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Wstęp
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mogilno na lata 2016 – 2023 to dokument stworzony
przez lokalny zespół. Jako motto swojej pracy przygotowawczej wybraliśmy zdanie „pracujemy z
ludźmi i dla ludzi”.
Nasze motto bardzo odzwierciedla nowe podejście do procesów rewitalizacji w Unii
Europejskiej. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji definiuje ją w sposób
następujący: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”
Priorytetami przy tworzeniu niniejszego LPR były następujące zagadnienia:
 kompleksowa i rzetelna diagnoza sytuacji obszarów wsparcia,
 wyznaczenie
w

których

celów

operacyjnych

skoncentrowane

i

głównych

zostaną

pól

działania

interwencji,
rewitalizacji,

aby wywołane przez nie impulsy odniosły jak najlepszy skutek,
 zapewnienie kompleksowości działań rewitalizacji poprzez łączenie projektów
o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym,
 włączenie społeczności lokalnej do tworzenia LPR i na każdym etapie jego
realizacji,
 przy wyborze projektów dążenie do trwałości działań i efektów,
 montaż finansowy z różnych źródeł.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mogilno na lata 2016 – 2023 stanowi kontynuację
Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Mogilna na lata 2009-2015, jednakże nowe podejście do
procesów rewitalizacyjnych wymagało od nas zmiany myślenia nad ich konstruowaniem.
Aktualnie rewitalizacji ma przyczyniać się do zmiany ludzi, stąd bardzo duże nastawienie
na

realizację

projektów

miękkich

–

społeczno-animacyjnych.

Poddana

rewitalizacji

infrastruktura pojawiła się wyłącznie ze względu na brak miejsca do wykonania projektów
społecznych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wyznaczone do realizacji działalna zostały
określone na podczas wie szerokiej i rzetelnej diagnozy społecznej.
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Przekazany dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji został przygotowany
i opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014 – 2020, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku, a także
w znacznej mierze z Ustawą z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
Tym samym zarówno jego struktura, jak i zawartość merytoryczna koresponduje wprost
z zaleceniami dla tego typu opracowań.
Dzięki wdrożeniu LPR idzie stworzona zostanie szansa do niwelacji problemów
społecznych i wykluczenia z życia społecznego. Jego realizacja przyczyni się do stworzenia
nowych podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy, a objęcie kryzysowych obszarów
procesami będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych
przedsięwzięć w ramach funduszy zewnętrznych w tym środków Unii Europejskiej.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mogilno na lata 2016 – 2023 to dokument
przygotowany przez mieszkańców gminy, dla mieszkańców, ale nade wszystko z ich udziałem.
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Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi
1.

Zapisy niniejszego programu rewitalizacji (PR) są powiązane z odpowiednimi treściami
określonych dokumentów o charakterze wieloletnim i rozwojowym. Odniesienia do rozmaitych
opracowań strategicznych i planistycznych stanowią bowiem asumpt do zachowania ciągłości
myślenia o obszarze w sensie progresywnym i długofalowym, a więc i takim, który zapewnia
nieustanną intensyfikację działań na rzecz lokalnej społeczności oraz możliwość wdrażania i
efektywnego przeprowadzania tzw. projektów miękkich.
Powiązanie PR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi może mieć miejsce na
dwóch płaszczyznach: regionalnej i lokalnej.

1.1.

Powiązania PR z dokumentami regionalnymi

Odnosząc się do opracowań regionalnych, należy wskazać na:


Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji
2020+,



Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,



Strategię Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020,



Strategię Obszaru Rozwoju Społecznego Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego,



Strategię Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.
Wedle Planu Modernizacji 2020+ aktywizacja społeczno-gospodarcza na poziomie

lokalnym jest jednym z najważniejszych założeń polityki rozwoju województwa. Świadczy o tym
odnoszenie się do określonych priorytetów i wskazywanie na ważne kwestie związane z
nowoczesnym społeczeństwem oraz modernizacją przestrzeni wsi i miast oraz takimi
kierunkami działań jak: rozbudzanie aktywności obywatelskiej i społecznej, chęci do
współpracy, prowadzenia działań edukacyjnych czy zachęcania do szerokiego otwarcia na świat.
Z wymienionymi kierunkami zgodny jest program rewitalizacji.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
to dokument, którego treść odnosi się zdefiniowania, iż rewitalizacja społeczno-gospodarcza, a
także fizyczna obszarów o sporej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych jest jednym z
podstawowych działań mających przyczynić się do minimalizacji wszelakich problemów
występujących na danym obszarze. Program rewitalizacji nie stoi w sprzeczności z
priorytetowymi zapisami RPO.
Misją zakreśloną w Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do
roku 2020 jest tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności mieszkańców w
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życiu społecznym. PR jest zgodny m. in. z następującymi celami strategicznymi dokumentu:
wzrost poziomu życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do różnego
rodzaju usług społecznych, wzrost poziomu aktywności w życiu społecznym.
Istotne jest również opracowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Mogileńskiego. W skład badanego obszaru rozwoju wchodzi jednostka miejsko-wiejska
jaką jest gmina Mogilno. Dokument ten został przygotowany w oparciu o zasady wyznaczone w
uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. Dokument nie
pozostaje przy tym w żaden sposób w opozycji do konsensusu zaakceptowanego w Strategii
Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025.
W

Strategii

Obszaru

Rozwoju

Społeczno-Gospodarczego

Powiatu

Mogileńskiego

zdefiniowano cele rozwojowe o charakterze strategicznym. Konkretne z nich korelują z opcjami
zakreślonymi w przedmiotowym programie rewitalizacji. Korespondujące cele strategiczne to:
bogata oferta kulturalna (cel operacyjny: poprawa dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej),
aktywne i zintegrowane społeczeństwo (cele operacyjne: tworzenie warunków godnego życia i
pracy dla rodzin oraz wsparcie dla budownictwa społecznego i socjalnego), ograniczenie sfery
wykluczenia społecznego (cel operacyjny: zapobieganie i łagodzenie skutków wykluczenia
społecznego). W dokumencie tym sporządzono również listę przedsięwzięć przeznaczonych do
realizacji oraz wskazano instrumenty to umożliwiające (rozdział VI). Lista przedsięwzięć została
podzielona na poziom podstawowy i poziom rezerwowy. Na listę projektów podstawowych w
ramach Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego wpisano m.
in.: przystosowanie budynku Magazynu Zbożowego GS do pełnienia funkcji kulturowych i
społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu, magazyn aktywności, Mogilno miejscem
aktywności społecznej. Zebrane projekty odnoszą się wręcz wprost do PR i przewidzianej
konieczności rewitalizacji budynku Magazynu Zbożowego GS (Centrum Aktywności Lokalnej)
jako etapowego środka realizacji oddolnych inicjatyw społecznych mieszkańców z terenu
problemowego i zdegradowanego. Z kolei na listę projektów rezerwowych zakwalifikowano, np.
remont dachu i termomodernizację budynku publicznego przy ul. Rynek 10 w Mogilnie
(infrastruktura towarzysząca Mogileńskiego Domu Kultury), dostosowanie budynków
Mogileńskiego Domu Kultury do współczesnych norm użyteczności i oczekiwań społecznych
poprzez modernizację administrowanych obiektów oraz zakup potrzebnego wyposażenia,
organizację imprez osadzonych w tradycji regionu, organizację imprez i warsztatów
kulturalnych osadzonych we współczesnych tradycjach Mogilna, nowatorskie przedsięwzięcia
kulturalne o poszerzonym zasięgu oddziaływania (np. Festiwal Muzyki Alternatywnej).
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego jest
dokumentem powstałym na bazie przeprowadzanych w latach 2015-2016 konsultacji
społecznych. Uprawnione jest więc twierdzenie, że mieszkańcy terenów problemowych
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i zdegradowanych, mieszkańcy gminy Mogilno w sposób pierwotny dostrzegają potrzebę
adaptacji budynku Magazynu Zbożowego GS, dostosowania infrastruktury Mogileńskiego Domu
Kultury, rewitalizacji rynku w Gębicach (jako punktu realizacji społecznych kreatywności).
Ujawnia się tym samym potrzeba przeprowadzenia tzw. projektów twardych, która jest
implikowana oddolną inicjatywą i chęcią wdrażania tzw. projektów miękkich. Co ważne taka
perspektywa jest również wpisana w program rewitalizacji.
Informacyjnie wskazać należy, że dokumentem strategicznym, którego zakres dotyczy
obszaru gminy Mogilno jest też Strategia Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.
Opracowanie to, odnoszące się do spraw lokalnych, w planie operacyjnym wskazuje m. in. na
wzmocnienie sektora pozarządowego, a więc na jedną z form aktywizacji lokalnej społeczności,
tj. czynnik wskazywany w PR.

1.2.

Powiązania PR z dokumentami lokalnymi
Odnosząc się do opracowań lokalnych, należy wskazać na:

1. Strategię Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025,
2. Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno.
Oddany PR jest przede wszystkim jednym z kilku bardzo ważnych narzędzi realizujących
Strategię Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. Planowane działania o charakterze
rewitalizacyjnym w ramach wskazywanego programu w rzeczy samej wynikają z zapisów wyżej
przywoływanego gminnego dokumentu strategicznego. Zasadne stało się więc przeprowadzenie
analizy koncepcji przedmiotowej Strategii Rozwoju pod kątem założeń z zakresu odpowiednio
ujmowanej rewitalizacji i ich przełożenie na konkretne działania zapisane w przedłożonym
programie rewitalizacji. Silne powiązanie PR z Strategią Rozwoju Gminy Mogilno na lata 20152025 wynika m. in. z faktu, że Krajowa Polityka Miejska 2023 (będąca dokumentem przyjętym
uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r.) określa rewitalizację jako ważną część
myślenia o rozwoju gminy (społecznym i gospodarczym) w odniesieniu do tzw. obszarów
problemowych. Tematyka ta została również omówiona w trakcie opracowywania Strategii
Rozwoju, co znalazło wyraz w konkretnych fragmentach lokalnego dokumentu.
Z punktu widzenia kwestii poruszanych w programie rewitalizacji istotne jest
wytypowanie następujących „projektów”: Magazyn Zbożowy GS jako Centrum Aktywności
Lokalnej wraz z infrastrukturą towarzysząca Mogileńskiego Domu Kultury (tzw. harcówka, sala
przy ul. Rynek, kino); rynek w Gębicach (z już zrekonstruowanym pomnikiem osób poległych za
ojczyznę w latach 1914-1920); świetlica w Marcinkowie jako ośrodek sołecki; Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku. Już teraz zaznaczenia wymaga, że
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zaprezentowane przedsięwzięcia zaliczyć by można w sensie infrastrukturalnym do tzw.
projektów twardych. Równolegle jednak trzeba uwypuklić, iż konieczność ich realizacji wynika z
potrzeb lokalnej wspólnoty z terenu problemowego, która to wspólnota realizować będzie
oddolne inicjatywy związane z edukacją, kulturą, integracją społeczną, odpowiednim wsparcie
rynku pracy, aktywnym wypoczynkiem i innymi. Sedno idei tkwi więc w swoistym ujawnieniu
zasobów ludzkich. W tym właśnie celu niezbędna jest specjalnie do tego przeznaczona
i wykreowana baza infrastrukturalna. Tym samym uprawnione jest stwierdzenie, że potrzeba
przeprowadzenia prac o charakterze budowlanym, remontowym, rewitalizacyjny itp. (tzw.
projekty twarde) jest w pełni implikowana potrzebami lokalnej społeczności (tzw. zadania
miękkie).
Opisana wyżej materia nie została pominięta przy opracowywaniu wspominanej już
parokrotnie Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. W tym kompleksowym
dokumencie przeanalizowano wiele sfer funkcjonowania lokalnej jednostki samorządu
terytorialnego i jej społeczności. Jedną z nich jest dział dotyczący rewitalizacji. Na wstępie
fragmentu znajduje się odniesienie do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mogilna na lata
2009-2015, który w swej treści bardzo rzeczowo uwzględniał działania skierowane na
rewitalizację zdegradowanej tkanki przestrzennej. Strategia Rozwoju jasno również wskazuje
(str. 43), że została przewidziana konieczność (uzasadniona również ustawowo) ewaluowania
przedsięwzięć z niej wynikających i kontynuowania przez Gminę Mogilno starań i zabiegów o
charakterze rewitalizacyjnym w latach późniejszych. Analiza SWOT ujęta w Strategii Rozwoju
odnosi się priorytetów rozwoju gminy, które zostały zidentyfikowane poprzez badanie
uwarunkowań i stanu ówczesnego rozwoju jednostki, a także poprzez wnioski z zgłaszanych
uwag obywatelskich, konsultacyjnych. Wśród wyróżnionych priorytetów wymieniono m. in. 1)
rozwój infrastruktury kultury, 2) rozwój infrastruktury oświaty, 3) poszerzenie oferty
kulturalnej, oświatowej, sportowej i rekreacyjnej (realizacja punktu nr 3 jest ściśle powiązana z
realizacją punktów nr 1 i 2), 4) podejmowanie działań na rzecz rewitalizacji (np. społecznej i
gospodarczej, ale także przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej), 5) aktywną promocję gminy
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Z kolei w rozdziale IX, tj. w obszarze przestrzeni dla
wolnych propozycji rozwojowych mieszkańców wskazano na następujące przykłady: edukacja
kulturalna społeczności lokalnej, kompleksowa renowacja obiektów kultury na terenie gminy
oraz zakup odpowiedniego doposażenia, rozbudowa świetlic wiejskich, zatrudnienie
animatorów kultury w świetlicach wiejskich i opiekunów budynków świetlic. W rozdziale X
Strategii sporządzono konsekwentnie listę projektów możliwych do realizacji: rewitalizacja
przestrzeni Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku poprzez doposażenie i
modernizację infrastruktury, organizacja imprez osadzonych w tradycji regionu, edukacja
kulturalna, nowatorskie przedsięwzięcia kulturalne o poszerzonym zasięgu oddziaływania,
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organizacja imprez i warsztatów kulturalnych osadzonych we współczesnych tradycjach
Mogilna, mogileńska strefa kultury, rewitalizacja rynku w Gębicach, przystosowanie magazynu
zbożowego do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu,
remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno, usługi społeczne dla rodzin z terenu
gminy

Mogilno

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym,

dostosowanie

budynków

Mogileńskiego Domu Kultury do współczesnych norm użyteczności i oczekiwań społecznych.
Klarownie widać więc, że realizacja projektów wskazywanych w rewitalizacji stanowi
swoista, ale niezwykle trafną odpowiedź na pytania mieszkańców problemowego terenu.
Opracowane granice rewitalizacji umożliwią przy tym operatywne przeprowadzanie tzw.
projektów miękkich, które wynikają z potrzeby mieszkańców ustalonych w trakcie licznych
konsultacji, a uwzględnionych w Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. Dla
przykładu podać wystarczy, że wyłącznie rewitalizacja Magazynu Zbożowego GS (Centrum
Aktywności Lokalnej) tworzy w efekcie drogę do spełnienia następujących priorytetów
strategicznych: poszerzenie oferty kulturalnej i oświatowej (w związku z tym rozwój
infrastruktury kultury i infrastruktury oświaty), ukierunkowywanie procesu rewitalizacji w
stronę społeczną i gospodarczą (subsydiarnie przestrzenno-funkcjonalną i techniczną). PR w
powiązaniu z Strategią Rozwoju wpisuję się tym samy także w ideę promowania modelu
partycypacji społecznej jako rezultatu prowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji
z mieszkańcami wytypowanych obszarów. Określone priorytety są bowiem wynikiem
zorganizowanych spotkań i przeprowadzonych rozmów z podmiotami zainteresowanymi
sprawami lokalnymi, np. z przedsiębiorcami.
Mając na uwadze niniejszy program rewitalizacji i cały czas poruszając się w obrębie
opracowań o charakterze lokalnym, wskazać również trzeba na Lokalną Strategię Rozwoju na
lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.
Obszar funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania pokrywa się z granicami administracyjnymi
powiatu mogileńskiego, a tym samym obejmuje m. in. teren gminy Mogilno. W rozdziale V
Lokalnej Strategii Rozwoju wskazano tzw. cele i wskaźniki, odnosząc się też do potencjalnych
kierunków interwencji. Wśród najsłabszych stron badanego obszaru (m. in. obszaru gminy
Mogilno) wymieniono chociażby niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjną,
kulturalną,

społeczną,

niewystarczające

wyposażenie

obiektów

i placówek kulturalnych oraz muzealnych, niewystarczający poziom aktywizacji mieszkańców,
brak form aktywizacji mieszkańców, niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców. Słabe
strony badanego obszaru ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego celnie więc
korespondują z punktami i projektami wymienionymi w PR, ale także z sformułowaniami
Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. Należy podkreślić, że działania
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przewidziane w strategii przekraczają jej określony w tytule horyzont i kończą się w roku 2023.
Oznacza to, że w czasie realizacji PR zostanie zrealizowana tylko określona harmonogramem
część tych działań. W dużej mierze realizacja strategii polega na systemie grantowym, trudno
więc przewidzieć dokładnie wszystkie projekty, jakie będą sfinansowane w ramach jej celów
szczegółowych.
Umożliwienie realizacji tzw. projektów miękkich przez mieszkańców lub przy ich
wydatnym współudziale w związku z rewitalizacją Magazynu Zbożowego GS (Centrum
Aktywności Lokalnej) oraz jednostek i infrastruktury towarzyszącej Mogileńskiego Domu
Kultury (tzw. harcówka, sala przy ul. Rynek, kino), rynku w Gębicach, świetlicy wiejskiej w
Marcinkowie, Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku będzie stanowiło
„wypełnienie” celów ogólnych z Lokalnej Strategii Rozwoju jakimi są poprawa atrakcyjności
obszaru Lokalnej Grupy Działania do roku 2023 (Cel 2.0) oraz rozwój kapitału społecznego na
obszarze GD do 2023 r. (Cel 3.0). Odnoszą się one również do przytoczonych celów
szczegółowych: poprawa i rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej (2.1) oraz ożywienie
społeczno-gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców (2.2) poprzez przedsięwzięcie
2.2.1. działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w
ramach tych dwóch celów ze środków PROW planowane jest stworzenie Klubu Młodzieżowego.
Wypełnieniem Celu 2.3 Podtrzymywanie tradycji jako element integrujący mieszkańców obszaru
LGD będzie projekt "Promocja Powiatu Mogileńskiego poprzez upowszechnienie wiedzy o
Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi Mogileńskiej", na który przyznano już dotację. Nie jest on
częścią PR, jednak można uznać go za element powiązany z celami rewitalizacji poprzez
wzmacnianie tożsamości lokalnej. Natomiast obszar Celu 3.0 w zakresie celów szczegółowych
realizowany będzie głównie dzięki działaniom grantowym planowanym w przedsięwzięciu
3.2.1, których w chwili tworzenia PR nie można dokładnie przewidzieć. Realizacją przez PR celu
3.1. Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LGD
do 2023 roku będą natomiast wszystkie inicjatywy realizowanie w obszarze OR, które będą
wspomagać stawanie się interesariuszy świadomymi i aktywnymi członkami lokalnej
społeczności. Niewykluczone, że opisane wyżej przyczyni się także do choćby niewielkiego
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, co również jest jednym z celów ogólnych zapisanych w
Lokalnej

Strategii

Rozwoju

(cel

szczegółowy:

wzrost

zatrudnienia,

zwiększenie

konkurencyjności), np. poprzez prowadzenie zawodowych szkoleń profilowanych w budynku
Magazynu Zbożowego GS, tj. w Centrum Aktywności Lokalnej.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno z
2015 r., które sporządzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określono politykę przestrzenną gminy.
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Zarysowano w nim granice faktyczne i formalno-prawne lokalnego zagospodarowania
przestrzennego, a także określono podstawowe narzędzie umożliwiające spełnianie zadań
własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, komunikacji i infrastruktury technicznej. PR
jest pozostaje w pełnej zgodności z Studium.
2.

