na terenie gminy.  

Problemy infrastrukturalne  

W zakresie problemów infrastrukturalnych respondenci wskazywali na kilka elementów. 

Pierwszą z nich była infrastruktura techniczna. W rozmowie zwracano uwagę na 

nieodpowiedni stan dróg i chodników, szczególnie na terenach wiejskich. Również w tym 

zakresie nadmieniano o ich złym oznakowaniu. Jeden z respondentów uznał, że: 

Dzieje się coś, same centrum miasta, a gminne drogi są troszkę po macoszemu traktowane. 

Kolejnym wymienianym problemem był brak środków transportu. Dojazd do miejscowości na 

terenie gminy jest w znacznym stopniu ograniczony, co utrudnia mieszkaniom codzienne 

funkcjonowanie: 

Jeżeli ktoś nie ma swojego środka transportu to trudno tutaj przyjechać czy do pracy dojechać, 

tutaj do Białobrzegów, z różnych tych takich dalszych miejscowości. 
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Respondenci wskazywali również na brak nowego budownictwa mieszkaniowego. W tym 

zakresie istotny jest również rozwój branży turystycznej poprzez budowę pensjonatów czy 

domków letniskowych: 

I o turystyce też już mówiłam, o domkach letniskowych, czyli opracowanie planu 

przestrzennego zagospodarowania gminnych terenów, które też można by przeznaczyć na 

budownictwo mieszkaniowe. Na indywidualne, letniskowe, pensjonaty. 

Ostatnim z wymienionych problemów była niewielka liczba budynków użyteczności publicznej. 

Jeden z respondentów uznał, że na terenie gminy brakuje świetlic socjoterapeutycznych i 

przedszkoli. Istotna jest również rozbudowa domu kultury oraz stworzenie świetlicy 

środowiskowej dla dzieci i młodzieży. 

Problemy społeczne 

W trakcie wywiadu osoby badane najobszerniej opisywały problemy społeczne. Najczęściej 

wskazywanym problemem, który łączy się również ze sferą gospodarczą, jest bezrobocie. Brak 

pracy jest jednym z powodów nieprzestrzegania porządku społecznego, który objawia się 

występowaniem patologii społecznych: 

Nasza gmina jest dotknięta dużym bezrobociem, a co za tym idzie mamy uzależnienia, 

problemy w rodzinach, występujące patologie społeczne. 

Brak miejsc pracy jest również przyczyną wielu trudności finansowanych i materialnych rodzin. 

Ubożenie społeczeństwa powoduje niepewność w codziennym funkcjonowaniu oraz 

wykluczenie z życia społecznego. Następnie z problemem bezrobocia wiąże się również 

odpływ ludności z terenów gminy. Szczególnie dotyczy to osób młodych, które mają problem 

ze znalezieniem pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom: 

Brak możliwości rozwoju dla młodych ludzi, którzy kończą szkołę, nie wiem czy studia, nie mają 

pracy, uciekają. 

*** 

Młodzi ludzie muszą wyjeżdżać np. do Warszawy w poszukiwaniu miejsc pracy. 
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Kolejnym z wymienionych problemów jest alkoholizm. Został on uznany za przyczynę 

dziedziczenia bezradności życiowej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie: 

Już w trzecim pokoleniu można powiedzieć: babcia, dziadek teraz ojciec, matka i wreszcie syn. 

Jest już trzecie pokolenie osób, które są alkoholikami, które są zdegradowane, które nie należą 

prawie do społeczeństwa. Także bardzo ciężko jest wyjść takiemu dziecku z takiego środowiska 

i tu jest problem na pewno. 

Do innych problemów wskazywanych przez respondentów zaliczyć należy bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Jedna z respondentek uznała, że obecnie rodzice nie 

radzą sobie z wychowaniem dzieci: 

Mamy coraz więcej interwencji w rodzinach odnośnie przemocy domowej, więc tutaj mamy 

dużo, dużo do zrobienia w tej dziedzinie. 

Ostatnią z wymienionych kwestii była przemoc w rodzinie. Za przyczynę występowania tego 

problemu wskazano brak środków finansowych oraz dyskomfort psychiczny, objawiający się 

poczuciem bezsilności i beznadziejności. 

Problemy gospodarcze 

Gmina Białobrzegi to region rolniczy. Za jeden z problemów gospodarczych uznano brak 

przemysłu, który stanowiłby źródło nowych miejsc pracy. Jedna z respondentek stwierdziła, że 

na terenie gminy znaleźć można wiele ofert prac sezonowych, jednak brakuje ogłoszeń 

rekrutujących mieszkańców do pracy stałej: 

Tu jest teren taki no papryka ewentualnie, sady, truskawki i ludzie tu sezonowo bardziej mają 

utrzymanie, czyli na góra pół roku nie więcej, a przez kolejne pół roku tej pracy nie ma. 

Za kolejny problem gospodarczy osoby badane uznały brak dużych przedsiębiorstw. 

Pozwoliłyby one na zmniejszenie skali bezrobocia oraz poprawę sytuacji życiowej 

mieszkańców: 

Ludzie mogliby znaleźć miejsca pracy, żeby ich sytuacja materialna uległa poprawie, żeby mieli 

większą taką stabilizację życiową. 
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Problemy przestrzenno-środowiskowe 

Do najważniejszych problemów przestrzenno-środowiskowych respondenci zaliczyli niewielki 

odsetek zagospodarowanych terenów zieleni w obrębie gminy. Mieszkańcom miasta 

Białobrzegi brakuje parku miejskiego, w którym mogliby spędzać czas wolny: 

Brak w naszej gminie parku z prawdziwego zdarzenia. Ludzie starsi czy matki z dziećmi w 

sumie nie mają miejsca na spacery. Jedynym takim miejscem jest kąpielisko nad Pilicą, 

aczkolwiek jest ono oddalone od centrum. 