Uproszczona diagnoza gminy Mogilno z wnioskami
Uproszczona diagnoza gminy Mogilno stanowi przedstawienie syntetycznej informacji

o gminie oraz zaprezentowanie determinant jej rozwoju. W tym rozdziale przedstawiono
kluczowe uwarunkowania, potencjały gminy oraz niektóre problemy rozwojowe. Zagadnienia
kryzysowe, które zostały tu zidentyfikowane są przedmiotem szerszej analizy w dalszych
częściach opracowania.

2.1. Położenie i podział administracyjny
Gmina Mogilno to gmina miejsko-wiejska położona w południowo-zachodniej części
województwa kujawsko-pomorskiego. Badana jednostka samorządu terytorialnego jest stolicą
powiatu mogileńskiego.
Gmina Mogilno sąsiaduje z następującymi gminami: Rogowo, Gąsawa, Dąbrowa,
Janikowo, Strzelno, Orchowo, Trzemeszno. W skład powiatu mogileńskiego wchodzą takie gminy
jak: Strzelno, Jeziora Wielka, Dąbrowa i właśnie Mogilno.
Wg danych posiadanych przez Urząd Miejski, Gmina Mogilno zajmuje powierzchnię
25.494,01 ha (833,34 ha – obszar miasta1, 24.660,67 ha – obszar wiejski) przy 675,9 km2
powierzchni powiatu mogileńskiego i przy 17.972 km2 powierzchni województwa kujawskopomorskiego. Siedzibą gminy jest miasto Mogilno.
W strukturze gminy znajduje się jedno miasto (Mogilno) oraz 69 wsi rozdzielonych
wśród 30 sołectw. Do grupy gminnych jednostek pomocniczych zalicza się następujące sołectwa:
Czarnotul, Huta Palędzka, Padniewko, Dąbrówka, Wasielewko, Kamionek, Kunowo, Marcinkowo,
Olsza, Wieniec, Chabsko, Dierzążno, Gębice, Gozdanin, Padniewo, Goryszewo, Józefowo,
Niestronno, Procyń, Ratowo, Strzelce, Palędzie Dolne, Świerkówiec, Wiecanowo, Wszedzień,
Wyrobki, Zbytowo, Żabno, Kwieciszewo, Wylatowo.
Wnioski: Gmina Mogilno jest zróżnicowana strukturalnie, co stwarza określone
możliwości rozwojowe, jednocześnie generując określonego rodzaju problemy o charakterze
społecznym i ogólnym. Rozwój określonych „sfer” życia mieszkańców (ujętych w PR) może

1 Wg Banku Danych Lokalnych, na podstawie Powierzchnia geodezyjna kraju, dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,

powierzchnia miasta Mogilna jest równa 832 ha. Niewielkie różnice pomiędzy danymi UM a GUGiK, jak również niewielkie
rozbieżności zsumowanej powierzchni obszarów z Tabeli 3 z powyższymi danymi, wynikają z różnic w metodologii obliczania
powierzchni.
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doprowadzić niwelowania i zanikania problemów, a w konsekwencji do umiejętnego
wykorzystywania potencjału dot. zróżnicowania strukturalnego i zlokalizowania Gminy
na terenie województwa i powiatu.

2.2.

Sfera społeczna
Wedle stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. teren gminy Mogilno zamieszkiwały 25.123

osoby (z tego 24.646 osób to mieszkańcy stali, a 484 osoby to mieszkańcy czasowi). Samo
Mogilno zamieszkiwało 11.996 osób (11.810 – mieszkańcy stali, 186 – mieszkańcy czasowi).
Tereny wiejskie gminy zamieszkiwało tym samym 13.127 osób (12.836 – mieszkańcy stali, 298 –
mieszkańcy czasowi).
Na koniec 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie było zarejestrowanych
1340 bezrobotnych (w tym 200 osób pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy, a 350 osób
pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy). Natomiast na koniec 2016 r. w gminie było
zarejestrowanych 1162 bezrobotnych (w tym 192 osoby pozostawały bez pracy powyżej 12
miesięcy, a 280 osób pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy). Tym samym zauważyć
można, że ilość osób bezrobotnych w gminie Mogilno na koniec roku 2016 r. była mniejsza
niż na koniec roku 2015 r. (o 178 osób).
Znamiennym wyznacznikiem sytuacji ekonomicznej mieszkańców gminy Mogilno jest
skala świadczenia pomocy społecznej. W tym przypadku właściwą jednostką organizacyjną,
zapewniającą wszelakie usługi w zakresie pomocy społecznej, jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Instytucja pomocy społecznej ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb i dąży do umożliwienia im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Wedle stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w całym roku 2015 wydano 57 Niebieskich Kart
i ustalono 101 osób korzystających z usług opiekuńczych. Natomiast wedle stanu na dzień 31
grudnia 2016 r. w całym roku 2016 wydano 59 Niebieskich Kart i ustalono 97 osób
korzystających z usług opiekuńczych. Ponadto, wedle stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,
zarejestrowano 2.594 osoby korzystające z świadczenia „Rodzina 500+”.
Warte zasygnalizowania jest, że w 2015 r. 66 dzieci z terenu gminy Mogilno posiadało
orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast w 2016 r. takie orzeczenie posiadało 59 dzieci.
Wśród dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2015 r. znalazły się 564 osoby (186 –
stopień lekki, 262 – stopień umiarkowany, 116 – stopień znaczny). W 2016 r. takich dorosłych
było 440 (142 – stopień lekki, 184 – stopień umiarkowany, 114 – stopień znaczny).
Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy oraz powiatu zapewnia Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie. Na terenie gminy świadczona jest pomoc w
ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomocy specjalistycznej. Swoje usługi świadczą
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równolegle lekarze w prywatnych gabinetach, a także zatrudnieni w niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej. Na terenie gminy funkcjonują punkty apteczne oraz apteki, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami pełnią obligatoryjne dyżury nocne dla mieszkańców.
Na terenie gminy Mogilno działa 1 publiczny żłobek, 5 publicznych przedszkoli (3 w
Mogilnie, 1 w Wylatowie i 1 Gębicach) oraz 3 publiczne punkty przedszkolne (przy Szkole
Podstawowej we Wszedniu, Szkole Podstawowej w Kwieciszewie, Szkole Podstawowej w
Strzelcach).
Na system szkół podstawowych składa się 8 placówek:


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie,



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie,



Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie,



Szkoła Podstawowa w Padniewie,



Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach,



Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie,



Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu,



Szkoła Podstawowa w Strzelcach.

Tabela nr 1: Procentowe wyniki z sprawdzianu w szkołach podstawowych na terenie gminy Mogilno
w latach 2016-2015
Procentowe wyniki z sprawdzianu w szkołach podstawowych na terenie
gminy Mogilno w latach 2016-2015
2016 r.

SP nr 2
w Mogilnie
SP nr 3
w Mogilnie
SP
w Wylatowie
SP
w Padniewie
SP
w Gębicach
SP
w Kwieciszewie
SP
we Wszedniu
SP w Strzelcach

2015 r.

Język
polski

Matematyka

Język
angielski

Język
polski

Matematyka

Język
angielski

73

58

79

69

60

80

69

45

72

79

55

86

78

72

72

72

67

80

71

51

58

73

61

74

66

54

73

74

69

83

69

49

76

74

44

69

67

39

70

-

-

-

65

36

52

76

80

68
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Średnia gminna

70

50

73

74

60

81

Średnia
wojewódzka

69

51

68

70

58

75

Średnia krajowa

71

54

71

73

61

78

Na terenie gminy Mogilno funkcjonuje również jedna szkoła gimnazjalna prowadzona przez
gminę Mogilno – Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka.
Tabela nr 2: Procentowe wyniki z egzaminu gimnazjalnego w szkole gimnazjalnej na terenie gminy
Mogilno w latach 2016-2015

Język angielski
- poziom
rozszerzony

Język
niemiecki
- poziom
podstawowy

Język rosyjski
- poziom
podstawowy

49-50

63-70

47-53

49-60

38-29

68-60

55-62

46-47

49-48

61-63

42-44

51-/

53-/

69-62

56-64

49-48

51-50

64-67

45-48

57-57

61-58

Nauki
przyrodnicze

45-49

Matematyka

53-62

Historia
i WOS

71-62

Język polski

Język angielski
- poziom
podstawowy

Procentowe wyniki z egzaminu gimnazjalnego w szkole gimnazjalnej
na terenie gminy Mogilno w latach 2016-2015

2016-2015
Gimnazjum
w Mogilnie
Średnia
wojewódzka
Średnia
krajowa

Zapewnieniem porządku zajmują się m. in. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.
W roku 2015 odnotowali oni 1230 interwencji w mieście oraz 582 w pozostałych
miejscowościach gminy Mogilno. W roku 2016 w mieście policjanci interweniowali w 912
przypadkach, a na obszarze wiejskim w 515. Policjantom, w zapewnieniu porządku, pomagają
strażnicy, inspektorzy i pracownicy obsługi monitoringu ze Straży Miejskiej w Mogilnie.

Wnioski
Gmina Mogilno to także określony potencjał osobowy i ludzki. Mankamentem jest
przedstawiony wyżej stopień bezrobocia, który jednak można by zmniejszać przy pomocy
organizowanych i proponowanych inicjatyw (również dot. rewitalizacji). Rozwiązanie tego
problemu niewątpliwie stanowiło by znaczną „inwestycję” społeczną. Jako zjawisko pozytywne
należy ocenić poziom zdawalności wybranych egzaminów szkolnych.

14

2.3.

Sfera gospodarcza
W serwisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (elektroniczny

rejestr przedsiębiorców), zgodnie ze stanem na dzień 29 sierpnia 2017 r., widniały 1394 wpisy o
prowadzonej działalności gospodarczej przez poszczególne osoby z terenu gminy Mogilno.
Gdyby jednak wziąć pod uwagę wpisy wymagające weryfikacji przez upoważnioną jednostkę, to
podmiotów takich byłoby 1466.
Z kolei na podstawie elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr
przedsiębiorców) wywieść można, że na terenie gminy Mogilno w tym samym okresie działało
108 podmiotów gospodarczych (spółek osobowych i kapitałowych, spółdzielni, przedsiębiorstw
itd.). Uwzględniając dodatkowo stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz zakłady
opieki zdrowotnej zauważyć trzeba, że takich podmiotów było 198.
Jeżeli natomiast wziąć pod uwagę dane z wyszukiwarki podmiotów gospodarki
narodowej Bazy Internetowej Regon Głównego Urzędu Statystycznego oraz teren miasta
Mogilna, to uzyskuje się informację o 3282 rekordach (stan danych na dzień 29 sierpnia 2017 r.)
Wnioski. Mogilnianie często są przedsiębiorczy i inwestują w własny rozwój. Ważne – z
tego punktu widzenia – może okazać się tworzenie odpowiedniej infrastruktury i aktywizacja
grup społecznych, które do tej pory nie podjęły trudu samozatrudnienia czy po prostu
zatrudnienia (bez względu na przyczynę). Mieszkańcy terenów wiejskich gminy Mogilno to
także rolnicy w dużej liczbie (nie rzadko przejmujący gospodarstwa „z pokolenia na pokolenie”),
którzy równolegle kultywują tradycję uprawy ziemi, tworząc tym samym pewne miejsca pracy
dla osób tym zainteresowanych.

2.4.

Sfera środowiskowa
Bieżący stan jakości powietrza (środowiska) nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia

mieszkańców terenu gminy Mogilno czy powiatu mogileńskiego. Zwrócić jednak uwagę trzeba
na to, że występujące zanieczyszczenie powietrza jest powodowane przez 2 zasadnicze czynniki:
ruch samochodowy w centrum miasta oraz nieekologiczne źródła ciepławykorzystywane
zwłaszcza w okresie późnojesiennym oraz zimowym (indywidualne i zakładowe).
Sieć drogowa w centrum miasta może być zaliczana do największych w gminie
emitentów tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych. Jest nadto głównym źródłem hałasu. Podjęto
już jednak działania mające na celu wyprowadzenie ruchu pojazdów mechanicznych z centrum
miasta. Powstał ponad 5 km odcinek obwodnicy Mogilna, a w planach jest budowa pozostałej
części.
Problemem jest także niewątpliwie zaopatrywanie się w ciepło przez mieszkańców ze
źródeł indywidualnych. Chodzi o piece węglowe, na drewno, gaz czy olej opałowy. Korzystne
byłoby zatem zwiększanie zakresu wykorzystywania różnych paliw ekologicznych (energia
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słoneczna, gaz ziemny, biomasa) – przyjaznych środowisku naturalnemu w dalece większym
stopniu niż np. węgiel brunatny czy kamienny.
Wnioski. Jakość powietrzna niewątpliwie mogłaby ulec poprawie. Byłoby to z korzyścią
zarówno dla mieszkańców, jak i gości miasta. W związku z tym w chwili obecnej władze gminy
proponują wymianę sposobu ogrzewania na ekologiczny. Programem wymiany ma zostać
objętych kilkadziesiąt gospodarstw domowych – program „EKOpiec 2018”.

2.5.

Sfera funkcjonalna
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne i in. świadczy Mogileńskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Podstawowym zakresem działalności spółki jest pobór,
dostarczanie i uzdatnianie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię cieplną; odbiór odpadów.
Do miejskiej sieci ciepłowniczej w Mogilnie było podłączonych 48 budynków (stan
zarówno na dzień 31 grudnia 2016 r., jak i na dzień 31 grudnia 2016 r.). Długość sieci
wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy Mogilno wynosiła 293,6 km w 2014 r., 293,6 km
w 2015 r. oraz 294,6 w 2016 r. Z kolei długość sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie
gminy Mogilno wynosiła 62,3 km w 2014 r. (tyle samo w orku 2015) oraz 62,9 km w 2016 r.
Z sieci kanalizacyjnej korzysta tym samym 54% mieszkańców gminy Mogilno, a ok. 1%
mieszkańców gminy korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski. Perspektywicznym zadaniem stojącym Gminą Mogilną jest zapewnienie jak
największej ilości mieszkańców możliwości korzystania z sieci kanalizacyjnej bądź
przydomowych oczyszczalni ścieków, bowiem dostęp taki nie zawsze jest chociażby
nieutrudniony.
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3.

Ustalenie i opis obszaru zdegradowanego gminy
Zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania

się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 18.01.2017 r., stanowiącymi Załącznik nr 10
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 02.08.2017 r., obszarem zdegradowanym jest
ten obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracją
negatywnych

zjawisk

społecznych

współwystępujących

z

negatywnymi

zjawiskami

w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej. Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące ww. sfery,
które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu
rozwoju w odniesieniu do wartości dla całej gminy.
Za obszar zdegradowany można także zaliczyć jednostki strukturalne przestrzeni
miejskiej, w których zamierza się dokonać adaptacji przestrzeni zdegradowanych na cele
aktywizacji społecznej pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których mowa w rozdziale 6.4.3.1
pkt 5 „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” lub te jednostki, które spełniają
kryteria zawarte w rozdziale 6.4.3.1

pkt 6 „Zasad programowania

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych”.
Zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” proces delimitacji
obszaru zdegradowanego w gminie Mogilno przeprowadzono odrębnie dla miasta Mogilno,
które koncentruje więcej niż 30% ludności gminy i dla części wiejskiej gminy. Dla miasta
zastosowano kryteria określone w rozdziale 6.4.3.1 pkt 5 lit. a-c „Zasad programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych”, a dla części wiejskiej gminy kryteria określone w rozdziale
6.4.2 „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.
Do ustalenia stopnia koncentracji zjawisk negatywnych obszaru zdegradowanego miasta
i gminy Mogilno przeprowadzono analizę wskaźnikową w oparciu o kryteria wskazane
w „Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.
Granice obszaru zdegradowanego na tle obszaru gminy Mogilno przedstawia mapa 1.
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Mapa 1. Granice obszaru zdegradowanego na tle obszaru gminy Mogilno.

Źródło: Opracowanie własne

3.1.

Obszar zdegradowany – miasto
W celu ustalenia obszaru zdegradowanego w części miejskiej gminy, miasto Mogilno

podzielono

na

jednostki

struktury

przestrzeni

miejskiej

(zwane

dalej

jednostkami

strukturalnymi). Wyodrębniono pięć jednostek strukturalnych:
1) Centrum Miasta
2) Osiedle Zachodnie
3) Osiedle Wschodnie
4) Osiedle Północne
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5) Osiedle Południowe
Żadna z tak wyznaczonych jednostek strukturalnych nie zajmuje więcej niż 20% powierzchni
gminy i nie koncentruje więcej niż 30% mieszkańców gminy. Dla wyznaczonych jednostek
strukturalnych można pozyskać dane z wiarygodnych źródeł zarówno na potrzeby delimitacji,
jak i późniejszego monitoringu. W związku z tym, że suma powierzchni wydzielonych jednostek
strukturalnych jest równa powierzchni obszaru miejskiego gminy Mogilno, to analizy dokonano
dla całego miasta. Podział miasta Mogilno na jednostki strukturalne wraz z danymi liczbowymi
zawiera Tabela 3.
Tabela 3. Podział miasta Mogilno na jednostki strukturalne
Liczebność ludności w

Ludność gminy

Powierzchnia

Powierzchnia

jednostce

(%)

(ha)

gminy (%)

Centrum Miasta

5313

21,15%

173,24

0,68%

Osiedle Zachodnie

3156

12,56%

234,35

0,92%

Osiedle Wschodnie

1758

7,00%

180,59

0,71%

Osiedle Północne

1559

6,21%

128,15

0,50%

Osiedle Południowe

210

0,84%

115,39

0,45%

Miasto

11 996

47,76%

831,72

3,27%

Gmina

25 123

x

25494,01

x

Jednostka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie

Wyodrębnione w mieście Mogilno jednostki strukturalne poddano analizie kryteriów
określonych w rozdziale 6.4.3.1 pkt 5 lit. a-c „Zasad programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych”.

3.1.1. Występowanie w jednostkach strukturalnych przestrzeni zdegradowanej,
która może być zaadaptowana do celów rozwoju społecznego
Na terenie gminy Mogilno wytypowano 32 tereny i obiekty, które zaliczono do przestrzeni
zdegradowanych. Z tej liczby 15 obiektów zidentyfikowano w strefie miejskiej gminy, a
pozostałe 17 w strefie wiejskiej.
Analizie poddano obecnie nieużytkowane tereny i obiekty, na których realizowano
działalności przemysłowe, transportowe, rolnicze, infrastruktury komunalnej; tereny i obiekty,
które pierwotnie pełniły innego rodzaju funkcje (np. usługowe, handlowe, mieszkaniowe,
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magazynowo-składowe) i nie są obecnie wykorzystywane w tym celu, jeśli możliwa jest ich
adaptacja na cele rozwoju społecznego lub gospodarczego, nawet jeśli nie dojdzie do zmiany
funkcji pierwotnej; budynki (także budynki towarzyszące zasadniczej funkcji – np. w przypadku
terenów przemysłowych lub gospodarstw rolnych także budynki zajmowane przez
administrację,

bazy

komunikacyjnej,

pojazdów),

budynki

place

dworcowe,

manewrowe,
obiekty

place

składowe,

magazynowo-składowe

tereny
(przy

obsługi
terenach

przemysłowych, rolnych lub komunikacyjnych), tereny i urządzenia
infrastruktury technicznej służącej obsłudze ww. terenów, jeśli są z nimi integralnie
związane a po zaprzestaniu zasadniczej działalności nie zostały zaadaptowane na inne cele (np.
urządzenia zasilania w energię i ciepło, itp.). Ponadto, analizowano tereny i obiekty, które nie są
wyłączone z dotychczasowego użytkowania (są to obiekty i tereny, na których aktualnie
prowadzi się działalność mieszczącą się w kategoriach użytkowania określonych powyżej) jeśli
istnieje możliwość i jest społecznie lub ekonomicznie uzasadnione podjęcie działań na rzecz ich
adaptacji do celów rozwoju społecznego lub gospodarczego realizujących ideę i spełniających
kryteria uznania za działania rewitalizacyjne.
Tabela 4. Występowanie przestrzeni zdegradowanej w jednostkach strukturalnych

Jednostka

Liczba przestrzeni
zdegradowanych

Liczba przestrzeni zdegradowanych, które
można zaadaptować do celów rozwoju
społecznego

Centrum Miasta

11

1

Osiedle Zachodnie

1

0

Osiedle Wschodnie

2

0

Osiedle Północne

1

0

Osiedle Południowe

0

0

Miasto

14

1

Gmina

32

4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wizji lokalnej

Badanie jednostek strukturalnych wykazało występowanie w Centrum Miasta 1 obiektu,
które zgodnie z definicją z rozdziału 3 pkt 6 „Zasad programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych” spełniają kryteria uznania za przestrzeń zdegradowaną i wykazują
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techniczne możliwości adaptacji do celów rozwoju społecznego, a dodatkowo stanowią
priorytety polityki społecznej władz miasta.
Obiekt ten znajduje się w Mogilnie przy ul. Magazynowej 1 (działka nr 1466/1),
stanowiącej własność Gminy Mogilno. Budynek wraz z przyległym placem wcześniej stanowił
magazyn zbożowy dla dostaw zboża przez rolników. Obecnie jest on zdewastowany
i nieużytkowany. Stanowi pustostan. Teren wokół budynku wymaga zagospodarowania
i nadania nowych funkcji publicznych. Obiekt ten może zostać zaadaptowany na cele aktywizacji
społecznej lub gospodarczej mieszkańców miasta i gminy Mogilno. Jest to możliwe dzięki spójnej
koncepcji władz miasta i mieszkańców, którzy wyrazili swoje opinie podczas przeprowadzonych
konsultacji społecznych i zaproponowali przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia, a nawet
eliminacji stanu kryzysowego, które będą mogły się odbywać w zaadoptowanym budynku.
Wśród najczęściej wskazywanych wymieniono: warsztaty, spotkania, wydarzenia kulturalne,
centrum aktywności społecznej. Dodatkowo, Gmina Mogilno dysponuje koncepcją adaptacji tego
budynku na cele społeczne.

3.1.2. Spełnienie warunku odległości 1,0 km od granic przestrzeni zdegradowanej
do publicznej infrastruktury aktywizacji społecznej
W odległości 1,0 km liczonej wzdłuż dróg publicznych i publicznych ciągów pieszych
i pieszo-jezdnych od granic przestrzeni zdegradowanej zlokalizowanej przy ul. Magazynowej 1,
którą zamierza się adaptować, brak publicznej infrastruktury aktywizacji społecznej. Najbliższe
takie obiekty znajdują się w zarządzie Mogileńskiego Domu Kultury w odległości: 1,3 km (ul.
Kościuszki – tzw. „Harcówka”), 1,4 km (ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka – kino i Galeria Lustro), 1,4
km (ul. Rynek – sala widowiskowa z zapleczem restauracyjnym).
Ponieważ, zgodnie z rozdz. 6.4.3.1. pkt 5 lit. b tiret 1 i 2 „Zasad programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych”, we wskazanym powyżej obiekcie stanowiącym przestrzeń
zdegradowaną uzasadniona i planowana interwencja zmierza do stworzenia infrastruktury
komplementarnej wobec już istniejącej (budynek magazynu zbożowego GS) oraz bezpośrednio
rozszerzającej możliwości lokalowe infrastruktury już istniejącej poprzez adaptację istniejącego
budynku dworca PKP, to warunek odległości uznano za zachowany.

3.1.3. Stwierdzenie przynajmniej 1 problemu społecznego
W celu określenia przynajmniej 1 problemu społecznego w strefie miejskiej gminy
Mogilno jednostki strukturalne zbadano za pomocą następujących wskaźników:


udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze,



udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem na danym obszarze,
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stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru
domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym
obszarze.

Wskaźnik 1: Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym
obszarze
Tabela 5. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w jednostkach strukturalnych
Ludność ogółem

Udział ludności w wieku

na danym

poprodukcyjnym w ludności

obszarze

ogółem na danym obszarze

1188

5313

22,36 %

Osiedle Zachodnie

534

3156

16,92 %

Osiedle Wschodnie

394

1758

22,41 %

Osiedle Północne

405

1559

25,98 %

38

210

18,10 %

4254

25 123

16,93 %

Jednostka

Ludność w wieku

strukturalna

poprodukcyjnym

Centrum Miasta

Osiedle
Południowe
Gmina

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016)

Wskaźnik 2: Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze
Tabela 6. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w ludności ogółem w jednostkach strukturalnych
Udział osób
Liczba osób

w gospodarstwach

w gospodarstwach

domowych

Jednostka

domowych

Ludność ogółem

korzystających

strukturalna

korzystających

na danym obszarze

ze środowiskowej

ze środowiskowej

pomocy społecznej

pomocy społecznej

w ludności ogółem
na danym obszarze

Centrum
Miasta
Osiedle
Zachodnie

520

5313

9,79 %

176

3156

5,58 %
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Osiedle
Wschodnie
Osiedle
Północne
Osiedle
Południowe
Gmina

99

1758

5,63 %

96

1559

6,16 %

11

210

5,24 %

2059

25 123

8,20 %

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mogilnie i Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016)

Wskaźnik 3: Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu
zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw
domowych na danym obszarze
Tabela 7.Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego
i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w jednostkach strukturalnych
Stosunek interwencji służb

Liczba interwencji
służb porządkowych
Jednostka

(policji, straży) z

strukturalna

powodu zakłócania
miru domowego i

porządkowych (policji,
Gospodarstwa

straży) z powodu zakłócania

domowe ogółem na

miru domowego i porządku

danym obszarze

publicznego względem ogółu
gospodarstw domowych

porządku publicznego

na danym obszarze

Centrum Miasta

1756

1814

96,80 %

Osiedle Zachodnie

133

792

16,79 %

Osiedle Wschodnie

70

547

12,80 %

Osiedle Północne

194

529

36,67 %

0

56

0%

2829

6922

40,87 %

Osiedle
Południowe
Gmina

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Straży Miejskiej
w Mogilnie (stan na 31.12.2016)

3.1.4. Zestawienie wyników
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Z analizy sfery społecznej strefy miejskiej gminy Mogilno, wynika że stan kryzysowy
występuje w Centrum Miasta. Trzy wskaźniki (zawarte w tabelach nr: 5, 6 i 7), za pomocą
których badano sferę społeczną przyjęły wartości mniej korzystne w stosunku do średniej
wartości odpowiednich wskaźników dla gminy Mogilno.
Diagnoza jednostek strukturalnych ujawniła występowanie w Centrum Miasta następujących
problemów społecznych:


starzenie się społeczeństwa,



niewystarczalność ekonomiczną ludności i gospodarstw domowych,



zakłócenie bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin i porządku publicznego

oraz istnienie 1 przestrzeni zdegradowanej, która wykazuje techniczne możliwości adaptacji do
celów rozwoju społecznego, będące również priorytetami polityki społecznej i przestrzennej
władz miasta. W sąsiedztwie tej przestrzeni można wskazać negatywne zjawiska w sferze:
przestrzenno-funkcjonalnej (niska jakość terenów publicznych przy ul. Magazynowej) oraz w
sferze technicznej (degradacja stanu technicznego budynku magazynu zbożowego GS i dworca
PKP).
Tabela 8. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w jednostkach strukturalnych
Stosunek
interwencji służb
Udział osób
Udział ludności
Miejscowość

w wieku poprodukcyjnym w ludności
ogółem na danym
obszarze

w gospodarstwach
domowych
korzystających
ze środowiskowej
pomocy społecznej
w ludności ogółem
na danym obszarze

porządkowych
(policji, straży)
z powodu
zakłócania miru
domowego i
porządku
publicznego
względem ogółu
gospodarstw

Występowanie
przestrzeni
zdegradowanej
wykazującej
możliwość
adaptacji do celów
rozwoju
społecznego

domowych na
danym obszarze

Źródło
i stan
aktualności
danych

Obliczenia własne

Obliczenia własne

Obliczenia własne

na podstawie

na podstawie

na podstawie

danych

danych z Miejsko-

danych

Analiza własna

z Urzędu

Gminnego Ośrodka

z Komendy

na podstawie wizji

Miejskiego

Pomocy Społecznej Powiatowej Policji i

w Mogilnie (stan na

w Mogilnie (stan

Straży Miejskiej w

31.12.2016 r.)

na 31.12.2016 r.)

Mogilnie (stan

lokalnej
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na 31.12.2016 r.)
Istnienie
Niewystarczalność
Określenie

Starzenie się

problemu

społeczeństwa

ekonomiczna
ludności i
gospodarstw
domowych

Zakłócenie
bezpieczeństwa
funkcjonowania
rodzin
i porządku
publicznego

przestrzeni
zdegradowanych
i w ich sąsiedztwie
negatywnych
zjawisk w sferze:
przestrzennofunkcjonalnej
i technicznej

Centrum
Miasta
Osiedle
Zachodnie
Osiedle
Wschodnie
Osiedle
Północne
Osiedle
Południowe
Gmina

22,36 %

9,79 %

96,80 %

1 obiekt

16,92 %

5,58 %

16,79 %

0

22,41 %

5,63 %

12,80 %

0

25,98 %

6,16 %

36,67 %

0

18,10 %

5,24 %

0%

0

16,93 %

8,20 %

40,87 %

5

Wobec powyższego,uwzględniając kryteria zawarte w rozdziale 6.4.3.1 pkt 5 lit a-c „Zasad
programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” za obszar zdegradowany uznana została
jednostka strukturalna – Centrum Miasta.

3.2. Obszar zdegradowany – obszar wiejski
W granicach miejsko-wiejskiej gminy Mogilno występuje 69 miejscowości wiejskich
rozdzielonych wśród 30 sołectw.
W związku z dużym zróżnicowaniem liczbowym mieszkańców obszarów wiejskich (począwszy
od 5 osób zamieszkujących miejscowość Leśnik do 875 osób zamieszkujących obszar Gębic)
miejscowości pogrupowano według liczby mieszkańców:


do 150 mieszkańców – Baba, Bąbowo, Białotul, Bystrzyca, Bzówiec, Chałupska,
Czaganiec, Czerniak, Dębno, Głęboczek, Gozdawa, Góra, Huta Padniewska, Huta Palędzka,
Iskra, Izby, Józefowo, Kamionek, Kątno, Kopce, Kopczyn, Krzyżanna, Krzyżownica,
Leśnik, Lubiszewo, Łosośniki, Mielenko, Mielno, Palędzie Dolne, Palędzie Kościelne,
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Płaczkówko, Przyjma, Ratowo, Sadowiec, Skrzeszewo, Szczeglin, Szerzawy, Szydłówko,
Targownica, Wasielewko, Wymysłowo Szlacheckie, Wyrobki, Żabienko;


od 151 do 300 mieszkańców – Czarnotul, Gozdanin, Kunowo, Niestronno, Olsza,
Wiecanowo, Wieniec, Zbytowo;



od 301 do 450 mieszkańców – Bielice, Chabsko, Dzierzążno, Goryszewo, Padniewo,
Procyń, Strzelce, Twierdziń, Wszedzień, Żabno;



od 451 do 600 mieszkańców – Dąbrówka, Padniewko, Stawiska, Świerkówiec;



od 601 do 750 mieszkańców – Kwieciszewo, Marcinkowo, Wylatowo;



powyżej 750 mieszkańców – Gębice.

W celu delimitacji obszaru zdegradowanego w części wiejskiej gminy Mogilno wszystkie
miejscowości zbadano pod kątem występowania stanu kryzysowego za pomocą 2 wskaźników
społecznych. Następnie w miejscowościach, w których ujawniono co najmniej 2 problemy
społeczne diagnozowano występowanie przestrzeni zdegradowanej i negatywnego zjawiska
w sferach, o których mowa w rozdziale 3 pkt 3a-d „Zasad programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych”.
Na tej podstawie do obszaru zdegradowanego zaliczono te miejscowości, które zgodnie
z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” spełniły jednocześnie dwa
kryteria:

1. Na terenie miejscowości identyfikuje się co najmniej 2 problemy społeczne mierzone
wskaźnikami spośród określonych na liście wskaźników dla ujawnienia stanu
kryzysowego

na

obszarach

wiejskich

jednocześnie

wskaźniki

te

przyjmują

w miejscowości wartości mniej korzystne od średniej ich wartości dla gminy,

2. Na terenie miejscowości znajdują się przestrzenie zdegradowane lub występują
negatywne zjawiska w przynajmniej jednej sferze: gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, środowiskowej lub infrastrukturalnej.

3.2.1. Analiza wskaźnikowa w zakresie strefy społecznej
A. Miejscowości, które zamieszkuje do 150 mieszkańców zostały zbadane pod kątem
występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami:


stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym
na danym obszarze,



stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru
domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym
obszarze.
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Wskaźnik 1. Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności
w wieku produkcyjnym na danym obszarze
Tabela 9. Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym
w miejscowościach do 150 mieszkańców
Ludność
Miejscowość

w wieku
poprodukcyjnym

Ludność
w wieku
produkcyjnym

Stosunek ludności w wieku
poprodukcyjnym względem ludności
w wieku produkcyjnym na danym
obszarze

Baba

14

53

26,42 %

Bąbowo

2

4

50,00 %

Białotul

10

42

23,81 %

Bystrzyca

12

55

21,82 %

Bzówiec

2

9

22,22 %

Chałupska

8

10

80,00%

Czaganiec

14

32

43,75 %

Czerniak

4

58

6,90 %

Dębno

5

26

19,23 %

Głęboczek

13

37

35,14 %

Gozdawa

10

74

13,51 %

Góra

5

14

35,71 %

Huta Padniewska

2

15

13,33 %

Huta Palędzka

13

67

19,40 %

Iskra

19

53

35,85 %

Izby

10

37

27,03 %

Józefowo

23

90

25,56 %

Kamionek

34

72

47,22 %

Kątno

10

27

37,04 %

Kopce

1

4

25,00 %

Kopczyn

18

67

26,87 %

Krzyżanna

5

28

17,86 %
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Krzyżownica

6

34

17,65 %

Leśnik

3

2

150,00 %

Lubieszewo

16

58

27,59 %

Łosośniki

8

51

15,69 %

Mielenko

8

27

29,63 %

Mielno

3

15

20,00 %

Palędzie Dolne

19

68

27,94 %

Palędzie Kościelne

24

55

43,64 %

Płaczkówko

5

8

62,50 %

Przyjma

4

33

12,12 %

Ratowo

9

41

21,95 %

Sadowiec

22

95

23,16 %

Skrzeszewo

4

59

6,78 %

Szczeglin

13

93

13,98 %

Szerzawy

15

62

24,19 %

Szydłówko

2

19

10,53 %

Targownica

18

55

32,73 %

Wasielewko

21

85

24,71 %

4

6

66,67 %

Wyrobki

13

49

26,53 %

Żabienko

19

71

26,76 %

Gmina

4254

15805

26,92 %

Wymysłowo
Szlacheckie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Wskaźnik 2. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu
zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw
domowych na danym obszarze
Tabela 10. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru
domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach do 150
mieszkańców
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Stosunek interwencji służb

Liczba interwencji
służb porządkowych
Miejscowość

(policji, straży) z
powodu zakłócania
miru domowego i

porządkowych (policji,
Gospodarstwa

straży) z powodu zakłócania

domowe ogółem na

miru domowego i porządku

danym obszarze

publicznego względem ogółu
gospodarstw domowych na

porządku publicznego

danym obszarze

Baba

0

23

0%

Bąbowo

0

2

0%

Białotul

2

15

13,33 %

Bystrzyca

3

28

10,71 %

Bzówiec

0

4

0%

Chałupska

0

7

0%

Czaganiec

0

11

0%

Czerniak

15

18

83,33 %

Dębno

0

12

0%

Głęboczek

0

16

0%

Gozdawa

0

20

0%

Góra

0

7

0%

Huta Padniewska

0

7

0%

Huta Palędzka

18

20

90,0 %

Iskra

0

26

0%

Izby

0

12

0%

Józefowo

17

35

48,57 %

Kamionek

0

28

0%

Kątno

0

11

0%

Kopce

0

1

0%

Kopczyn

0

32

0%

Krzyżanna

0

11

0%

Krzyżownica

0

8

0%

Leśnik

0

3

0%
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Lubieszewo

0

23

0%

Łosośniki

1

13

7,69 %

Mielenko

2

12

16,67 %

Mielno

0

5

0%

Palędzie Dolne

5

23

21,74 %

Palędzie Kościelne

0

33

0%

Płaczkówko

0

3

0%

Przyjma

0

9

0%

Ratowo

0

14

0%

Sadowiec

17

32

53,13 %

Skrzeszewo

10

22

45,45 %

Szczeglin

0

30

0%

Szerzawy

38

24

158,33 %

Szydłówko

0

8

0%

Targownica

0

22

0%

Wasielewko

0

28

0%

0

4

0%

Wyrobki

0

19

0%

Żabienko

0

26

0%

Gmina

2829

6922

40,87 %

Wymysłowo
Szlacheckie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie, Komendy Powiatowej
Policji i Straży Miejskiej w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Zestawienie wyników

Z analizy wskaźnikowej zawartej w tabeli nr: 9 i 10 wynika, że co najmniej dwa
problemy społeczne nie wystąpiły w żadnej z badanych miejscowości.
Tabela 11. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w miejscowościach do 150
mieszkańców
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Stosunek ludności w wieku

Stosunek interwencji służb porządkowych

poprodukcyjnym względem

(policji, straży) z powodu zakłócania miru

ludności w wieku

domowego i porządku publicznego

produkcyjnym na danym

względem ogółu gospodarstw domowych

obszarze

na danym obszarze

Obliczenia własne na

Obliczenia własne na podstawie danych

Źródło i stan

podstawie danych z Urzędu

z Komendy Powiatowej Policji i Straży

aktualności danych

Miejskiego w Mogilnie

Miejskiej w Mogilnie (stan na

(stan na 31.12.2016 r.)