*** 

W czasie wolnym to w ogóle nie wie taki człowiek, co ma ze sobą zrobić. 

Strefa sportowo-rekreacyjna została określona jako uboga. Na terenie gminy brakuje miejsc do 

odpoczynku, które odpowiadałyby potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców: 

To znaczy w bazie rekreacyjnej bardzo ubogiej, wypoczynkowo- rekreacyjnej tzn. park miejski, 

ten ośrodek nad Pilicą oraz w bazie nazwijmy to spędzania czasu wolnego, czyli baza ośrodka 

kultury jest niewystarczająca oraz stadion miejski, który też, aby podołać oczekiwaniom musi 

zostać przebudowany, zrewitalizowany. 

Natomiast jeden z respondentów uznał, że na terenie gminy nie występują problemy 

przestrzenno-środowiskowe. Stwierdził, że położenie geograficzne jest atutem tego obszaru: 

Jeżeli chodzi o uwarunkowania przestrzenno – środowiskowe to uważam, że w tej dziedzinie 

nie ma problemów, są właśnie jakby plusy. Ponieważ środowiskowo jesteśmy położeni pięknie, 

w dolinie rzeki Pilicy, przy tej rzece, z której mogą płynąć same plusy. 

Obszar wskazany do rewitalizacji  

W trakcie wywiadu badani zostali zapytani o obszar gminy, który powinien zostać poddany 

procesowi rewitalizacji. Przede wszystkim w tym zakresie respondenci wymieniali tereny 

nadpiliczne: 

Jest tam dużo tych terenów, są ładne, ale są zakrzaczone i nieużytkowe. Należałoby to 

zagospodarować coś z tym zrobić. 
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Teren ten powinien ulec modyfikacji w taki sposób, aby spełniał oczekiwania mieszkańców 

oraz służył im jako miejsce wypoczynku, zarówno biernego, jak i aktywnego. Oprócz tego 

teren ten mogłyby stać się wizytówką turystyczną gminy: 

Po zrealizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć mających na celu rozwój turystyki, sportu i 

rekreacji należy opracować specjalną strategię, specjalną ofertę skierowaną do mieszkańców 

gminy, do pobliskich miast do osób, które zajmują się turystyką.  

*** 

Olbrzymia praca, olbrzymia praca z tych terenów nadpilicznych, bo przecież taka oferta może 

być opracowana zarówno w formie programu działania poszczególnych organizacji i 

funkcjonowania różnych obiektów sportowych i turystycznych, ale też np. w formie materiałów 

promocyjnych i rozprowadzana wraz z informacjami i ofertami promującymi gminę za 

pośrednictwem różnego rodzaju mediów, także poprzez Internet. Co spowodowałoby 

zwiększenie ruchu turystycznego. 

Innymi pomysłami na obszary, które powinny zostać uwzględnione w procesie rewitalizacji, 

był teren całego miasta Białobrzegi. Uznano, że jest to miejsce, które stanowi kulturalne 

centrum gminy. Ponadto, na jego terenie występuje wiele problemów społecznych (wysokie 

bezrobocie, dziedziczenie biedy) oraz infrastrukturalnych: 

To ten obszar, który jest powiedzmy tak jakby z tej starszej części Białobrzegów, czyli obszar 

rozciągający się od stadionu poprzez dom kultury aż do ratusza. 

Do innych obszarów zaliczone zostały tereny, na których znajduje się hala widowiskowa oraz 

boisko: 

Ośrodek główny kultury za nim hala widowiskowa – sala widowiskowa, tereny nadpiliczne, 

park, sport – czyli rozbudowa boiska naszego. Chyba te takie 4 elementy najważniejsze według 

mnie powinny być poddane procesowi rewitalizacji. 

Przedsięwzięcia w zakresie rewitalizacji  

W zakresie przedsięwzięć w procesie rewitalizacji respondenci proponowali zaadaptowanie 

przestrzeni publicznej na centra rozrywkowo-rekreacyjne, na terenie, których powstałaby, np. 
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klubo-kawiarnie. Równie istotne byłoby wybudowanie zewnętrznych siłowni czy wypożyczalni 

sprzętu sportowego, które pozwoliłyby na rozwój branży turystycznej: 

Może amfiteatr, siłownie zewnętrzne, miejsca, może wypożyczalnie rowerów i kajaków. 

Wszystkie wyżej wymienione działania powinny być kompatybilne z ożywieniem społeczno-

kulturalnym gminy. Respondenci w tym zakresie wskazywali na rozbudowę ośrodka kultury, 

który zapewniałby możliwość spędzania czasu wolnego mieszkańcom i turystom: 

Plac zabaw dla dzieci, w dalszym ciągu oczekiwania i potrzeby są ukierunkowane jakby ze 

społecznym elementem to znaczy, że głównymi przedsięwzięciami jakie powinniśmy podjąć, 

jakie powinien podjąć samorząd naszej gminy, to jest odtworzenie czy takie jakby 

przywrócenie Ośrodka Sportu nad Pilicą z jednej strony, z drugiej strony park miejski, aby 

można było miło spędzić czas w samym centrum miasta nie wychodząc na jego obrzeża oraz 

przedsięwzięcia związane z rozszerzeniem, poprawą propozycji czy to kulturalnej czy to 

sportowej w ośrodku kultury bądź na stadionie miejskim. 