31.12.2016r.)

Baba

26,42 %

0%

Bąbowo

50,00 %

0%

Białotul

23,81 %

13,33 %

Bystrzyca

21,82 %

10,71 %

Bzówiec

22,22 %

0%

Chałupska

80,00%

0%

Czaganiec

43,75 %

0%

Czerniak

6,90 %

83,33 %

Dębno

19,23 %

0%

Głęboczek

35,14 %

0%

Gozdawa

13,51 %

0%

Góra

35,71 %

0%

Huta Padniewska

13,33 %

0%

Huta Palędzka

19,40 %

90,0 %

Iskra

35,85 %

0%

Izby

27,03 %

0%

Józefowo

25,56 %

48,57 %

Kamionek

47,22 %

0%

Kątno

37,04 %

0%

Kopce

25,00 %

0%

Kopczyn

26,87 %

0%

Krzyżanna

17,86 %

0%

Krzyżownica

17,65 %

0%

Miejscowość
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Leśnik

150,00 %

0%

Lubieszewo

27,59 %

0%

Łosośniki

15,69 %

7,69 %

Mielenko

29,63 %

16,67 %

Mielno

20,00 %

0%

Palędzie Dolne

27,94 %

21,74 %

Palędzie Kościelne

43,64 %

0%

Płaczkówko

62,50 %

0%

Przyjma

12,12 %

0%

Ratowo

21,95 %

0%

Sadowiec

23,16 %

53,13 %

Skrzeszewo

6,78 %

45,45 %

Szczeglin

13,98 %

0%

Szerzawy

24,19 %

158,33 %

Szydłówko

10,53 %

0%

Targowica

32,73 %

0%

Wasielewko

24,71 %

0%

66,67 %

0%

Wyrobki

26,53 %

0%

Żabienko

26,76 %

0%

Gmina

26,92 %

40,87 %

Wymysłowo
Szlacheckie

Źródło: Opracowanie własne

B. Miejscowości, które zamieszkuje od 151 do 300 mieszkańców zostały zbadane pod
kątem występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami:


stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym
na danym obszarze,



stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru
domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym
obszarze.
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Wskaźnik 1. Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności
w wieku produkcyjnym na danym obszarze
Tabela 12. Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym
w miejscowościach od 151 do 300 mieszkańców
Stosunek ludności w wieku
Miejscowość

Ludność w wieku

Ludność w wieku

poprodukcyjnym względem

poprodukcyjnym

produkcyjnym

ludności w wieku produkcyjnym
na danym obszarze

Czarnotul

29

86

33,72 %

Gozdanin

35

198

17,68 %

Kunowo

41

144

28,47 %

Niestronno

34

152

22,37 %

Olsza

28

92

30,43 %

Wiecanowo

44

188

23,40 %

Wieniec

19

98

19,39 %

Zbytowo

46

129

35,66 %

Gmina

4254

15805

26,92 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Wskaźnik 2. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu
zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw
domowych na danym obszarze
Tabela 13. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru
domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach od 151
do 300 mieszkańców

Miejscowość

Czarnotul

Liczba interwencji

Stosunek interwencji służb

służb porządkowych

porządkowych (policji, straży)

(policji, straży) z

Gospodarstwa

z powodu zakłócania miru

powodu zakłócania

domowe ogółem na

domowego i porządku

miru domowego i

danym obszarze

publicznego względem ogółu

porządku

gospodarstw domowych na

publicznego

danym obszarze

11

38

28,95 %
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Gozdanin

4

57

7,02 %

Kunowo

4

45

8,89 %

Niestronno

14

53

26,42 %

Olsza

0

35

0%

Wiecanowo

23

77

29,87 %

Wieniec

1

37

2,70 %

Zbytowo

13

52

25,0 %

Gmina

2829

6922

40,87 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie, Komendy Powiatowej
Policji i Straży Miejskiej w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Zestawienie wyników

Z analizy wskaźnikowej zawartej w tabeli nr: 12 i 13 wynika, że co najmniej dwa
problemy społeczne nie wystąpiły w żadnej z badanych miejscowości.
Tabela 14. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w miejscowościach od 151
do 300 mieszkańców
Stosunek interwencji służb

Miejscowość

Stosunek ludności w wieku

porządkowych (policji, straży) z powodu

poprodukcyjnym względem

zakłócania miru domowego i porządku

ludności w wieku produkcyjnym

publicznego względem ogółu

na danym obszarze

gospodarstw domowych na danym
obszarze

Obliczenia własne na podstawie

Obliczenia własne na podstawie danych

danych z Urzędu Miejskiego

z Komendy Powiatowej Policji i Straży

w Mogilnie

Miejskiej w Mogilnie

(stan na 31.12.2016 r.)

(stan na 31.12.2016 r.)

Czarnotul

33,72 %

28,95 %

Gozdanin

17,68 %

7,02 %

Kunowo

28,47 %

8,89 %

Niestronno

22,37 %

26,42 %

Olsza

30,43 %

0%

Wiecanowo

23,40 %

29,87 %

Źródło i stan
aktualności
danych
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Wieniec

19,39 %

2,70 %

Zbytowo

35,66 %

25,0 %

Gmina

26,92 %

40,87 %

Źródło: Opracowanie własne

C. Miejscowości, które zamieszkuje od 301 do 450 mieszkańców zostały zbadane pod
kątem występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami:


udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze,



udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle bezrobotnych
na danym obszarze.

Wskaźnik 1. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym
obszarze
Tabela 15. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w miejscowościach od 301 do
450 mieszkańców
Stosunek ludności w wieku
Miejscowość

Ludność w wieku

Ludność ogółem na

poprodukcyjnym względem

poprodukcyjnym

danym obszarze

ludności ogółem na danym
obszarze

Bielice

55

365

15,07 %

Chabsko

58

327

17,74 %

Dzierzążno

63

376

16,76 %

Goryszewo

55

326

16,87 %

Padniewo

47

322

14,60 %

Procyń

67

366

18,31 %

Strzelce

53

344

15,41 %

Twierdziń

39

320

12,19 %

Wszedzień

59

408

14,46 %

Żabno

44

386

11,40 %

Gmina

4254

25123

16,93 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)
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Wskaźnik 2: Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące
w ogóle bezrobotnych na danym obszarze
Tabela 16. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle bezrobotnych
w miejscowościach od 301 do 450 mieszkańców
Udział bezrobotnych

Liczba bezrobotnych

Liczba

pozostających bez

bezrobotnych

pracy ponad 24

ogółem na danym

miesiące

obszarze

Bielice

2

16

12,50 %

Chabsko

4

11

36,36 %

Dzierzążno

4

17

23,53 %

Goryszewo

5

13

38,46 %

Padniewo

2

8

25,00 %

Procyń

3

17

17,65 %

Strzelce

3

11

27,27 %

Twierdziń

4

18

22,22 %

Wszedzień

8

21

38,10 %

Żabno

2

22

9,09 %

Gmina

279

1161

24,03 %

Miejscowość

pozostających bez pracy
ponad 24 miesiące w ogóle
bezrobotnych na danym
obszarze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie (stan
na 31.12.2016 r.)

Zestawienie wyników

Z analizy wskaźnikowej zawartej w tabeli nr: 15 i 16 wynika, że co najmniej dwa
problemy społeczne (starzenie się społeczeństwa, głębokie bezrobocie) wystąpiły
w miejscowości Chabsko.
Tabela 17. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w miejscowościach od 301
do 450 mieszkańców
Stosunek ludności w wieku
Miejscowość

Udział bezrobotnych pozostających

poprodukcyjnym względem ludności bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle
ogółem na danym obszarze

bezrobotnych na danym obszarze
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Źródło i stan

Obliczenia własne na podstawie

Obliczenia własne na podstawie

aktualności

danych z Urzędu Miejskiego w

danych z Powiatowego Urzędu Pracy

danych

Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Bielice

15,07 %

12,50 %

Chabsko

17,74 %

36,36 %

Dzierzążno

16,76 %

23,53 %

Goryszewo

16,87 %

38,46 %

Padniewo

14,60 %

25,00 %

Procyń

18,31 %

17,65 %

Strzelce

15,41 %

27,27 %

Twierdziń

12,19 %

22,22 %

Wszedzień

14,46 %

38,10 %

Żabno

11,40 %

9,09 %

Gmina

16,93 %

24,03 %

Źródło: Opracowanie własne

D. Miejscowości, które zamieszkuje od 451 do 600 mieszkańców zostały zbadane pod
kątem występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami:


udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze,



stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru
domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym
obszarze.

Wskaźnik 1. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym
obszarze
Tabela 18. Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w miejscowościach od 451
do 600 mieszkańców
Stosunek ludności w wieku

Ludność w wieku

Ludność ogółem na

poprodukcyjnym

danym obszarze

Dąbrówka

102

579

17,61 %

Padniewko

72

314

22,93 %

Miejscowość

poprodukcyjnym w ludności
ogółem na danym obszarze
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Stawiska

60

300

20,00 %

Świerkówiec

61

352

17,33 %

Gmina

4254

25123

16,93 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Wskaźnik 2: Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu
zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw
domowych na danym obszarze
Tabela 19. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru
domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w miejscowościach od 451
do 600 mieszkańców

Miejscowość

Liczba interwencji

Stosunek interwencji służb

służb porządkowych

porządkowych (policji, straży)

(policji, straży) z

Gospodarstwa

z powodu zakłócania miru

powodu zakłócania

domowe ogółem na

domowego i porządku

miru domowego i

danym obszarze

publicznego względem ogółu

porządku

gospodarstw domowych na

publicznego

danym obszarze

Dąbrówka

25

160

15,63 %

Padniewko

18

120

15,0 %

Stawiska

18

128

14,06 %

Świerkówiec

2

165

1,21 %

Gmina

2829

6922

40,87 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie, Komendy Powiatowej
Policji i Straży Miejskiej w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Zestawienie wyników

Z analizy wskaźnikowej zawartej w tabeli nr: 18 i 19 wynika, że co najmniej dwa
problemy społeczne nie wystąpiły w żadnej z badanych miejscowości.
Tabela 20. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w miejscowościach od 451
do 600 mieszkańców
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Stosunek interwencji służb
Stosunek ludności w wieku
Miejscowość

poprodukcyjnym w ludności ogółem
na danym obszarze

porządkowych (policji, straży) z
powodu zakłócania miru domowego
i porządku publicznego względem
ogółu gospodarstw domowych na
danym obszarze
Obliczenia własne na podstawie

Źródło i stan

Obliczenia własne na podstawie

aktualności

danych z Urzędu Miejskiego w

danych

Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Dąbrówka

17,61 %

15,63 %

Padniewko

22,93 %

15,0 %

Stawiska

20,00 %

14,06 %

Świerkówiec

17,33 %

1,21 %

Gmina

16,93 %

40,87 %

danych z Komendy Powiatowej
Policji i Straży Miejskiej w Mogilnie
(stan na 31.12.2016 r.)

E. Miejscowości, które zamieszkuje od 601 do 750 mieszkańców zostały zbadane pod
kątem występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami:


stosunek wykroczeńprzeciwko bezpieczeństwu i mieniu względem ludnościna danym
obszarze,



udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem na danym obszarze.

Wskaźnik 1. Stosunek wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i mieniu względem ludności
na danym obszarze
Tabela 21. Stosunek wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia względem ludności
w miejscowościach od 601 do 750 mieszkańców
Liczba wykroczeń
Miejscowość

Stosunek wykroczeń przeciwko

przeciwko

Ludność na danym

bezpieczeństwu osób i mienia

bezpieczeństwu i

obszarze

względem ludności na danym

mieniu

obszarze

Kwieciszewo

1

645

0,16 %

Marcinkowo

3

733

0,41 %

Wylatowo

1

602

0,17 %
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Gmina

52

25123

0,21 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Wskaźnik

2.

Udział

osób

w

gospodarstwach

domowych

korzystających

ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze
Tabela 22. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółemw miejscowościach od 601 do 750 mieszkańców
Liczba osób
w gospodarstwach
domowych

Miejscowość

Udział osób
Ludność ogółem

korzystających ze

na danym

środowiskowej pomocy

obszarze

społecznej

w gospodarstwach
domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności
ogółem na danym obszarze

Kwieciszewo

63

645

9,77 %

Marcinkowo

65

733

8,87 %

Wylatowo

41

602

6,81 %

Gmina

2059

25123

8,20 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mogilnie i Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Zestawienie wyników

Z analizy wskaźnikowej zawartej w tabeli nr: 21 i 22 wynika, że co najmniej dwa
problemy
społeczne
(niesamowystarczalność
ekonomiczna
ludności
i gospodarstw domowych oraz zakłócenie bezpieczeństwa osób i mienia)
wystąpiły w miejscowości Marcinkowo.
Tabela 23. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w miejscowościach od 601
do 750 mieszkańców
Stosunek wykroczeń przeciwko

Udział osób w gospodarstwach

bezpieczeństwu osób i mienia

domowych korzystających ze

względem ludności na danym

środowiskowej pomocy społecznej w

obszarze

ludności ogółem na danym obszarze

Źródło i stan

Obliczenia własne na podstawie

Obliczenia własne na podstawie danych

aktualności

danych Straży Miejskiej w

z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

danych

Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Społecznej w Mogilnie (stan na

Miejscowość
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31.12.2016 r.)

Kwieciszewo

0,16 %

9,77 %

Marcinkowo

0,41 %

8,87 %

Wylatowo

0,17 %

6,81 %

Gmina

0,21 %

8,20 %

Źródło: Opracowanie własne

F. Miejscowości, które zamieszkuje powyżej 750 mieszkańców zostały zbadane pod kątem
występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami:


udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy
społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze,



udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze.

Wskaźnik 1. Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów
środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na
danym obszarze
Tabela 24. Udział gospodarstw domowych stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej
w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze w miejscowościach powyżej 750
mieszkańców
Udział gospodarstw
domowych – stałych

Liczba gospodarstw
Miejscowość

domowych – stałych

Liczba gospodarstw

beneficjentów

domowych ogółem na

środowiskowej pomocy

danym obszarze

społecznej

beneficjentów
środowiskowej pomocy
społecznej w liczbie
gospodarstw domowych
ogółem na danym
obszarze

Gębice

39

218

17,89 %

Gmina

817

6922

11,80 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mogilnie i Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)
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Wskaźnik 2: Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym
obszarze
Tabela 25. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w miejscowościach powyżej 750
mieszkańców
Stosunek ludności w wieku
Miejscowość

Ludność w wieku

Ludność ogółem na

poprodukcyjnym względem

poprodukcyjnym

danym obszarze

ludności ogółem na danym
obszarze

Gębice

159

875

18,17 %

Gmina

4254

25123

16,93 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie (stan na 31.12.2016 r.)

Zestawienie wyników

Z analizy wskaźnikowej zawartej w tabeli nr: 24 i 25 wynika, że co najmniej dwa
problemy
społeczne
(niesamowystarczalność
ekonomiczna
ludności
i gospodarstw domowych oraz starzenie się społeczeństwa) wystąpiły
w miejscowości Gębice.
Tabela 26. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w miejscowościach powyżej
750 mieszkańców
Udział gospodarstw domowych –
Miejscowość

stałych beneficjentów

Stosunek ludności w wieku

środowiskowej pomocy społecznej w

poprodukcyjnym względem ludności

liczbie gospodarstw domowych

ogółem na danym obszarze

ogółem na danym obszarze
Obliczenia własne na podstawie
Źródło i stan

danych z Miejsko-Gminnego Ośrodka

aktualności

Pomocy Społecznej

danych

w Mogilnie
(stan na 31.12.2016 r.)

Obliczenia własne na podstawie
danych z Urzędu Miejskiego
w Mogilnie
(stan na 31.12.2016 r.)

Gębice

17,89 %

18,17 %

Gmina

11,80 %

16,93 %

Źródło: Opracowanie własne
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Z powyższych analiz wynika, że co najmniej 2 problemy społeczne zidentyfikowano
w miejscowościach: Chabsko, Gębice i Marcinkowo. Te miejscowości poddano analizie pod
kątem występowania przestrzeni zdegradowanych oraz dodatkowo niekorzystnych zjawisk
w innych strefach.

3.2.2.Analiza miejscowości, w których zdiagnozowano problemy społeczne pod
kątem występowania przestrzeni zdegradowanych i niekorzystnych zjawisk
w innych strefach
Zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” przestrzeń
zdegradowana to obecnie nieużytkowane tereny i obiekty, na których realizowano działalności
przemysłowe,

wojskowe,

eksploatację

kopalin,

transportowe,

rolnicze,

infrastruktury

komunalnej (związanej z gospodarką wodno-ściekową, odpadami, zaopatrzeniem w energię).
Do kategorii przestrzeni zdegradowanych możliwe jest także zaliczenie terenów i obiektów,
które pierwotnie pełniły innego rodzaju funkcje (np. usługowe, handlowe, mieszkaniowe,
magazynowo-składowe) i nie są obecnie wykorzystywane w tym celu, jeśli możliwa jest ich
adaptacja na cele rozwoju społecznego lub gospodarczego, nawet jeśli nie dojdzie do zmiany
funkcji pierwotnej. Specyficznym rodzajem przestrzeni zdegradowanej są także tereny i obiekty,
w których rozpoczęto realizację zagospodarowania i jej nie zakończono – formalnie nie doszło
więc do rozpoczęcia działalności, ale teren jest zajęty przez nieużytkowane obiekty.
W szczególności do przestrzeni zdegradowanych należy zaliczyć: budynki (także budynki
towarzyszące zasadniczej funkcji – np. w przypadku terenów przemysłowych lub gospodarstw
rolnych także budynki zajmowane przez administrację, bazy pojazdów), place manewrowe,
place składowe, tereny obsługi komunikacyjnej, tereny wyrobisk, tereny składowisk, budynki
dworcowe, urządzenia stacyjne, rampy załadowcze, obiekty magazynowo-składowe (przy
terenach

przemysłowych,

rolnych

lub

komunikacyjnych).

Do

kategorii

przestrzeni

zdegradowanych zalicza się także tereny i urządzenia infrastruktury technicznej służącej
obsłudze ww. terenów, jeśli są z nimi integralnie związane (to znaczy po zaprzestaniu
zasadniczej działalności nie zostały zaadoptowane na inne cele) np. zakładowe ujęcia wody,
oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska odpadów, urządzenia zasilania
w energię, w tym energię elektryczną, stacje redukcyjne gazu, itp. W wyjątkowych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach do kategorii przestrzeni zdegradowanej możliwe jest zaliczenie
terenów lub obiektów, które nie są wyłączone z dotychczasowego użytkowania (są to obiekty
i tereny, na których aktualnie prowadzi się działalność mieszczącą się w kategoriach
użytkowania określonych powyżej) jeśli istnieje możliwość i jest społecznie lub ekonomicznie
uzasadnione podjęcie działań na rzecz ich adaptacji do celów rozwoju społecznego lub
gospodarczego realizujących ideę i spełniających kryteria uznania za działania rewitalizacyjne.
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Tak rozumiana przestrzeń zdegradowana istnieje na terenie miejscowości: Gębice,
Marcinkowo i Chabsko.
W Gębicach przy ul. Poległych Bohaterów, na działce nr 141 (pow. 1300m 2) znajduje
się zniszczony budynek mieszkalny stanowiący pustostan, który w okresie jesienno-zimowym
staje się siedliskiem i miejscem schronienia dla bezdomnych. Budynek wraz z otoczeniem
stanowi przestrzeń zdegradowaną. Ponieważ stan prawny jest nieuregulowany nie ma
możliwości określenia jego właściciela, a tym samym zagospodarowania tego obiektu na cele
społeczne lub gospodarcze.
Ponadto, w Gębicach przestrzeń zdegradowaną stanowi rynek zajmujący działki nr 96/1/, 96/2,
96/3 i 462/3 o łącznej powierzchni 2,16 ha. Właścicielami tych działek jest Gmina Mogilno.
Na tym terenie znajduje się park z zadrzewieniami, niewielki ogólnodostępny plac zabaw,
z którego korzystają również przedszkolacy z sąsiadującego z rynkiem przedszkola, boisko
do koszykówki z asfaltową nawierzchnią, ławki, trybuny wykonane własnym sumptem przez
mieszkańców oraz inne elementy małej architektury wymagające rewitalizacji, a nawet atestów
dopuszczających do użytku przez miejscową społeczność. Rynek to zarówno miejsce pamięci
o bohaterach Powstania Wielkopolskiego i II wojny światowej, jak i miejsce o charakterze
społeczno-kulturalnym

oraz

funkcjonalno-użytkowym.

Stanowi

centrum

życia

wsi

i jej mieszkańców. Tu znajdują się skrzynki listowe Poczty Polskiej oraz budynki użyteczności
publicznej tj. przedszkole, przystanek PKS oraz biblioteka będąca filią Miejskiej Biblioteki
publicznej w Mogilnie. Rynek, miejsce spotkań lokalnej społeczności, na którym odbywa się
większość wiejskich imprez kulturalnych i patriotycznych („Świętojanki”, finały Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody ważnych w historii Polski rocznic przy pomniku
Powstańców Wielkopolskich) – jest nieoświetlony, odstrasza i nie stanowi wizytówki
miejscowości, mimo że mieszkańcy angażują się w konstruowanie i utrzymanie tej wspólnej
przestrzeni (dbają o zadrzewienia, malują i odnawiają urządzenia placu zabaw). Gębice to druga
pod względem wielkości i liczby mieszkańców miejscowość w gminie Mogilno. Liczy 875 osób
często aktywnych, zaangażowanych w działalność ochotniczej straży pożarnej, Stowarzyszenia
Wspierania Pozarządowych Inicjatyw Społecznych „Sokół”, koła gospodyń wiejskich, kółka
rolniczego, parafii, szkoły, przedszkola, biblioteki. Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców
Gębic oraz prowadzoną przez Gminę Mogilno politykę przestrzenną (Gmina dysponuje
projektem rewitalizacji miejscowego rynku) oraz społeczną (ta realizowana jest przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie), to społecznie i ekonomicznie uzasadniona jest
modernizacja i rewitalizacja tego miejsca. Zagospodarowanie gębickiego rynku i poprawa jego
estetyki zmobilizuje bowiem miejscową społeczność do dalszych działań, jedności i integracji
społecznej. Wpłynie również na poprawę ich jakości życia.
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W Marcinkowie znajduje się nieczynna linia kolejowa Mogilno-Orchowo oraz budynek dworca
PKP (dz. nr 199/2) łącznie zajmujące powierzchnię 10 ha 69 m. Obiekty stanowią własność PKP
i nie ma możliwości ich zagospodarowania na cele rozwoju społecznego lub gospodarczego.
Również na innych terenach zdegradowanych: po tartaku (dz. nr 265/1, 265/2 i 265/3
o powierzchni 1,61 ha, własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych),
po dawnej mleczarni (dz. nr 151/3 o powierzchni 0,1597 ha, własność Gminy Mogilno w
użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej) nie ma możliwości zagospodarowania tych
obszarów na cele rozwoju społecznego lub gospodarczego.
W Marcinkowie, na działce nr 129/40 o pow. 0,5713 ha znajduje się zniszczony,
wymagający remontu budynek będący pozostałością po dworku z połowy XIX w., który pełni
funkcje mieszkalne dla 9 rodzin wraz z terenami przyległymi wymagającymi zagospodarowania.
Budynek ten stanowi własność Gminy Mogilno. Znajduje się w zarządzie Mogileńskich Domów
w Mogilnie jednak nie jest priorytetem działań polityki mieszkaniowej Gminy. Ponadto,
na działce nr 152/26 o pow. 1,4618 ha znajduje się nieużytkowany teren wraz z obiektem
istniejącej szkoły, który zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”
w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach można zaliczyć do kategorii
przestrzeni zdegradowanej.
W miejscowości brak infrastruktury społecznej oraz obiektów publicznych, które
mogłyby służyć za miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Brak świetlicy i miejsc aktywności
na świeżym powietrzu, a także budynków zaadaptowanych na centra lokalnej aktywności oraz
miejsc

rekreacji

i

wypoczynku,

które

odpowiadałyby

współczesnym

wymaganiom

i wzmacniałyby aktywizację lokalnej społeczności oraz utożsamiałyby mieszkańców
z miejscowością. Brak stałego miejsca spotkań, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
społeczno-kulturalna powoduje wiele frustracji wśród osób najbardziej aktywnych i liderów
lokalnej społeczności, a wśród dzieci i młodzieży wiele destruktywnych zachowań
prowadzących do wandalizmu i chuligaństwa. Jedynym obiektem, w którym wyodrębniono
miejsce na cele społeczne mieszkańców jest boczne pomieszczenie o powierzchni 30 m2
znajdujące się w budynku miejscowej szkoły podstawowej. Biorąc pod uwagę, liczbę osób
zamieszkujących Marcinkowo (733 osoby – jest to jedna z 4 największych w gminie wsi) oraz
fakt, że mieszkańcy tego terenu to ludność prężnie działająca w gminie i inicjująca warunki
sprzyjające rozwojowi życia społeczno-kulturalnego dzieci, młodzieży, dorosłych zwłaszcza
zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturalnym, a także przychylność i dążenia Gminy
Mogilno, która dysponuje projektami rozbudowy ww. pomieszczenia i zagospodarowania
terenów przyległych, to społecznie oraz ekonomicznie uzasadniona jest adaptacja tego
pomieszczenia do celów rozwoju społecznego. Wpłynie to na wzrost poczucia i tożsamości
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mieszkańców Marcinkowa ze swoją miejscowością oraz zmobilizuje do dalszego działania, które
swym zasięgiem obejmie również ościenne wsie.
W Chabsku, na działkach nr 229 i 230 o pow. 1,05 ha znajduje się teren wraz z obiektem
byłej szkoły podstawowej, który w 2001 r. zaadaptowano na Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Mogilnie. Teren ten wraz ze znajdującym się w bardzo złym stanie technicznym budynkiem,
stanowi własność Gminy Mogilno. Zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych” w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach przestrzeń
tą można zaliczyć do kategorii przestrzeni zdegradowanej. W Chabsku jest to tym szczególnie
uzasadnione, że oprócz budynku muzeum i terenów przyległych nie ma na tym obszarze
infrastruktury społecznej oraz obiektów publicznych, które mogłyby służyć za miejsca spotkań
i integracji mieszkańców. Brak świetlicy, budynków zaadaptowanych na centra lokalnej
aktywności oraz miejsc rekreacji i wypoczynku, które utożsamiałyby mieszkańców
z miejscowością i wzmacniałyby aktywizację lokalnej społeczności. Zważywszy na fakt,
że mieszkańcy Chabska również w wieku 60 i więcej lat podejmują próbę aktywizacji i angażują
się w różne formy działalności kulturalnej (działalność zespołu śpiewaczego „Kalina”
i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chabsko „Lepsze Jutro”), to konieczne jest stworzenie warunków
do jej rozwoju i niedopuszczenie do społecznego marazmu. Jedynym obiektem, które można
zaadaptować na cele społeczne mieszkańców jest budynek miejscowego muzeum. Mając
na uwadze aktualne trendy demograficzne wskazujące na nieuchronne i postępujące się
starzenie społeczeństwa (w Chabsku wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym względem
ludności ogółem wynosi 17,74% i jest on wyższy niż średni w gminie, który wynosi 16,93%)
oraz brak infrastruktury aktywizacji społecznej powodujący społeczną apatię i odrętwienie
prowadzące do wykluczenia społeczno-kulturalnego, a także kulturalną funkcję, jaką pełni
muzeum nie tylko dla lokalnej społeczności gminy Mogilno, to społecznie i ekonomicznie
uzasadnione jest podjęcie działań na rzecz adaptacji do celów rozwoju społecznego budynku
muzeum.
4.

Ustalenie i opis obszaru rewitalizacji gminy
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017

r., poz. 1023) oraz „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnymi” obszarem
rewitalizacji jest obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący
się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może
być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść
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niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe
albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, wyłącznie w przypadku, gdy
działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach powiązane są ściśle z celami
rewitalizacji i przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.
Diagnoza stanu aktualnego miasta oraz terenów wiejskich wskazała, że największe natężenie
stanów kryzysowych, zagrażających spójności społecznego-gospodarczej występuje w Mogilnie
w Centrum Miasta oraz w miejscowościach: Chabsko, Gębice, Marcinkowo.
W

wyniku

koncentracji

przestrzennej

problemów

wyznaczono

jeden

obszar

rewitalizacji, który składa się z 4 podobszarów:
a) jeden podobszar położony w części miejskiej stanowiący Centrum Miasta
b) trzy podobszary położone w części wiejskiej obejmujące całe miejscowości: Chabsko, Gębice,
Marcinkowo.
Tak wyznaczone podobszary tworzą obszar zdegradowany wymagający podjęcia działań
rewitalizacyjnych. Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 2006,28 ha co stanowi 7,87 %
powierzchni gminy, zamieszkuje go 7248 mieszkańców, tj. 28,85% ludności gminy.
Powierzchnię i ludność obszaru objętego rewitalizacją przedstawia tabela 28.
Tabela 31. Powierzchnia i ludność obszaru objętego rewitalizacją w mieście i gminie Mogilno

Podobszar

Ludność

Centrum

Ludność gminy
(%)

Powierzchnia (ha)

Powierzchnia
gminy (%)

5313

21,15 %

173,24

0,68 %

Gębice

875

3,48 %

599,52

2,35 %

Marcinkowo

733

2,92 %

414,71

1,63 %

Chabsko

327

1,30 %

818,81

3,21 %

7248

28,85 %

2006,28

7,87 %

25123

x

25494,01

x

Miasta

Razem obszar
rewitalizacji
Gmina

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UrzęduMiejskiego w Mogilnie.

Granice obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru gminy Mogilno
przedstawia mapa nr 2.
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Mapa 2. Granice obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru gminy Mogilno
Źródło: Opracowanie własne

4.1 Obszar rewitalizacji – miasto
W celu delimitacji obszaru rewitalizacji części miejskiej gminy Mogilno, w mieście Mogilno
wzięto pod uwagę całą jednostkę strukturalną – Centrum Miasta – uznaną zgodnie z „Zasadami
programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” za obszar zdegradowany. Wyznaczony obszar
rewitalizacji nie zajmuje więcej niż 20% powierzchni gminy i nie koncentruje więcej niż 30%
mieszkańców gminy.
Centrum Miasta charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia oraz ciągłymi problemami
społecznymi, takimi jak: niesamowystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw
domowych prowadząca do wykluczenia społecznego, niekorzystne trendy demograficzne
(starzenie się społeczeństwa), a także występowaniem przestrzeni zdegradowanych.
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Centrum Miasta zamieszkuje duży odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, który stanowi
22,36% ludności ogółem zamieszkałych na tym obszarze w stosunku do średniej w gminie, który
wynosi 16,93%. Jest to trend powszechny, widoczny w całym kraju będący potwierdzeniem
dla zjawiska jakim jest starzenie się społeczeństwa również na terenie Mogilna. W tej jednostce
jest on bardzo silny. Ludność i gospodarstwa domowe w Centrum Miasta w porównaniu
z innymi jednostkami strukturalnymi jest w dużej mierze zależna od wsparcia MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie (wskaźnik udziału osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w stosunku do ludności
ogółem na tym obszarze wynosi 9,79% i jest on wyższy od średniego w gminie o 1,59 punktu
procentowego) i w dużym stopniu narażona na zakłócanie miru domowego i porządku
publicznego. Z diagnozy wynika, że stosunek interwencji z powodu zakłócenia miru domowego i
porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych wynosi 96,80%, podczas gdy
średnio w gminie jest niemal o połowę mniejszy i stanowi 40,87%.
Na terenie Centrum Miasta występują również 2 obiekty zaliczane do przestrzeni
zdegradowanej, wykazujące możliwość adaptacji co celów rozwoju społecznego.
Tabela 32. Wskaźniki delimitacji obszaru rewitalizacji w mieście Mogilno
Stosunek interwencji
Udział osób w
Udział ludności w
Miejscowość

wieku
poprodukcyjnym w
ludności ogółem na
danym obszarze

gospodarstwach
domowych
korzystających ze
środowiskowej
pomocy społecznej
w ludności ogółem
na danym obszarze

służb porządkowych
(policji, straży) z
powodu zakłócania
miru domowego i
porządku
publicznego
względem ogółu
gospodarstw
domowych na

Występowanie
przestrzeni
zdegradowanej
wykazującej
możliwość adaptacji
do celów rozwoju
społecznego lub
gospodarczego

danym obszarze
Obliczenia własne na Obliczenia własne na
Źródło
i stan
aktualności
danych

Obliczenia własne na

podstawie danych z

podstawie danych z

podstawie danych z

Miejsko-Gminnego

Komendy

Analiza własna na

Urzędu Miejskiego w

Ośrodka Pomocy

Powiatowej Policji i

podstawie wizji

Mogilnie (stan na

Społecznej w

Straży Miejskiej w

lokalnej

31.12.2016 r.)

Mogilnie (stan na

Mogilnie (stan na

31.12.2016 r.)

31.12.2016 r.)