Proponowane przedsięwzięcia obejmowały także infrastrukturę techniczną. W tym zakresie 

postulowano przebudowę pasów drogowych oraz poprawę stanu budynków komunalnych i 

socjalnych. Wymienione działania przyczyniłyby się do rozbudowy bazy turystycznej oraz 

wypoczynkowej: 

W celu przyciągnięcia turystów i wypoczynku samych mieszkańców gminy zdecydowanie 

powinno powstać więcej ścieżek rowerowych, a te istniejące należy ulepszyć. 

Oprócz projektów twardych, rozmówcy wskazywali również na przedsięwzięcia z zakresu 

działań społecznych. Chcieliby, aby proces rewitalizacji obejmował pomocą osoby, które 

dotknięte są bezradnością życiową: 

Być może trzeba wyciągnąć do nich rękę, zaproponować różne działania miękkie, które 

pozwolą zmienić życie. 
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Efekty po rewitalizacji 

Respondenci poproszeni zostali o wskazanie efektów, które miałyby nastąpić po 

przeprowadzeniu rewitalizacji. Przede wszystkim wymieniano poprawę jakości życia 

mieszkańców: 

Powinien być powołany zespół działań stawiających sobie za cel przywrócenie do życia 

konkretnego obszaru tak, aby poprawie uległa jakość życia mieszkańców oraz zmniejszyła się 

ilość osób bezrobotnych w gminie Białobrzegi. 

Z powyżej cytowanej wypowiedzi respondenta wynika, że kolejnym zamierzonym efektem jest 

powstanie nowych miejsc pracy. Osoby badane chciałyby, aby teren gminy stał się na tyle 

atrakcyjny (np. obszar nadpiliczny), żeby przyciągnąć nowych inwestorów, również z branży 

turystycznej: 

Rozwój turystyki, przyciągnięcie turystów, dzięki temu zmniejszenie bezrobocia. 

Poprawa infrastruktury technicznej (dróg, stanu budynków) podniosłaby również jakość 

warunków bytowych mieszkańców. Efektem w tym zakresie byłby wzrost liczby uczestników 

korzystających z oferty ośrodków kultury czy sportowo-rekreacyjnej: 

Poprawa samopoczucia mieszkańców, którzy chętnie by korzystali z powstałych atrakcji 

turystycznych czy miejsc do spędzania czasu wolnego. 

 

Sugestie dla lokalnych władz dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji  

W zdecydowanej większości na to pytanie osoby badane odmawiały udzielenia odpowiedzi. 

Jednak respondenci, którzy odpowiedzieli, wskazali na trzy kwestie. Pierwszą z nich jest 

wykorzystanie bliskości trasy S7, jako atutu do rozwoju branży turystycznej: 

Ściągnąć troszkę tych ludzi na odpoczynek, zareklamować tę naszą gminę, że tutaj jest tak 

super. 
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Następną sugestią dla władz lokalnych był rozwój gminy pod względem gospodarczym. W tym 

zakresie należałoby zachęcić nowych inwestorów do tworzenia zakładów pracy i inwestowania 

na obszarze gminy: 

Tu chyba, myślę znowu będę się powielać o tych miejscach pracy, że no muszą, musi Burmistrz, 

Rada postarać się żeby te miejsca zwiększyć. No bo cóż jeśli ich nie będzie wiadomo, że będą 

ludzie uciekać. 

Ostatnią z kwestii były działania w zakresie poprawy standardów życia mieszkańców. 

Respondenci chcieliby, aby władze podjęły działania w kierunku wzrostu warunków bytowych, 

co przyczyniłoby się również do wzrostu odsetka osób uczestniczących w wydarzeniach 

kulturalnych i sportowych: 

Czyli podstawową działań naszych włodarzy gminy powinno być dobro, poprawa standardów 

życia mieszkańców, czyli właśnie zapewnienie możliwości zarobkowania na jej terenie. 

 

11.3 Sprawozdanie z konsultacji 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 24 maja 2016 roku o godz. 9:00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białobrzegach. W spotkaniu brali udział mieszkańcy 

gminy, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.  

Poniżej przedstawione zostały wnioski z konsultacji społecznych, które przeprowadzono na 

potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji. W trakcie spotkania poruszane były kwestie 

związane z: 

1. Infrastrukturą techniczną (w tym: wodno-kanalizacyjną, drogi, oświetlenie, budynki), 

2. Środowiskiem, 

3. Turystyką, 

4. Przemysłem, 

5. Działaniami społecznymi. 
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1. Infrastruktura techniczna 

Osoby biorące udział w konsultacjach zwróciły uwagę na kilka aspektów. Pierwszym z nich 

było rozbudowanie infrastruktury drogowej. Szczególnie postulowano wybudowanie nowych 

ścieżek rowerowych i spacerowych. Następnie wskazywano na modernizację i rozbudowę 

dróg wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi. Jeden z uczestników wskazał, że 

należałoby wyremontować drogę w kierunku Radomia.  

Ważną kwestią, która została podkreślona przez osoby uczestniczące w konsultacjach 

społecznych, była rozbudowa oświetlenia i kanalizacji. Powinno to przebiegać wraz z 

rozbudową terenów w Białobrzegach, które jednak wymagają utwardzenia, położenia asfaltu 

lub chodnika. Dodatkowo modernizacja kanalizacji powinna przebiegać zgodnie z 

harmonogramem – od ul. Polnej w Suchej, a na samym końcu w Kamieniu. 

Osoby biorące udział w spotkaniu postulowały również zmiany w modernizacji infrastruktury 

budynków użyteczności publicznej. Dotyczyło to: 

o Rozbudowania stadionu, w taki sposób, aby można było na nim uprawiać inne sporty 

niż tylko piłka nożna, 

o Modernizacji i termomodernizacji placówek oświatowych, 

o Budowy krytego basenu („Obecnie jeździmy na baseny do Grójca czy Radomia, a to jest 

godzina drogi” – wypowiedź jednego z uczestników), 

o Budowę toru wodnego łączącego Pilice z dwoma sąsiednimi jeziorami, łącznie z 

infrastrukturą wodną np. wciągarki dla kajaków. 

 

2. Środowisko 

W kwestii ochrony środowiska uczestnicy wskazywali na modernizację oczyszczalni, która 

powinna być prowadzona równolegle z przebudową sieci kanalizacyjnych. Koszt będzie na tyle 

wysoki, że należy pozyskać dofinansowanie w celu spełnienia wszystkich kryteriów i wymogów 

unijnych w zakresie ochrony środowiska. 

Dodatkowo uczestnicy zaznaczyli, że wokół Białobrzegów zalegają śmieci i butelki. 
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3. Turystyka 

Białobrzegi postrzegane są jako rejon turystyczny. Ciekawym miejscem, które zostało 

wymienione przez uczestników, są błonia nad Pilicą. Obecnie teren ten jest zarośnięty, nie ma 

możliwości poruszania się po nim. W tym miejscu powinno nastąpić rozbudowanie ciągu 

pieszego i rowerowego w kierunku Góry oraz Adamów. Również należałoby pomyśleć nad 

polem biwakowym. Poprzez modernizację Pilicy, nastąpiłoby odbudowanie zaplecza 

turystycznego – „należy stworzyć ogólnodostępne miejsce wodowania z zapleczem 

gastronomicznym na miejscu a nie kazać iść turystom kilometr, aby mogli coś kupić” 

(wypowiedź jednego z uczestników). 

 

4. Przemysł 

Nawiązując do punktu poprzedniego, osoby biorące udział w konsultacjach zaznaczyły, że 

Strefa Natura 2000 obejmuje tylko nieznaczny teren gminy i nie stanowi bariery w rozwoju 

miasta. Do przeszkód w rozwoju przemysłu, zaliczono natomiast brak odpowiedniej 

infrastruktury (brak przyłączenia z trasą S-7), która nie przyciąga nowych inwestorów. Również 

jednym z problemów miasta jest niewytyczanie nowych terenów inwestycyjnych i ciągów 

komunikacyjnych. 

Władze lokalne chcą na terenie gminy rozwijać przemysł mało szkodliwy. Jednak jeden z 

uczestników zwrócił uwagę na fakt, aby nie lokować ich blisko osiedli, z racji inwestowania 

przez pobliskie zakłady pracy w teren, który staje się uciążliwy dla mieszkańców. Wspomniał 

on, że „na terenach przewidzianych pod przemysł nie należy zezwalać na budowę osiedli 

mieszkaniowych. Nawet sam ruch samochodowy do tych zakładów powoduje jakieś konflikty, 

nie mówiąc o zapachach, które niejednokrotnie wytwarzają zakłady przemysłowe” 

(wypowiedź jednego z uczestników). 

Warto zaznaczyć, że miasto stara się o włączenie do specjalnej strefy ekonomicznej 

Tarnobrzeskiej. Jednak powinno również podejmować działania w celu przywrócenia 

rzemiosła i zrobienia z niego znaku promocyjnego regionu – „w powiatowym cechu jest 

zrzeszonych około 80 rzemieślników, a w czasach wcześniejszych było i 600 podmiotów” 

(wypowiedź jednego z respondentów). 
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5. Działania społeczne 

Najczęściej omawianą kwestią, w trakcie trwania konsultacji, były działania społeczne. 

Uczestnicy wskazywali inicjatywy z zakresu wsparcia grup nieformalnych czy organizacji, które 

działają w sektorze kultury i sportu. Przede wszystkim pomoc miałaby obejmować:  

o Kluby i uczniów, którzy reprezentują gminę, 

o Lokalne zespoły artystyczne, 

o Organizacje pozarządowe reprezentujące i promujące kulturę regionu. 

Warto by było również wspierać działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną. 

Uczestnicy chcieliby przywrócenia w Białobrzegach tzw. Pchlego Targu, gdzie mogliby 

eksponować i sprzedawać różne rzeczy. 

Następnie działania w tym obszarze powinny dotyczyć przeciwdziałaniu problemom 

społecznym. Postulowano walkę z bezrobociem, podejmowaną szczególnie przez wspólnoty 

mieszkaniowe („W takich małych społecznościach zdarzają się pojedyncze osoby, które od lat 

skutecznie zatruwają życie pozostałym mieszkańcom” – wypowiedź jednego z uczestników). 

Kolejnym problemem wskazywanym przez mieszkańców był wzrost poziomu bezrobocia. W 

tym celu wspólnoty mieszkaniowe powinny zamontować monitoring. Za problem w rozwoju 

zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym gminy, uznano migracje 

wykształconych, młodych osób do większych miast. W tym kontekście postulowano 

zwiększenie miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz stworzenie szkół, które kształciłyby 

zawodowo mieszkańców gminy – „brakuje specjalistów z konkretnej dziedziny”. 