Problem

Starzenie się

Niewystarczalność

Zakłócenie

Występowanie

społeczny

społeczeństwa

ekonomiczna

bezpieczeństwa

przestrzeni
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ludności i

funkcjonowania

zdegradowanych

gospodarstw

rodzin i porządku

oraz negatywnych

domowych

publicznego

zjawisk w sferze:
przestrzennofunkcjonalnej i
technicznej

Centrum
Miasta
Gmina

22,36 %

9,79 %

96,80 %

1 obiekt

16,93 %

8,20 %

40,87 %

5

Źródło: Opracowanie własne

4.2 Obszar rewitalizacji – obszar wiejski
W celu delimitacji obszaru rewitalizacji części wiejskiej gminy Mogilno wzięto pod
uwagę miejscowości Chabsko, Gębice i Marcinkowo, które zgodnie z „Zasadami programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych” uznano za obszar zdegradowany. W miejscowościach tych
można wskazać przynajmniej 2 problemy społeczne. Tu też występują negatywne zjawiska
spoza sfery społecznej. Na tych terenach istnieją także przestrzenie zdegradowane, których
adaptacja do celów społecznych jest zarówno społecznie, jak i ekonomicznie uzasadniona, a
dodatkowo spójna z polityką społeczną i przestrzenną władz Gminy Mogilno.
Tabela 33. Wskaźniki delimitacji obszaru rewitalizacji części wiejskiej gminy Mogilno
Miejscowość

Chabsko

Gębice

- udział ludności w

- udział ludności w wieku

wieku poprodukcyjnym

poprodukcyjnym w

w ludności ogółem na

ludności ogółem na

danym obszarze wynosi

danym obszarze wynosi

17,74%

18,17%

16,93%

16,93%,

0,21%,

- udział bezrobotnych

udział gospodarstw

- udział osób w

pozostających bez pracy

domowych – stałych

gospodarstwach

Społeczny wskaźnik

ponad 24 miesiące w

beneficjentów

domowych

delimitacji obszaru

ogóle bezrobotnych na

środowiskowej pomocy

korzystających ze

rewitalizacji (2)

danym obszarze wynosi

społecznej w liczbie

środowiskowej pomocy

36,36%

gospodarstw domowych

społecznej w ludności

Społeczny wskaźnik
delimitacji obszaru
rewitalizacji (1)
Wartość wskaźnika w
gminie

Marcinkowo
- stosunek
wykroczeńprzeciwko
bezpieczeństwu i mieniu
względem ludnościna
danym obszarze wynosi
0,41%,
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ogółem na danym

ogółem na danym

obszarze wynosi

obszarze wynosi 8,87%

17,89%,
Wartość wskaźnika w

24,03%

gminie

11,80%

8,20%
-

Problemy społeczne
zdiagnozowane na
terenie wiejskim
obszaru
zdegradowanego

- starzenie się
- starzenie się

społeczeństwa,

społeczeństwa,

- niesamowystarczalność

- głębokie bezrobocie

ekonomiczna ludności i
gospodarstw domowych,

niesamowystarczalność
ekonomiczna ludności i
gospodarstw
domowych,
- zakłócenie
bezpieczeństwa osób i
mienia

Występowanie
przestrzeni
zdegradowanej
wykazującej możliwość
adaptacji co celów

Istnieje przestrzeń

Istnieje przestrzeń

Istnieje przestrzeń

zdegradowana o

zdegradowana o

zdegradowana o

powierzchni 1,05 ha

powierzchni 2,16 ha

powierzchni 1,4618 ha

rozwoju społecznego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie, Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie, Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w Mogilnie,
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie oraz wizji lokalnej i spotkań z mieszkańcami (stan na 31.12.2016
r.)

Obszar rewitalizacji części wiejskiej gminy Mogilno składa się z 3 podobszarów
obejmujących całe miejscowości Chabsko, Gębice, Marcinkowo zaliczonych do obszaru
zdegradowanego. Powierzchnię obszaru rewitalizacji wykazano jako rzeczywistą powierzchnię,
na której planowana jest interwencja w ramach tworzonego Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mogilno. Tak wyznaczony obszar rewitalizacji nie zajmuje więcej niż 20% powierzchni
gminy i nie koncentruje więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Tabela 34. Powierzchnia i ludność obszaru objętego rewitalizacją na obszarze wiejskim gminy Mogilno
Ludność gminy

Ludność

Gębice

875

3,48 %

599,52

2,35 %

Marcinkowo

733

2,92 %

414,71

1,63 %

(%)

Powierzchnia (ha)

Powierzchnia

Podobszar

gminy (%)
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Chabsko

327

1,30 %

818,81

3,21 %

Razem

1935

7,70 %

1833,04

7,19 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Obszar rewitalizacji w poszczególnych podobszarach spełnia różne cele rewitalizacji, o których
mowa w „Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

4.2.1 Cele rewitalizacji
1) Cel rewitalizacji dla podobszaru Chabsko
Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej
Tabela 35. Cel rewitalizacji dla podobszaru Chabsko

Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej

Kryterium

Kryterium

Występuje przestrzeń zdegradowana, która może być zaadaptowana do celów rozwoju
społecznego
Na terenie Chabska na działkach nr 229 i 230 występuje przestrzeń zdegradowana o
pow. 1,05 ha wraz z obiektem byłej szkoły, w której utworzono muzeum. Przestrzeń ta
stanowi własność Gminy Mogilno i jest jedyną na tym obszarze, której pomieszczenia
można zaadaptować do celów rozwoju społecznego.
Na terenie miejscowości i w odległości 1,5 km od zwyczajowo przyjętego centralnego
punktu miejscowości, liczonej wzdłuż dróg publicznych i publicznych ciągów pieszych i
pieszo-jezdnych brak publicznej infrastruktury aktywizacji społecznej, chyba, że
uzasadniona i planowana interwencja zakłada utworzenie infrastruktury należącej do
tej samej kategorii oraz umożliwiającej realizację zadań/aktywności tego samego
rodzaju, jeśli zapotrzebowanie społeczne przekracza możliwości infrastruktury już
istniejącej, to nie jest konieczne spełnienie warunku odległości 1,5 km.
W centrum miejscowości znajduje się Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie, które
jest jedynym obiektem publicznym na tym terenie. Ponieważ brak innych budynków i
przestrzeni, to jest uzasadniona społecznie i ekonomicznie potrzeba zakładająca
utworzenie infrastruktury aktywizacji społecznej i kulturalnej poprzez rewitalizację
tego muzeum.

Źródło: Opracowanie własne
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Cele rewitalizacji dla podobszaru Gębice
1) Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej
Tabela 36. Cel rewitalizacji dla podobszaru Gębice
Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej
Występuje przestrzeń zdegradowana, która może być zaadaptowana do celów rozwoju
społecznego
Kryterium

Kryterium

Na terenie Gębic na działkach dz. nr 96/1, dz. nr 96/2 i dz. nr 96/3 i 462/3
stanowiących miejscowy rynek występuje przestrzeń zdegradowana o pow. 2,16 ha.
Jest to nieoświetlony, zadrzewiony plac (mały park, z urządzeniami zabaw dla dzieci,
elementami boiska z trybunami i miejscem pamięci – pomnikiem) wymagający
przywrócenia użyteczności publicznej oraz zagospodarowania. Przestrzeń ta jest
jedyną na tym obszarze, którą można zaadoptować do celów rozwoju społecznego.
Na terenie miejscowości i w odległości 1,5 km od zwyczajowo przyjętego centralnego
punktu miejscowości, liczonej wzdłuż dróg publicznych i publicznych ciągów pieszych i
pieszo-jezdnych brak publicznej infrastruktury aktywizacji społecznej, chyba, że
uzasadniona i planowana interwencja zakłada utworzenie infrastruktury należącej do
tej samej kategorii oraz umożliwiającej realizację zadań/aktywności tego samego
rodzaju, jeśli zapotrzebowanie społeczne przekracza możliwości infrastruktury już
istniejącej, to nie jest konieczne spełnienie warunku odległości 1,5 km.
Rynek znajduje się w centrum Gębic. Stanowi miejsce spotkań i aktywności
mieszkańców, a także pełni funkcje społeczne (lokalizacja PKS, sąsiedztwo biblioteki,
szkoły i przedszkola). Jednak znajdujące się w jego otoczeniu zniszczone detale małej
architektury (plac zabaw, elementy boiska z trybunami), stare i niebezpieczne
zwłaszcza dla najmłodszych użytkowników wymagające atestów urządzenia, a także
plac, który trzeba odnowić i zagospodarować od kilku lat stanowi główny priorytet
działań władz Gminy Mogilno. Ponieważ rynek jest wizytówką miejscowości, tu
znajdują się budynki użyteczności społecznej, to jest uzasadniona społecznie i
ekonomicznie potrzeba zakładająca modernizację infrastruktury aktywizacji
społecznej i kulturalnej poprzez rewitalizację tej przestrzeni.

Źródło: Opracowanie własne

2)

Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach

o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej
Tabela 37. Cel rewitalizacji dla podobszaru Gębice
Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim
uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej
Kryterium

Miejscowość wykazuje wyższy od przeciętnej w gminie wskaźnik osób w rodzinach
korzystających z pomocy społecznej
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W Gębicach udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w ludności ogółem na tym obszarze wynosi 9,37% i jest wyższy od
średniej w gminie Mogilno, która wynosi 8,20%.
Lokalny samorząd może wykazać udokumentowane zainteresowanie prowadzeniem zajęć
aktywizujących
Kryterium

Lokalny samorząd może udokumentować zainteresowanie przez organizacje społeczne,
samorządowe instytucje kultury i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie
prowadzenie zajęć i realizację projektów mających na celu zwiększenie partycypacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w życiu kulturalnym i społecznym oraz
zmniejszenie stopnia uzależnienia od świadczeń pomocy społecznej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Mogilnie i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie (stan danych na 31.12.20016 r.)

Cele rewitalizacji dla podobszaru Marcinkowo
1) Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej
Tabela 38. Cel rewitalizacji dla podobszaru Marcinkowo
Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej

Kryterium

Kryterium

Występuje przestrzeń zdegradowana, która może być zaadaptowana do celów rozwoju
społecznego
Na terenie Marcinkowa na działce 152/26 występuje przestrzeń zdegradowana
(powierzchnia 1,4618 ha) wraz z obiektem szkoły podstawowej stanowiąca własność
Gminy Mogilno. Przestrzeń ta jest jedyną na tym obszarze, którą można zaadaptować do
celów rozwoju społecznego.
Na terenie miejscowości i w odległości 1,5 km od zwyczajowo przyjętego centralnego
punktu miejscowości, liczonej wzdłuż dróg publicznych i publicznych ciągów pieszych i
pieszo-jezdnych brak publicznej infrastruktury aktywizacji społecznej, chyba, że
uzasadniona i planowana interwencja zakłada utworzenie infrastruktury należącej do tej
samej kategorii oraz umożliwiającej realizację zadań/aktywności tego samego rodzaju,
jeśli zapotrzebowanie społeczne przekracza możliwości infrastruktury już istniejącej, to
nie jest konieczne spełnienie warunku odległości 1,5 km.
W centrum miejscowości znajduje się Szkoła Podstawowa w Gębicach wraz z terenem
przyległym. Wobec braku infrastruktury aktywizacji społecznej na tym terenie, to jest
uzasadniona społecznie i ekonomicznie potrzeba zakładająca utworzenie infrastruktury
aktywizacji społecznej poprzez rozbudowę dotychczasowego pomieszczenia służącego
aktywności mieszkańców wydzielonego z budynku miejscowej szkoły podstawowej.
Gmina Mogilna posiada projekty rozbudowy tego pomieszczenia, które posłuży za
centrum aktywności lokalnej społeczności Marcinkowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Mogilnie i wizji lokalnej
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2) Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach
o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej
Tabela 39. Cel rewitalizacji dla podobszaru Marcinkowo
Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim
uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej

Kryterium

Miejscowość wykazuje wyższy od przeciętnej w gminie wskaźnik osób w rodzinach
korzystających z pomocy społecznej
W Marcinkowie udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na tym obszarze wynosi 8,87% i
jest wyższy od średniej w gminie Mogilno, który wynosi 8,20%.
Lokalny samorząd może wykazać udokumentowane zainteresowanie prowadzeniem
zajęć aktywizujących

Kryterium

Lokalny samorząd może udokumentować zainteresowanie przez miejscową szkołę i
organizacje społeczne prowadzenie zajęć aktywizujących mających na celu rozwój
społeczny, kulturalny i sportowy dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zmniejszenie stopnia
uzależnienia od świadczeń z pomocy społecznej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Mogilnie i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie (stan danych na 31.12.20016 r.)
5.

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji

5.1. Wprowadzenie
Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji powinna skupiać się na analizie czynników
i zjawisk kryzysowych, skali i charakterze potrzeb rewitalizacyjnych oraz lokalnych
potencjałach występujących na danym terenie. W celu pogłębienia diagnozy wstępnej oraz
uszczegółowienia

zjawisk

na

wyznaczonych

wcześniej

obszarach

zdegradowanych

zaprojektowano szereg działań przy wykorzystaniu komplementarnych metod badawczych.
Złożyły się na nie badania ankietowe, spotkania konsultacyjne (grupy fokusowe), debaty,
wywiady indywidualne oraz spacery badawcze. Narzędzia te miały zostać wykorzystane nie
tylko do weryfikacji hipotez postawionych na podstawie danych statystycznych ale również
wskazanie mocnych stron i potencjałów drzemiących we skazanych przestrzeniach
zdegradowanych i ich mieszkańcach.
Wykorzystane narzędzia badawcze i zebrane przy ich pomocy dane oraz ich wstępna
interpretacja zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Poniżej
przedstawiono wnioski z tych badań w kontekście wcześniej zidentyfikowanych czynników
i zjawisk w rozbiciu na następujące sfery: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzennofunkcjonalną i techniczną. Część końcowa stanowi podsumowanie zjawisk kryzysowych
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i potrzeb rewitalizacyjnych oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie obszaru
rewitalizacji.

5.2. Mogilno
5.2.1. Sfera społeczna
Przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego w mieście Mogilno wskazano 3 wskaźniki,
które stanowią o zjawiskach kryzysowych w wyznaczonym terenie:
1. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze;
2. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem na danym obszarze;
3. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru
domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym
obszarze.
Na podstawie tych wskaźników zdefiniowano występowanie w Centrum Miasta następujących
problemów społecznych:


starzejące się społeczeństwo,



niewystarczalność ekonomiczną ludności i gospodarstw domowych,



zakłócanie bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin i porządku publicznego

Problemy te znalazły swoje potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach. Jako
najważniejszy z nich wskazano Emigrację młodych ludzi do dużych miast lub za granicę. W
konsultacjach wskazywano, że przede wszystkim stoi za tym aspekt ekonomiczny, czyli chęć
zapewnienia sobie wystarczalności ekonomicznej, czy też polepszenia sobie jakości życia. Za tym
drugim motywem przemawia przede wszystkim fakt, że bezrobocie wskazywane było dopiero
na czwartym miejscu pod względem istotności tego problemu. Badani w trakcie indywidualnych
rozmów w otwartym punkcie konsultacyjnym w Parku Miejskim wprost mówili o tym, że gmina
Mogilno nie jest w stanie zapewnić satysfakcjonujących przede wszystkim finansowo stanowisk
pracy (a nie „jakichkolwiek”).
Niekorzystne społecznie dysproporcje w postaci dużego procentowego udziału ludności
w wieku poprodukcyjnym mogą również być pokłosiem emigracji młodych mieszkańców poza
gminę Mogilno. To głównie oni mają dość determinacji, odwagi i ciekawości świata, a z drugiej
strony potrzeby związane z zakładaniem, powiększaniem i utrzymaniem rodzin, aspiracje i
frustrację związane ze zderzeniem oczekiwań z realiami rynku pracy, żeby zdecydować się na
taki krok.
Kwestie zakłócania porządku publicznego, a dokładnie Chuligaństwo, wandalizm,
agresywne zachowania młodzieży, inne zagrożenia przestępczością, są kolejnym dużym
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problemem obecnym w statystykach i w relacjach uczestników badań. Nie tylko na obszarze
miejskim ale także w Gębicach. Wskazuje się tu przede wszystkim osoby młode, które bardzo
często wykazują zachowania nieakceptowane przez pozostałych mieszkańców obszarów. W
trakcie konsultacji wskazywano zwłaszcza na ryzykowną i głośną jazdę samochodami lub
jednośladami oraz używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych czy niekulturalne
odnoszenie się do osób spoza swoje grupy. Jednocześnie wskazano przyczyny takich zachowań:
brak miejsc do spędzania wolnego czasu (a tym samym wykorzystywanie miejsc „zastępczych”
w postaci chociażby targowiska miejskiego, parkingów przy marketach czy placu po dawnej
spedycji PKP) i aktywności, które mogłyby przyciągnąć ich uwagę, wzbudzić zainteresowanie i
zająć czas.
Niska aktywność społeczna poszczególnych grup (młodzieży, seniorów itd.) oraz słaba
integracja pomiędzy tymi grupami, jak i nawet w ich obrębie była wskazywana w badaniach
ankietowych również jako bardzo istotny problem zauważany przez mieszkańców
wyznaczonego obszaru miejskiego. Indywidualne rozmowy i spotkania konsultacyjne,
jak również wcześniejsze badania związane z projektem Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne
w Mogilnie [Potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Mogilno-diagnoza społeczności lokalnej,
2014] potwierdziły hipotezę, że jest to poniekąd wynikiem nie dość atrakcyjnej oferty
kierowanej do poszczególnych grup docelowych, braku dostatecznej motywacji wśród
potencjalnych

uczestników,

niewłaściwych

środków

komunikacji

używanych

do

dystrybuowania informacji o wydarzeniach i cyklicznych działaniach lokalnych instytucji. Z
pewnością ważną rolę pełni także przytoczony wcześniej fakt braku miejsc, które by stwarzały
przestrzeń do aktywności o działaniu aktywizującym i integrującym lokalną społeczność.
Istniejące obiekty mogą też być postrzegane przez mieszkańców jako nie przystające do ich
przekonań, potrzeb czy oczekiwań (i to abstrahując od ich dostępności). Skutkiem takiego
właśnie braku akceptacji może być mała motywacja do przebywania w takich miejscach, a to
może mieć swoje implikacje w postaci m.in. niskiej aktywności społecznej.

5.2.2 Strefa gospodarcza
Wskazany wcześniej problem, zdefiniowany jako Emigracja młodych ludzi do dużych
miast lub za granicę ma zdecydowanie swoje konotacje również ze sferą ekonomiczną.
Wymieniona wcześniej ograniczona podaż satysfakcjonujących miejsc pracy jak również
relatywnie niekonkurencyjne (szczególnie w stosunku do zarobków osób, które w pościgu
za lepszym standardem życia opuściły Ziemię Mogileńską i kraj, ale także do osób które podjęły
pracę w dużych miastach, gdzie obecna sytuacja rynkowa wymusza na pracodawcach
konieczność walki o najlepszych pracowników) apanaże są z pewnością jednym z głównych

57

czynników leżących u źródła problemu. Jest to ogólna tendencja charakterystyczna dla całej
gminy.
Samo bezrobocie zajmuje wysokie, czwarte miejsce na liście problemów wskazanych
w badaniach kwestionariuszowych mieszkańców Mogilna. Jest to dość zaskakujące zważywszy
na obecną sytuację rynkową w kraju, gdzie to w dużej mierze pracownicy a nie pracodawcy
dyktują warunki, a wskaźniki bezrobocia są na poziomach najniższych od wielu lat. Stąd też
przyczyn należałoby oczekiwać nie w sferze obiektywnych wskaźników ekonomicznych,
ale w kompetencjach uczestników rynku pracy, a w szczególności w ich gotowości do podjęcia
zatrudnienia i realnej ocenie swojego potencjału w stosunku do oczekiwań potencjalnych
pracodawców i warunków przez nich proponowanych. Z tej perspektywy najbardziej trafne
wydają się wszelkie działania mające na celu dostarczenie rzetelnej o rynku pracy, warsztaty
pozwalające uczestnikom nabyć lub rozwinąć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu
zatrudnienia, a przede wszystkim działania mające na celu zmianę postaw osób, zwłaszcza
długotrwale bezrobotnych.