Kwestie działań społecznych łączą się również z rozbudową lub modernizacją infrastruktury 

technicznej. Osoby biorące udział w konsultacjach, postulowały wybudowanie nowego 

ośrodka kultury. W nim miałyby odbywać się występy muzyczne na nowo wybudowanej 

scenie - „Sercem kultury w Białobrzegach musi być miejsko - gminny ośrodek kultury, gdzie 

musi się znaleźć sala z widownią na co najmniej 200 miejsc oraz miejsca do różnego rodzaju 

wystaw”. 

Uczestnicy pozytywnie ocenili funkcjonowanie centrum sportowo-rekreacyjnego, jednak 

warto byłoby zmodernizować pozostałe ośrodki na terenie gminy, ponieważ „wykupiono 

tereny przy szkolnym boisku pod budowę innych obiektów i boisk sportowych.” Kwestia 

rozbudowania obiektów do uprawiania sportu jest tu istotna. Uczestnicy wskazywali na 
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szerokie zainteresowanie Orlikiem, który często z tego powodu jest przeciążony. Również 

należałoby odbudować sekcję lekkoatletyczną, bo obecnie na terenie Gminy funkcjonują tylko 

kluby piłki nożnej. 

Drugie spotkanie konsultacyjne odbyło się 16 czerwca 2016 roku o godz. 9:00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. Informacja o spotkaniu została 

umieszczona na oficjalnej stronie gminy. 

W trakcie spotkania przedstawiono wyniki dotychczasowych prac nad tworzeniem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Po wygłoszeniu prezentacji rozpoczęła się część dyskusyjna. Podczas 

niej pozyskano informacje o potrzebach mieszkańców związanych z rewitalizacją.  

   

11.4 Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 bliskość do aglomeracji 

warszawskiej;  

 wysoki odsetek gruntów ornych; 

 dodatni przyrost naturalny; 

 wysoki odsetek osób w wieku 

produkcyjnym na obszarze wiejskim; 

 spadek w liczbie gospodarstw 

domowych korzystających z pomocy 

społecznej; 

 wysoki odsetek 

mikroprzedsiębiorstw; 

 zmniejszająca się liczba osób 

bezrobotnych; 

 rozwój infrastruktury mieszkaniowej; 

 wysoki odsetek mieszkań 

wyposażonych w instalację wodno-

kanalizacyjną; 

 wzrost liczby placówek 

bibliotecznych; 

 liczne obiekty zabytkowe 

 wzrost liczby zagranicznych 

turystów; 

 postępujący proces ruralizacji; 

 wysoki odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym na terenie miasta; 

 zmniejszenie liczby zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych; 

 niska aktywność gospodarcza 

mieszkańców; 

 zwiększenie liczby osób w wieku 

produkcyjnym pozostających bez 

pracy; 

 wysoki odsetek osób długotrwale 

bezrobotnych; 

 brak ofert stałego zatrudnienia na 

lokalnym rynku; 

 niski poziom wykształcenia 

mieszkańców; 

 niska aktywność mieszkańców w 

wydarzeniach kulturalno-

sportowych; 

 mały odsetek funkcjonujących kół 

sportowych na terenie Gminy; 

 słabe skomunikowanie terenu miasta 
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 atrakcyjne tereny dla wypoczynku i 

rekreacji; 

 znaczny spadek osób żyjących w 

ubóstwie. 

z innymi miejscowościami w obrębie 

gminy; 

 niewykorzystanie potencjału 

historycznego i przyrodniczego 

miasta; 

 nieznaczna liczba terenów zielonych; 

 znaczna liczba obiektów z wyrobami 

azbestowymi; 

 niedofinansowanie urządzeń 

rekreacyjnych i infrastruktury 

technicznej; 

 małe zróżnicowanie szlaków 

turystycznych. 

Szanse Zagrożenia 

 rozwój branży rolniczej; 

 wzrost poziomu jakości życia 

mieszkańców; 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

Gminy; 

 rozwój branży turystycznej; 

 możliwość wykorzystania Pilicy do 

rozwoju turystyki wodnej. 

 odpływ ludności z miasta; 

 mała liczba inwestycji tworzących 

nowe miejsca pracy; 

 rozwój szarej strefy; 

 pauperyzacja społeczeństwa; 

 bogatsza oferta kulturowo-sportowa 

w obrębie aglomeracji warszawskiej; 

 mniejsza integracja i aktywizacja 

mieszkańców; 

 niska rozpoznawalność regionu jako 

miejsca atrakcyjnego dla turystów; 

 zagrożenie otyłością dzieci i 

młodzieży. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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12 System wdrażania (realizacji) Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Głównym celem wdrażania zaprojektowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Białobrzegi na lata 2016-2021 jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych, w tym 

szczególnie tych wyznaczonych do rewitalizacji, ze stanu kryzysowego.  

Głównym odpowiedzialnym za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji jest Burmistrz 

Białobrzegów (organ decyzyjny), natomiast organem wdrażającym LPR jest Zespół ds. 

Rewitalizacji, złożony z pracowników Urzędu Miasta i Gminy, którzy posiadają odpowiednią 

wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych.  

W ramach Zespołu pracują osoby z następujących stanowisk i wydziałów: 

 Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska; 

 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości; 

 Wydział Inwestycji; 

 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Wydział Finansowo-Budżetowy. 

Zespół ds. rewitalizacji uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw 

rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Białobrzegi. Szczegółowe zadania Zespołu 

zostaną rozdzielone między członków według kompetencji. Są to: 

 Monitorowanie i ocena stopnia realizacji Programu Rewitalizacji; 

 Prowadzenie dialogu z interesariuszami rewitalizacji; 

 Kontrola nad realizacją projektów rewitalizacyjnych; 

 Przyjmowanie nowych propozycji projektów rewitalizacyjnych; 

 Pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie działań zgodnie z zasadą 

dodatkowości; 

 Proponowanie wprowadzenia zmian do Programu Rewitalizacji; 

 Cykliczne przygotowywanie raportów; 

 Zbieranie danych do monitorowania. 

Zespół ds. Rewitalizacji przy zarządzaniu będzie współpracować z: 
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 Komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach (m.in.: 

Sekretarzem Urzędu Gminy, Skarbnikiem Gminy, Wydziałem Organizacyjnym); 

 Radnymi tworzącymi Radę Miasta i Gminy Białobrzegi; 

 Jednostkami organizacyjnymi Urzędu w Białobrzegach (m.in. placówkami 

oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Kultury, Publiczną Biblioteką, 

Przychodnią Opieki Zdrowotnej); 

 Beneficjentami zewnętrznymi PR, szczególnie tymi odpowiadającymi za realizację 

działań rewitalizacyjnych (fundacjami, stowarzyszeniami, wspólnotami 

mieszkaniowymi, osobami prywatnymi, instytucjami kultury, lokalnymi liderami, 

prywatnymi przedsiębiorcami czy parafiami); 

 Pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji. 

Interesariusze rewitalizacji (m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych) mogą zgłaszać swoje uwagi i pomysły bezpośrednio do członków Zespołu ds. 

Rewitalizacji, do Burmistrza, w trakcie spotkań z mieszkańcami oraz do Sołtysów i Radnych, 

którzy pełnią funkcję reprezentantów mieszkańców.  

Burmistrz raz w roku będzie przekazywać Radzie Miasta i Gminy informację o przebiegu 

realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Informacja ta zostanie również udostępniona 

publicznie (strona internetowa gminy, Biuletyn Informacji Publicznej, udostepnienie 

informacji w Urzędzie Miasta i Gminy). 

Na spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji zapraszani są także radni, sołtysi, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy, co pozwala na pełne zaangażowanie 

interesariuszy na wszystkich etapach realizacji Programu Rewitalizacji. 
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Rysunek 53 Zarządzanie procesem wdrażania 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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13 System monitoringu i ewaluacji LPR 

13.1 Monitoring 

Istotnym elementem zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji jest systematyczna 

ocena i monitoring. Odbywają się one na dwóch poziomach: 

1. Monitorowanie realizacji kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

2. Analiza zmian zachodzących na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. 

Podstawą systemu monitoringu i oceny są pozyskiwane ilościowe oraz jakościowe dane 

dotyczące rewitalizowanych obszarów z zakresu sfer: społeczeństwa, gospodarki, przestrzeni 

i środowiska. Na podstawie zebranych informacji oceniany jest merytoryczny oraz finansowy 

stopień wykonania założonych działań rewitalizacyjnych, zainteresowanie projektem, 

identyfikowane są także ewentualne trudności. 

Za monitorowanie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny jest Zespół ds. 

Rewitalizacji. Raz w roku będzie on koordynować pozyskiwanie jakościowych i ilościowych 

danych od instytucji publicznych (m.in. Urzędu Miasta i Gminy, Komendy Powiatowej Policji, 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w 

Białobrzegach), które umożliwiają weryfikację stopnia realizacji Programu Rewitalizacji, 

zaangażowania interesariuszy, osiągnięcia założonych wskaźników. Szczególna uwaga 

zwracana jest na to, aby dane były gromadzone w sposób systematyczny oraz na poziomie 

adresowym, z możliwością agregacji dla obszarów rewitalizacji. 

Na podstawie zgromadzonych informacji tworzone będą coroczne raporty przedstawiające 

postępy w realizacji Programu Rewitalizacji. W raportach przedstawiane będą efekty 

prowadzonych prac, realizacja budżetu (w tym podjęte zobowiązania oraz przepływy 

finansowe) oraz analiza najważniejszych, nieplanowanych wydarzeń i ich wpływu 

(pozytywnego lub nie) na realizację programu. 
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Rysunek 54 Filary monitoringu LPR 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Zebranie danych o postępie we wdrażaniu Programu oraz ocena jego wykonania w stosunku 

do ustalonych celów możliwe są dzięki skwantyfikowanym wskaźnikom produktu i rezultatu:

Zbieranie danych ilościowych od poszczególnych instytucji 
publicznych i beneficjentów zewnętrznych. 

Analiza wskaźnikowa i określenie zbieżności między 
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi i zmianami zachodzącymi 
na terenie Białobrzegów. 

Coroczne sprawozdania z realizacji założonych celów, które będą 
zawierały szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych 
działań i realizowanych projektów. 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 
 

192 

Tabela 28 Wskaźniki produktu projektów głównych 

Wskaźniki produktu 

Projekty główne 

Realizowane 
projekty 

Wskaźniki realizacji 
projektu 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródło danych 

Utworzenie 
świetlicy 

socjoterapeutycznej 

Liczba 
nowopowstałych 

budynków 
infrastruktury 

społecznej (szt.) 

0 1 
Protokół 

zdawczo -
odbiorczy 

Poradnictwo dla 
rodziców „trudnej” 

młodzieży, ofiar 
przemocy i grup 

samopomocowych 

Liczba 
nowopowstałej 
infrastruktury 

społecznej  (szt.) 