5.2.3.Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna
W wyznaczonej strefie w centrum Mogilna występuje kilka przestrzeni o charakterze
zdegradowanej wykazującej możliwość adaptacji do celów rozwoju społecznego, a i w ich
sąsiedztwie negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Na plan pierwszy zdecydowanie wysuwa się magazyn zbożowy GS, wraz z otaczającym
go terenem. Zlokalizowany jest on przy ul. Magazynowej 1 (działka nr 1466/1), stanowiącej
własność Gminy Mogilno. Budynek wraz z przyległym placem w przeszłości stanowił magazyn
służący gromadzeniu zboża dostarczanego przez rolników. Ponieważ liczy sobie ponad 100 lat i
przez wiele ostatnich stał nieużywany i remontowany jedynie dorywczo, więc jego stan jest zły
(zwłaszcza dach )a dodatkowo jest zdewastowany. Mimo to materiały użyte do jego budowy
były bardzo dobrej jakości, więc po odpowiednim remoncie i zmianie funkcji mógłby jeszcze
służyć społeczeństwu przez kolejne dekady. W skutek inicjatywy oddolnej lokalnych artystów i
aktywistów oraz przy wsparciu władz miasta i Mogileńskiego Domu Kultury, obiekt kilkanaście
lat temu został „przywrócony do życia” jako przestrzeń do działań artystycznych różnego
rodzaju: wystawy (doroczne „Mogileńskie Spotkania Plastyczne”), happeningi, projekcje
filmowe, koncerty (cykliczna „Muzyka Pozaradiowa”), przedstawienia teatralne. Działania
te angażowały duże ilości uczestników nie tylko z terenu miasta czy gminy, ale i dalszych miejsc
i przyczyniły się do rozsławienia tego miejsca w całym kraju.
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Niestety postępująca degradacja techniczna budynku (nie będącego wówczas własnością
Gminy) i niedostateczne przystosowanie do nowych funkcji, spowodowało kilka lat temu
zaprzestanie wszelkich działań w tym obiekcie. Od tego czasu jest ponownie pustostanem,
ale w 2017 roku zmienił się jego właściciel (obecnie Gmina Mogilno).

Magazyn zbożowy GS

Jak pokazały badania ankietowe i konsultacje społeczne, „marka” magazynu GS sięga
daleko poza samo Mogilno i jest szanowana nawet przez osoby bardzo młode, które nie miały
możliwości brać udziału we wcześniejszych aktywnościach organizowanych w tym miejscu.

Obiekt ten wraz z bezpośrednim otoczeniem jest postrzegany przez mieszkańców (także przez
wszystkich

wskazanych

w

badaniu

ankietowym

grup

wykluczonych:

bezrobotnych,

niepełnosprawnych czy młodzieży do 25 roku życia)jako pierwszorzędny cel rewitalizacyjny.
Oczywiście celem rewitalizacji nie ma byś wyłącznie uratowanie zabytkowego budynku,
ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni do różnorodnych działań o zróżnicowanym
charakterze. Ponadto rewitalizacji wymaga nie tylko sam budynek, ale i teren znajdujący się w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku (tereny poprzemysłowe oraz nieużytki stanowiące
własność PKP).
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Za wykorzystaniem tego obiektu do celów rewitalizacyjnych przemawia szereg
argumentów, zarówno społecznych, kulturowych, jak i ekonomicznych:
1. Społeczne:
a. lokalizacja w centralnej części miasta, gdzie zdiagnozowano najwięcej problemów
będących podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego;
b. akceptacja miejsca przez różne grupy społeczne, w tym także osoby wykluczone;
c. uniwersalność przestrzeni, która pozwala potencjalnie na bardzo różnorodne
aktywności: artystyczne, rekreacyjne, edukacyjne, integracyjne, rekreacyjne,
komercyjne itp.
d. przy

okazji

rewitalizacji

budynku

będzie

możliwość

dostosowania

go do współczesnych standardów budowlanych, czego skutkiem będzie między
innymi ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych (duża część obecnie
wykorzystywanych obiektów nie ma takich udogodnień, co często jest powodem
wykluczenia tej grupy);
e. uruchomienie w tym miejscu centrum aktywności społecznej może wiązać
się z utworzeniem nowych miejsc pracy, a wdrożenie programów mających na celu
rozwój

kompetencji

i

motywacji

osób

bezrobotnych

może

przyczynić

się do zmniejszenia problemu bezrobocia.
2.

Kulturowe:
a. uchronienie zabytkowego i ciekawego stylistycznie budynku, stanowiącego wyraźny
punkt na mapie architektonicznej miasta, przed dalszym niszczeniem i rozbiórką;
b. przy umiejętnej adaptacji możliwe będzie eksponowanie przedmiotów i funkcji
jakim pierwotnie służył budynek mające na celu utrwalenie tradycji i edukowanie
młodszych pokoleń;
c. stworzenie miejsca do działania dla lokalnych artystów i ekspozycji ich prac,
podobnie jak miało to miejsce w przeszłości (wystawy, koncerty, przedstawienia
teatralne, pokazy filmów, performance itp.), czyli może to równocześnie pełnić
funkcję podtrzymującą miejscową tradycję;
d. lokalizacja z dala od budynków mieszkalnych uchroni od ryzyka zakłócania ciszy
i porządku nawet przez generujące spore natężenie dźwięku aktywności takie, jak
koncerty, próby muzyków (np. lokalnej orkiestry dętej) czy zajęcia rekreacyjne
z odtwarzaniem muzyki.

3. Ekonomiczne:
a. obiekt po rewitalizacji może także być wykorzystywany do celów komercyjnych
np. poprzez wynajmowanie sal i innych pomieszczeń zewnętrznym podmiotom,
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ale także do nieodpłatnego wykorzystania przez instytucje samorządowe
i organizacje pozarządowe, co pozwoli zaoszczędzić na kosztach związanych
z

wynajmowaniem

pomieszczeń

niezbędnych

do

bieżącej

działalności

czy okazjonalnych działań
b. umiejscowienie bezpośrednio przy dworcu PKP i jednej z głównych tras
kolejowych w kraju, zapewni bardzo dobrą promocję dla miasta, w szczególności,
że w obecnej, zdegradowanej formie te tereny raczej mają wręcz odwrotną funkcję
dając nienajlepsze świadectwo miejscowości i mieszkańcom;
c. wymieniona wyżej lokalizacja może także przyczynić się do pozyskania
na utrzymanie obiektu w późniejszym czasie (duże możliwości do umieszczenia
reklam w różnej formie, a więc atrakcyjne miejsce dla potencjalnych
reklamodawców) .
d. łatwy dojazd (bliskość stacji kolejowej i dworca PKP lub możliwość zaparkowania
auta po odpowiednim zagospodarowaniu otoczenia), lokalizacja w niewielkiej
odległości od dużych osiedli w połączeniu z wcześniej wskazanym dużym
potencjałem promocyjnym, tradycją, atrakcyjnością i społeczną akceptacją miejsca,
mogą przyczynić się do dużej frekwencji na organizowanych imprezach, a tym
samym do ich sukcesów komercyjnych (zakładając, że będą one biletowane)
Wszystkie wyżej wymienione sfery uzyskały bardzo wysokie wyniki w badaniach
ankietowych mieszkańców wyznaczonych obszarów, przy czym działania kulturalne
oraz urbanistyczne, architektoniczne, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne były na szczycie
listy ważności mieszkańców miejskiego obszaru zdegradowanego, co utwierdza w przekonaniu,
że remont i przystosowanie magazynu zbożowego GS do funkcji m.in. kulturowych jest tym,
czego oczekują badani.
Warto w tym miejscu zwrócić jeszcze uwagę, że rewitalizacją obiektów na terenie
wytyczonego obszaru Centrum Mogilna (a w szczególności Magazynu Zbożowego GS) są żywo
zainteresowani mieszkańcy także pozostałych obszarów (wiejskich) z racji niewielkiej
odległości

od

ich

miejsca

zamieszkania

i

częstego

przebywania

w

mieście

gminnym/powiatowym (pomimo istniejących problemów komunikacyjnych), co pokazały
wyniki badań zawarte w Załączniku nr 1

5.3.

Chabsko

5.3.1.Sfera społeczna
Na tym obszarze wyznaczono następujące wskaźniki delimitacji:
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1) Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności ogółem na danym
obszarze

2) Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle bezrobotnych
na danym obszarze
W Chabsku występuje także dodatkowy problem wskazujący na konieczność przeprowadzenia
działań rewitalizacyjnych wskazywany przez mieszkańców w badaniach. Jest nim niska
aktywność społeczna.
Niskie wyniki w powyższych wskaźników implikują bardzo zbliżone problemy,
jak w przypadku centrum miasta Mogilno i prowadzą po części do niemal identycznych
konkluzji. Niemniej w tym przypadku dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie
na relacje interpersonalne jest mała wielkość miejscowości (przestrzenna i pod względem ilości
mieszkańców), spora odległość od najbliższych ośrodków miejskich oraz bardzo skromna
i zdegradowana infrastruktura (jak wcześniej wskazano, poza Muzeum Ziemi Mogileńskiej
i terenem bezpośrednio do niego przylegającym nie ma innego miejsca, które mogło by
zapewnić potencjalne warunki do społecznych aktywności). Stąd w badaniach ankietowych
mieszkańców tego obszaru właśnie niska aktywność społeczna (oprócz emigracji, która jest
wspólnym

problemem

dla

wszystkich

wyznaczonych

obszarów)

została

uznana

za najważniejszy problem. Zważywszy na fakt, że pierwszy z wymienionych wskaźników mówi o
starzejącym się społeczeństwie Chabska, co znalazło również swoje odzwierciedlenie
w badaniach ankietowych (ponad połowa respondentów mieści się w 2 górnych przedziałach
wiekowych, czyli ma ponad 45 lat), to można postawić tezę, że to gównie te osoby wykazują
cechy grupy wykluczonej społecznie. Zaawansowany wiek połączony z ubogą infrastrukturą
komunikacyjną (opisany wcześniej jedyny przystanek PKS i rzadkie połączenia z miastem
gminnym) i techniczną, a zarazem z dużą ilością wolnego czasu wśród osób w wieku
poprodukcyjnym i skromną ofertą aktywności społecznej „in situ”, zdają się potwierdzać
powyższą tezę.
Stwierdzony problem z wysokim udziałem osób długotrwale pozostających bez pracy w
strukturze bezrobocia może wynikać zatem nie tylko z przyczyn osobistych mieszkańców.
Pomijanie kontekstu wpływu środowiska i dostępności do usług publicznych w sytuacji życiowej
osób defaworyzowanych jest typowym błędem atrybucji i częstą przyczyną porażki programów
pro-zatrudnieniowych, które pomijają kontekst lokalny. Świadczy o tym szereg badań, jak
również zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której w rozdziale „Rozwój
obszarów wiejskich” wskazuje się na sytuację „osób starszych i kobiet oraz osób pragnących
znaleźć pracę poza sektorem rolnym, często wykluczonych z rynku pracy. Konieczne jest
wzmacnianie powiązań funkcjonalnych obszarów wiejskich z małymi miastami a także
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wzmocnienie małych miast i centrów gminnych, jako lokalnych ośrodków wzrostu2”. Dlatego
kryzys społeczny w Chabsku może wynikać również ze stosunkowo niekorzystnej sytuacji
wynikającej z położenia i słabej infrastruktury społecznej i transportowej wsi, ale też z braku
możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji społecznych na miejscu, w odpowiednio
przygotowanym otwartym centrum lokalnym, jakim mogłoby się stać dzięki rewitalizacji
Muzeum Ziemi Mogileńskiej.
5.3.2. Strefa gospodarcza
Na tym obszarze zdiagnozowano przede wszystkim niski stopień przedsiębiorczości.
Wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym wynosi 4,61% i jest niższy od średniego w gminie, który wynosi 10,18%
(wskaźnik na podst. danych z 2016 r. przesłanych z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy). Jest
to problem który przewija się w opisach nie tylko tego obszaru. Jest to także poniekąd remedium
na problem bezrobocia opisanego w poprzednim punkcie. Jeśli nie możemy znaleźć stanowiska
adekwatnego do posiadanych kompetencji i oczekiwań, to dlaczego nie stworzyć sobie takiego?
Niestety często brakuje po temu wystarczająco silnej motywacji i praktycznej wiedzy. Dlatego
też projekty przygotowywane pod kątem tego obszaru powinny stawiać sobie za cel edukowanie
mieszkańców

pod

kątem

projektowania

swojej

przyszłości

zawodowej

w

formie

samozatrudnienia i kształtowanie odpowiednich postaw pro-rynkowych.

5.3.3. Strefa środowiskowa
Dane z Urzędu Miejskiego w Mogilnie dowodzą, że mieszkańcy wsi nie mają dostępu
do sieci kanalizacyjnej. Na 81 gospodarstw domowych 5 korzysta z przydomowych oczyszczalni
ścieków, a pozostałe 76 nieruchomości ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Podczas gdy
w gminie 54% mieszkańców korzysta z kanalizacji, to w Chabsku żaden z mieszkańców
nie korzysta z tego typu rozwiązania. Mieszkańcy narażeni są na zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych, do których przedostają się zanieczyszczenia komunalne.

5.3.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna
Analiza wskaźników z tej sfery funkcjonowania miejscowości Chabsko i jej mieszkańców
pokazała, że głównymi problemami są:
1. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną:
a. zła jakość dróg publicznych, brak ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
b. brak dostępu do sieci gazowej;

2

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), s. 197

63

c. brak

dostępu

do

obiektów

publicznych

służących

edukacji,

integracji

i infrastruktury społecznej oraz turystycznej;
2. deficyt terenów publicznych
3. brak dostępu do podstawowych usług- brak obiektów i punktów handlowych
i usługowych
4. niski poziom obsługi komunikacyjnej.
Wg danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie występuje tu najdłuższa w gminie Mogilno sieć
dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (długość 3.900 km) i dróg o naw. gruntowej (długość
8,382 km) o bardzo złej jakości wymagająca ciągłych napraw i modernizacji. Problemem jest zły
stan techniczny przebiegających przez miejscowość dróg powiatowych nr 2417C i 2418 C. Brak
chodników i ścieżek rowerowych powoduje, że mieszkańcy, aby przemieścić się do miasta
i pobliskich miejscowości pokonują niebezpieczną drogą krajową nr 15 Trzebnica-Ostróda
zaliczoną do klasy GP drogi głównej ruchu przyspieszonego.
Miejscowość jest zwodociągowana, ale nie posiada sieci gazowej. 100% mieszkańców nie ma
dostępu do sieci gazowej, podczas gdy w gminie wskaźnik ten wynosi 49%.
Nie ma obiektów publicznych (brak świetlicy, budynków do adaptacji na cele społeczne), które
mogłyby służyć za miejsca spotkań, aktywizacji i integracji mieszkańców. Brak infrastruktury
sportowej i turystycznej oraz społecznej, która powodowałaby wśród mieszkańców poczucie
tożsamości z miejscem zamieszkania. W centrum miejscowości znajdują się 2 jeziora.
Dodatkowo

od

wschodu

wieś

graniczy

z

Jeziorem

Mogileńskim.

Nabrzeża

są niezagospodarowane i nie mogą stanowić miejsc wypoczynku mieszkańców oraz nie
spełniają wymogów agroturystycznych. W Chabsku nie ma szkoły, ani przedszkola.
W badaniach wykazano, że obok problemów natury gospodarczej, drugie w kolejności
mają właśnie charakter przestrzenno-funkcjonalny i techniczny. Problemy związane
z infrastrukturą komunikacyjną czy instalacjami wymagają dużych nakładów środków
i powinny zostać rozwiązane z wykorzystaniem innych środków. Natomiast w tym miejscu
warto zwrócić uwagę na brak obiektów publicznych takich jak chociażby świetlica czy szkoła,
które mogłyby służyć za miejsca spotkań, aktywizacji i integracji mieszkańców. Na terenie wsi
(z wyjątkiem muzeum i terenu wokół tego budynku – działki nr 229 i 230 o powierzchni 1,05
ha) nie występują tereny gminne, które można by zagospodarować na cele aktywizacji
społecznej.
Niska jakość i zły stan lokalnych dróg oraz fakt, że w miejscowości jest tylko jeden
przystanek autobusowy (przy dużym rozproszeniu gospodarstw domowych), a społeczność –
jak pokazano – zmaga się z problemami natury ekonomicznej, powodują, że korzystanie
z obiektów o podobnych funkcjach w sąsiednim Wylatowie czy Mogilnie jest mocno utrudnione
i ograniczone. Dzieci do szkół i przedszkoli zmuszone są dojeżdżać we własnym zakresie lub są
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dowożone autobusem opłacanym przez gminę. Czas dojazdu do miejsca edukacji jest
zdecydowanie nieadekwatny do odległości, którą pokonują uczniowie. Dzieci są zabierane
z różnych miejscowości i dowożone do szkoły w Wylatowie lub Mogilnie przez co pokonują
zbędne kilometry i czas
Znajdujące się w Chabsku muzeum, jest jedynym obiektem infrastruktury kulturalnospołecznej na wyznaczonym obszarze zdegradowanym. Mieści się ono w budynku dawnej szkoły
podstawowej powstałej po II wojnie światowej. Obiekt wymaga gruntownego remontu,
zwłaszcza wymiany instalacji i urządzeń sanitarnych oraz doposażenia. Teren wokół muzeum
jest zdegradowany, ale wymaga zagospodarowania i rewitalizacji.
Mając na uwadze aktualne trendy demograficzne wskazujące na nieuchronne
i postępujące się starzenie społeczeństwa (w Chabsku wskaźnik ludności w wieku
poprodukcyjnym względem ludności ogółem wynosi 17,74% i jest on wyższy niż średni
w gminie, który wynosi 16,93%) oraz brak infrastruktury aktywizacji społecznej powodujący
społeczną apatię i odrętwienie prowadzące do wykluczenia społeczno-kulturalnego, a także
kulturalną funkcję, jaką pełni muzeum nie tylko dla lokalnej społeczności gminy Mogilno,
to społecznie i ekonomicznie uzasadnione jest podjęcie działań na rzecz adaptacji do celów
rozwoju społecznego budynku muzeum. Dzięki swojej powierzchni i lokalizacji (przy głównej
drodze dojazdowej w miejscowości) ma spory potencjał do wykorzystania na różne cele np.
wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty plastyczne i związane
ze zwiększaniem kompetencji osób nie radzących sobie najlepiej na rynku pracy, imprezy
plenerowe związane z krzewieniem lokalnej tradycji czy inne działania mające na celu
zwiększenie aktywności mieszkańców (jeden z podstawowych problemów jaki pojawił się
w wynikach badań).
Wspominając o badaniach, warto w tym miejscu również zaznaczyć, że w badaniach
ankietowych to miejsce zostało wskazane przez młodzież, osoby niepełnosprawne i bezrobotne
jako potencjalnie najważniejszy cel działań rewitalizacyjnych na obszarach pozamiejskich.