0 1 Protokół 
zdawczo -
odbiorczy 

Liczba udzielonych 
porad (szt./rok) 

0 70 Dokumentacja 
placówki 

Liczba grup 
samopomocowych 

0 2 Dokumentacja 
placówki 

Utworzenie punktu 
konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych 

i 
współuzależnionych 

Liczba 
nowopowstałej 
infrastruktury 

społecznej (szt.) 

0 1 Protokół 
zdawczo -
odbiorczy 

Liczba udzielonych 
porad (szt./rok) 

0 40 Dokumentacja 
placówki 

Przyuczenie do 
zawodu osób 
bezrobotnych w 
ramach 
partnerstwa 
publiczno-
prywatnego 

Liczba osób 
biorących udział w 

szkoleniu 

0 20 Protokół 
zdawczo -
odbiorczy 

Zagospodarowanie 
terenów 

nadpilicznych 

Otwarta 
przestrzeń 

utworzona lub 
rekultywowana na 

obszarze 
rewitalizacji (m2) 

0 45,930 m2 
Protokół 

zdawczo -
odbiorczy 

Liczba 
nowopowstałych 
elementów małej 
architektury (szt.) 

0 20 
Protokół 

zdawczo -
odbiorczy 

Warsztaty 
plastyczne, 

Liczba 
zorganizowanych 

0 48 Dokumentacja 
zdjęciowa 
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muzyczne, wokalne 
w MGOK 

warsztatów dla 
dzieci i młodzieży 

(szt./rok) 

Modernizacja 
Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury 

Powierzchnia 
użytkowa 

zrewitalizowanego 
obiektu (m2) 

929,44m2 1 834,44m2 
Protokół 

zdawczo -
odbiorczy 

Liczba 
zrewitalizowanych 

budynków 
infrastruktury 

społecznej (szt.) 

0 1 
Protokół 

zdawczo -
odbiorczy 

Projekty komplementarne 

Organizacja 
wystaw, recitali dla 

dzieci 

Liczba 
zorganizowanych 

spotkań dla 
(szt./rok) 

0 3 Dokumentacja 
zdjęciowa 

Spotkania z 
autorami 

Liczba 
zorganizowanych 

spotkań dla 
(szt./rok) 

0 4 Dokumentacja 
zdjęciowa 

Miejska akcja gier Liczba 
zorganizowanych 

gier miejskich 

0 1 Dokumentacja 
zdjęciowa 

Rozszerzenie sekcji 
sportowych w 

Miejskim Klubie 
Sportowym PILICA 

na stadionie 
miejskim 

Liczba sekcji 
prowadzonych 

przez klub 

1 3 Sprawozdania 
MKS 

Przebudowa 
przestrzeni 

stadionu miejskiego 
i okolic 

Otwarta 
przestrzeń 

utworzona lub 
rekultywowana na 

obszarze 
rewitalizacji (m2) 

15222,29m2 25750,98m2 
Protokół 

zdawczo -
odbiorczy 

Liczba 
infrastruktury 

sportowo - 
rekreacyjnej(szt.) 

5 10 
Protokół 

zdawczo -
odbiorczy 

Odnowa przestrzeni 
parku miejskiego 

Liczba 
nowopowstałych 
elementów małej 
architektury (szt.) 

0 12 
Protokół 

zdawczo -
odbiorczy 

Otwarta 
przestrzeń 

0 2267m2 
Protokół 

zdawczo -
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utworzona lub 
rekultywowana na 

obszarze 
rewitalizacji (m2) 

odbiorczy 

Kompleksowa 
modernizacja 

budynku ZOZ-ów 

Liczba budynków 
poddanych 

modernizacji 
0 1 

Protokół 
zdawczo -
odbiorczy 

Termomodernizacja 
budynków wraz z 

odnowieniem 
elewacji 

Liczba budynków 
poddanych 

termomodernizacji 
0 4 

Protokół 
zdawczo -
odbiorczy 

Przebudowa 
targowiska 

miejskiego - II etap 

Powierzchnia 
przebudowanego 

targowiska 
miejskiego 

0 2 ha 
Protokół 

zdawczo -
odbiorczy 

 Źródło: Opracowanie własne. 

 

By zmierzyć zmiany zachodzące na terenie objętym rewitalizacją można posłużyć się 

wskaźnikami, które wykorzystane zostały do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Za wartość 

bazową uznana została najniższa wartość wskaźnika obszarów objętych Lokalnym Programem 

Rewitalizacji (okręgi I, II oraz X). Za wartość docelową, którą planuje się osiągnąć do 2021 

roku, uznano wartości bazowe pomniejszone bądź powiększone o pewien procent (w 

zależności od wskaźnika).  

 

 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 

 
 

195 

Tabela 29 Wskaźniki rezultatu 

Wskaźniki rezultatu  

Cele rewitalizacji Kierunki działań Wskaźniki realizacji celów Wartość bazowa Wartość docelowa Źródło informacji 

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 

społecznemu i 
aktywizacja zawodowa 
mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Tworzenie miejsc świadczących 
pomoc dla osób wykluczonych 
społecznie i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Spadek liczby osób ubogich 
o 10% 

Liczba osób ubogich – 
100 osób 

Liczba osób ubogich – 
93 osoby 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Spadek liczby 
stwierdzonych przestępstw 

o 10% 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw  - 19 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw  - 17  

Komenda Powiatowa 
Policji 

Aktywizacja zawodowa osób 
wykluczonych  

Spadek liczby osób 
bezrobotnych o 5% 

Liczba osób 
bezrobotnych – 149 

osoby 

Liczba osób 
bezrobotnych - 141 

osób  

Powiatowy Urząd 
Pracy/ Urząd Miasta i 

Gminy w 
Białobrzegach 

Wzrost liczby podmiotów 
gospodarki narodowej o 

10% 

Liczba podmiotów 
gospodarki narodowej  - 

29 

Liczba podmiotów 
gospodarki 

narodowej - 32  

Urząd Miasta i Gminy 
w Białobrzegach 

Aktywizacja i integracja 
społeczna 

Wzrost liczby organizacji 
pozarządowych o 25% 

Liczba organizacji 
pozarządowych  - 4 

Liczba organizacji 
pozarządowych - 5  

Urząd Miasta i Gminy 
w Białobrzegach 

Zagospodarowanie 
przestrzeni 

zdegradowanej na cele 
społeczne 

Poprawa jakości infrastruktury 
społecznej, będącej miejscem 
wsparcia, aktywizacji i integracji 

Liczba osób korzystających 
z zmodernizowanej 

infrastruktury społecznej 

Liczba osób – 20  Liczba osób – 30 Urząd Miasta i Gminy 
w Białobrzegach, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 

Poprawa jakości infrastruktury 
rekreacyjnej, będącej miejscem 

aktywizacji i integracji 

Liczba osób korzystających 
z zrewitalizowanej 

przestrzeni publicznej 

Liczba osób - 30 Liczba osób - 40 Urząd Miasta i Gminy 
w Białobrzegach, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 

Źródło: Opracowanie własne. 
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13.2 Ewaluacja 

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 polega 

na badaniu wpływu projektów rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty funkcjonowania 

gminy oraz dekoncentracji negatywnych zjawisk na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. 

W procesie ewaluacji Zespół ds. Rewitalizacji współpracuje  z instytucjami publicznymi (np. 

PUP-em, MGOPS-em, Powiatową Komendą Policji) oraz z innymi beneficjentami Lokalnego 

Programu Rewitalizacji.  

Celem ewaluacji jest oszacowanie, w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów, jakości 

i wartości procesu, a także efektów wdrażania interwencji publicznych. Zaplanowana 

ewaluacja przebiega etapowo.  

Rysunek 55 Etapy Programu Rewitalizacji  

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Po przeprowadzeniu ewaluacji lub w razie wystąpienia istotnej zmiany warunków realizacji 

Programu Rewitalizacji możliwa jest modyfikacja Programu rewitalizacji.  

Aktualizacja Programu możliwa jest m.in., gdy: 

 Nastąpi wzrost liczby osób korzystających z pomocy MGOPS; 

Ewaluacja 
ex-ante 

• odbywa się przed realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych, polega na 
ocenie zasadności poszczególnych działań i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych oraz ocenie ich wpływu na społeczność lokalną i 
obszary strategiczne 

Ewaluacja w 
trakcie 

realizacji 
przedsięwzięć 

• ocena bieżąca przyjętych celów oraz ich wpływu na obszary 
problemowe 

Ewaluacja 
ex-post 

• odbywa się po realizacji przedsięwzięć, polega na długoterminowej 
ocenie wpływu oraz trwałości poszczególnych przedsięwzięć na 
społeczność lokalną i grupy interesariuszy 
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 Nastąpi wzrost liczby osób bezrobotnych; 

 Planowane projekty nie uzyskają potrzebnego dofinansowania; 

 Możliwe do zrealizowania będą nowe projekty, które wpłyną na ograniczenie zjawisk 

kryzysowych. 

Poniższa grafika przedstawia procedurę aktualizacji Programu Rewializacji. 

Rysunek 56 Procedura Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 
 

 

 

 

  

Podmioty zainteresowane 
realizacją projektu 

(zlokalizowanych na 
obszarze do rewitalizacji) 
zgłaszają propozycje do 
Zespołu ds. Rewitalizacji   

Zespoł ds. Rewitalizacji 
przeprowadza konsultacje 

z odpowiednimi 
wydziałami Urzędu Miasta 

i Gminy 

Następuje weryfikacja 
zgłaszanych propozycji i 
wydanie opinii odnośnie 

do włączenia lub odmowy 
włączenia zgłoszonego 
przedsięzięcia do LPR  

Zespół ds. Rewitalizacji 
zwołuje posiedzenie i 
przekłada zgłoszoną 

propozycję 
przedsięwzięcia pod 
obrady Rady Miasta i 

Gminy 

Po rozpatrzeniu złożonej 
propozycji wniosku, Rada 
Miasta i  Gminy wydaje 

opinię w zakresie jej 
włączenia lub odrzucenia 

Burmistrz podejmuje 
decyzję o wprowadzeniu 

zmian do LPR 

Po sporządzeniu projektu 
aneksu do LPR Burmistrz 

przedkłada dokument 
Radzie Miasta i Gminy w 
celu podjęcia stosownej 

uchwały   

Zgłoszenie do Urzędu 
Marszałkowskiego 

wniosku o usunięcie LPR 
wraz z wnioskiem o 

zaakceptowanie nowego 
Programu Rewitalizacji 

Akceptacja Urzędu 
Marszałkowskiego i 

pojawienie się 
zaktualizowanego LPR na 
stronie Urzędu Miasta i 
Gminy oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej 
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14 Załączniki – mapy 

Poniższa mapa przedstawia miasto Białobrzegi w skali 1:5000. Na mapie kolorem różowym 

oznaczono obszary rewitalizacji. Granatowa przerywana linia stanowi granicę miasta 

Białobrzegi. 

Rysunek 57 Mapa ewidencyjna obszaru rewitalizacji 
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