5.4. Marcinkowo
5.4.1. Strefa społeczna
Wskaźniki wzięte pod uwagę przy delimitacji tego obszaru to:
1. Stosunek wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia względem ludności
na danym obszarze
2. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem na danym obszarze
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Na tej podstawie można by przypuszczać, że problemy społeczne ujęte w ankiecie pod
sformułowaniami: Patologie społeczne (np. alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) oraz
Chuligaństwo, wandalizm, agresywne zachowania młodzieży, inne zagrożenia przestępczością
będą wskazywane jako najistotniejsze. Tymczasem znalazły się one dopiero w drugiej połowie
stawki w klasyfikacji ich istotności dla mieszkańców. Czołowe miejsca ponownie zajęły
problemy związane z emigracją i niską aktywnością społeczną. Wnioski dotyczące tych dwóch
problemów są w dużej mierze powieleniem tego co opisano w poprzednim punkcie, z tą różnicą,
że Marcinkowo zamieszkuje zdecydowanie większa ilość osób, a do tego należało
by rozpatrywać je w kontekście współistnienia z Gębicami, gdyż miejscowości te dzieli
praktycznie tylko rzeka. W tych dwóch obszarach jest potencjalnie sporo miejsc, które stanowią
przestrzeń do działań aktywizujących (zostały one opisane wcześniej), lecz jeśli przyjrzymy
się przez pryzmat skali, to okaże się że infrastruktura jest równie niedostosowana do potrzeb
mieszkańców, jak w przypadku Chabska.
Na uwagę zasługuje fakt, iż aż na 3 miejscu wśród postrzeganych problemów lokalnych
znalazła się Uboga lub niedopasowana do oczekiwań oferta kulturalna, co wyróżnia Marcinkowo
na tle pozostałych obszarów. Przyczyn tego problemu należy – zgodnie z relacjami ze spotkań
konsultacyjnych i spacerów badawczych – poszukiwać w sporej odległości do większego
ośrodka kulturalnego (10 km do Mogilna) i utrudnionego dojazdu do niego, oraz w braku
infrastruktury umożliwiającej organizowanie imprez mających na celu propagowanie kultury.
Pomimo, iż na miejscu prężnie działają lokalni liderzy, to są oni w stanie wykorzystać na te cele
jedynie malutką świetlicę wydzieloną w szkole oraz teren bezpośrednio przy niej (z oczywistych
względów wyłącznie wtedy, gdy są po temu odpowiednie warunki pogodowe).

5.4.2. Strefa gospodarcza
Według danych z 2016 r. z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wskaźnik osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
wynosi 8,22% i jest niższy od średniego w gminie, który wynosi 10,18%.W Marcinkowie
zdiagnozowano identyczne problemy w sferze gospodarczej , jak opisane w przypadku Chabska:
1. emigracja młodych ludzi do dużych miast lub za granicę
2. niski stopień przedsiębiorczości

5.4.3. Strefa środowiskowa
W ramach tego obszaru nie pojawiło się za wiele istotnych wskaźników i problemów.
Jednym ze wskazanych było zagrożenie dla środowiska spowodowane brakiem infrastruktury
technicznej w zakresie gospodarki ściekowej. Gmina sukcesywnie rozbudowuje istniejącą sieć
kanalizacyjną, ale są to kosztowne inwestycje wymagające czasu, a równocześnie ich dynamika
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nie zawsze nadąża za „kolonizacją” terenów do tej pory nie wykorzystywanych pod
budownictwo i funkcje mieszkaniowe.
Z jednym wyjątkiem – Gębic, ale też i do pewnego stopnia Marcinkowa, jako że problem
jest wspólny i dotyczy rzeki Noteć. W trakcie konsultacji wskazywano, że rzeka ta od wielu lat
nie była pogłębiana i uległą procesowi zamulania, a jej brzegi od wielu lat nie są czyszczone
i zarastają. Skutkiem tego po większych opadach sąsiednie tereny i gospodarstwa są regularnie
zalewane i podtapiane. Ponadto w dolinie rzeki działają opisane wcześniej procesy
geodynamiczne. Przejawiają się one tym, że wody podziemne tworzą wysięki i wycieki, a cały
teren doliny rzeki jest narażony na zachodzenie denudacja lub erozja. Rzeka charakteryzuje się
niską jakością wód, co spowodowane jest głównie spływem zanieczyszczeń z pól. Jeśli zostanie
to zestawione z faktem braku prac mających na celu utrzymanie koryta rzeki w należytym
stanie, powstanie wyjaśnienie dlaczego zarówno rzeka, jak i jej nabrzeża nie są wykorzystywane
do działalności turystycznej czy rekreacyjnej (co miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu).
Problemem jest uciążliwe sąsiedztwo w zakresie brzydkich zapachów spowodowane
prowadzonym na terenie Marcinkowa przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowo-usługowym
w zakresie hodowli trzody chlewnej. Odór, wyciek gnojówki do gruntu z nieszczelnych
zbiorników, złe ściółkowanie powoduje realne zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, także
zagrożenie epidemiologiczne.

5.4.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna
W przypadku tej miejscowości zasadnicze problemy w tej sferze są bardzo podobne jak
w przypadku Chabska:
1.

niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną, społeczną i kulturalną;

2.

ograniczony dostęp do podstawowych usług;

3.

niska jakość terenów publicznych.
We wsi jest tylko jeden sklep spożywczo-przemysłowy. Mieszkańcy, aby zaopatrzyć się

w podstawowe artykuły spożywczo-przemysłowe zmuszeni są dojeżdżać do innych
miejscowości.
Nabrzeża rzeki Noteć są niezagospodarowane i nie nadają się na miejsca wypoczynku
i rekreacji mieszkańców. Problemem jest zły stan techniczny przebiegających przez miejscowość
dróg powiatowych nr 2432 C i 2435 C oraz dróg gminnych. Brak chodników (a jeśli występują
to wymagają gruntownych napraw) i ścieżek rowerowych. Powoduje to pogorszenie jakości
życia mieszkańców i utrudnienia w komunikacji. Miejscowość nie posiada sieci gazowej, podczas
gdy w gminie z tych udogodnień korzysta 49% mieszkańców. Przez Marcinkowo przebiega
bezkolizyjna (na całej trasie się aż 25 mostów i wiaduktów) linia kolejowa Mogilno-Orchowo
wybudowana w latach 1913-1921r.- historyczny unikat na skalę europejską (nieczynna od
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1994r.).Jej elementem jest także budynek dworca PKP (dz. nr 199/2). Niestety, pomimo sporego
potencjału turystycznego i komunikacyjnego, jak również działań członków Mogileńskiego
Stowarzyszenia

Sympatyków

Kolei

(oddolna

inicjatywa

osób,

które

starają

się własnym sumptem zachować ten wyjątkowy zabytek), obiekty stanowią własność PKP i nie
ma możliwości ich zagospodarowania na cele rozwoju społecznego lub gospodarczego.
Oprócz wyżej wymienionych obiektów, w Marcinkowie znajdują się jeszcze następujące
nieruchomości, które potencjalnie mogłyby zostać poddane procesowi rewitalizacji: po tartaku
(dz. nr 265/1, 265/2 i 265/3), po dawnej mleczarni (dz. nr 151/3), pozostałości zabudowań
dworskich (dz. nr 129/40), niemniej z powodów formalnych opisanych wcześniej, działania
w tych przestrzeniach są niemożliwe albo niecelowe. Inaczej jest w przypadku dz. nr 152/26
o pow. 1,4618 ha, na której znajduje się nieużytkowany teren wraz z obiektem istniejącej szkoły.
W miejscowości brak infrastruktury społecznej oraz obiektów publicznych, które mogłyby
służyć za miejsca spotkań i integracji mieszkańców oraz odpowiadałyby współczesnym
wymaganiom i wzmacniałyby aktywizację lokalnej społeczności. Brak stałego miejsca spotkań,
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura społeczno-kulturalna powoduje wiele frustracji wśród
osób najbardziej aktywnych i liderów lokalnej społeczności, a wśród dzieci i młodzieży wiele
destruktywnych zachowań prowadzących do wandalizmu i chuligaństwa. Jedynym obiektem,
w którym wyodrębniono miejsce na cele społeczne mieszkańców jest boczne pomieszczenie
o powierzchni 30 m2 znajdujące się w budynku miejscowej szkoły podstawowej. Biorąc pod
uwagę, liczbę osób zamieszkujących Marcinkowo (733 osoby – jest to jedna z 4 największych
w gminie wsi) oraz fakt, że mieszkańcy tego terenu to ludność prężnie działająca w gminie
i inicjująca warunki sprzyjające rozwojowi życia społeczno-kulturalnego dzieci, młodzieży,
dorosłych zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturalnym, a także przychylność
i dążenia Gminy Mogilno, która dysponuje projektami rozbudowy ww. Pomieszczenia
i zagospodarowania terenów przyległych, to społecznie oraz ekonomicznie uzasadniona jest
adaptacja tego pomieszczenia do celów rozwoju społecznego. Wpłynie to na wzrost poczucia
i tożsamości mieszkańców Marcinkowa ze swoją miejscowością oraz zmobilizuje do dalszego
działania, które swym zasięgiem obejmie również ościenne wsie.
Przeprowadzone konsultacje, warsztaty z udziałem dzieci i spacery badawcze
jednoznacznie potwierdzają, że brak odpowiedniej przestrzeni jest głównym problemem z jakim
borykają się mieszkańcy, a w tym i lokalni liderzy, którym nie brakuje pomysłów na aktywizację
w szczególności młodzieży. Stąd też budowa świetlicy w obliczu przedstawionych faktów
i wyników badań lokalnej społeczności, wydaje się być pierwszoplanowym działaniem
rewitalizacyjnym na tym terenie.
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5.5. Gębice
5.5.1 Strefa społeczna
W przypadku Gębic wyznaczonymi wskaźnikami były:
1. udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze;
2. udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy
społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze.
Podobnie jak w przypadku sąsiedniej miejscowości – Marcinkowa, wskaźniki te nie
znalazły do końca swojego odzwierciedlenia w wynikach badań ankietowych. Niemniej niska
aktywność i integracja społeczna wyraźnie wybijały się na tle pozostałych problemów. Aby
jednak stworzyć warunki przyjazne do niwelacji problemów wskazanych zarówno w danych
statystycznych przedstawionych w części delimitacyjnej, jak i badaniach terenowych, niezbędne
są w pierwszej kolejności działania w obszarze przestrzenno-technicznym. Na spotkaniach
konsultacyjnych i podczas spaceru badawczego mówiono o tym, że zakłócanie przez młodzież
porządku jest poważnym problemem. Charakter tego zjawiska jest bardzo podobny do tego
obserwowanego w Mogilnie: młode osoby spędzają czas na niebezpiecznej jeździe najczęściej
wokół centralnego miejsca, czyli Rynku albo korzystając z używek siedzą na ławkach pseudoparku znajdującego się w tej samej lokalizacji (co zostało nawet uwiecznione na jednym ze zdjęć
załączonych do raportu ze spaceru badawczego). Niemniej podkreślano, że to nie do końca
młodzież jest „sama w sobie” problemem, a ich zachowania są raczej wynikiem braku
właściwego,

akceptowalnego

miejsca

i odpowiedniej infrastruktury pozwalającej na

podejmowanie atrakcyjniejszych form spędzania wolnego czasu.
Młodzież i ich zachowania są najbardziej rzucające się w oczy, ale problem – jak
podkreślano w trakcie badań – ma szerszy charakter społeczny. Także osoby w starszym wieku
nie mają wielu możliwości uczestniczenia w życiu społecznym miejscowości. Tak banalne –
wydawać by się mogło – problemy jak nierówny i dziurawy chodnik wokół rynku, czy
nieutwardzone

ścieżki

w

jego

obrębie

mogą

stanowić

poważną

blokadę

fizyczną

uniemożliwiająca integrację z resztą społeczności seniorom, którzy niejednokrotnie mają
problemy zdrowotne przejawiające się ograniczeniami zdolności motorycznych. Ważny wydaje
się być również aspekt wizerunkowy głównej przestrzeni publicznej Gębic, jaką stanowi Rynek.
Jako zaniedbana centralna wizytówka wsi może pogłębiać poczucie bezradności braku szans
wśród mieszkańców. De facto w obecnym kształcie Rynek jest bardziej półprywatnym
podwórkiem niż przestrzenią publiczną, do której chętnie zaprasza się gości z zewnątrz.
Przywrócenie jej tej funkcji w połączeniu z programami społecznymi jest zatem kluczowym
elementem wzbudzenia motywacji do pozytywnej zmiany u mieszkańców Gębic.

69

Aby podjąć próbę niwelacji barier między poszczególnymi grupami społecznymi (np.
seniorami i grupami o niższej średniej wieku) i spróbować osiągnąć wskazany wcześniej cel
rewitalizacyjny w postaci zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w
rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej, niezbędne są w pierwszej
kolejności działania o charakterze przestrzenno-technicznym służącym utworzeniu Centrum
Aktywności Społecznej i Inkubatora Zmiany, a dopiero na tej bazie przygotowanie działań
aktywizujących i integrujących lokalną społeczność. Działania te powinny na początku mieć
charakter kulturalno-animacyjny, ponieważ takie oczekiwania zostały wyrażone w badaniach
ankietowych (najwyższy wynik zaraz po sferze gospodarczej) i w trakcie spotkań
konsultacyjnych (tutaj istotne były także kwestie aktywności ruchowej i rekreacyjnej), później
zaś

powinny

być

realizowane

programy

dedykowane

zdiagnozowanym

grupom

defaworyzowanym: seniorom i rodzinom objętym wsparciem pomocy społecznej.
Z uwagi na efektywność kosztową i ten sam problem zdiagnozowany w Gębicach i sąsiadującym
z nimi Macinkowie (udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej
pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze), interwencja
w tym zakresie odbywać się może na terenie Gębic zgodnie z pkt 2 rozdz. 2 Załącznika do
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

5.5.2. Sfera gospodarcza
W Gębicach nie zdiagnozowano istotnych problemów w sferze gospodarczej, choć
wysoka liczba osób niesamowystarczalnych ekonomicznie sugeruje, że po przeszkoleniu i
pomocy w znalezieniu zatrudnienia potencjał gospodarczy wsi mógłby dodatkowo się
wzmocnić. W badaniach ankietowych oraz podczas spotkań diagnostycznych podały wskazania
występowania problemu ekonomicznego: emigracja zarobkowa, której prawdopodobne
przyczyny opisano już wcześniej.

5.5.3. Sfera środowiskowa
W strefie środowiskowej występują dwa główne problemy zagrożenie dla środowiska
spowodowane ograniczonym dostępem do infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki
ściekowej oraz zagrożenie środowiska wynikające z procesów morfodynamicznych.
Według danych z Urzędu Miejskiego w Mogilnie miejscowość częściowo jest
skanalizowana. Występują jednak gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do sieci
kanalizacyjnej i korzystają ze zbiorników bezodpływowych (szamb) powodując tym samym
zagrożenie dla środowiska i obniżenie jakości życia mieszkańców. Na 54% mieszkańców gminy
korzystających z sieci kanalizacyjnej w Gębicach korzysta z tego typu rozwiązań 3,5% ludności.
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Kanalizacji nie doprowadzono do głównych ulic: Wolności, Poległych Bohaterów, św. Ducha,
Kościuszki, Leśna, Sportowa, Brzozowa. Wieś położona jest w rejonie doliny Noteci, w którym
pojawiają się procesy geodynamiczne. Wody podziemne przecinają się tu z powierzchnią terenu
tworząc wysięki i wycieki. Teren ten jest narażony na zachodzenie aktywnych małoskalowych
procesów morfodynamicznych jak denudacja lub erozja. Rzeka charakteryzuje się niską jakością
wód, co spowodowane jest spływem zanieczyszczeń z pól.

5.5.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna
Gębice stanowią największy pod względem ilości mieszkańców obszar pozamiejski
wskazany do rewitalizacji, niemniej problemy są bardzo podobne do tych opisanych wcześniej:
1. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną:
a. zła jakość dróg publicznych, brak ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
b. brak dostępu do sieci gazowej
c. ograniczony dostęp do obiektów publicznych służących edukacji, rozwoju sportu
i integracji społecznej
d. ograniczony dostęp do miejsc infrastruktury turystycznej
2. degradacja stanu technicznego obiektów publicznych.
Nabrzeża rzeki Noteć są niezagospodarowane i nie mogą stanowić miejsc wypoczynku
mieszkańców oraz nie spełniają wymogów agroturystycznych. Na terenie Gębic na działkach dz.
nr 96/1, dz. nr 96/2 i dz. nr 96/3 i 462/3 stanowiących miejscowy rynek występuje przestrzeń
zdegradowana o pow. 2,16 ha. Jest to nieoświetlony, zadrzewiony plac (mały park, z
urządzeniami zabaw dla dzieci, elementami boiska z trybunami i miejscem pamięci –
pomnikiem) wymagający przywrócenia użyteczności publicznej oraz zagospodarowania.
Przestrzeń ta jest jedyną na tym obszarze, którą można zaadoptować do celów rozwoju
społecznego. Stanowi miejsce spotkań i aktywności mieszkańców, a także pełni funkcje
społeczne (lokalizacja PKS, sąsiedztwo biblioteki, szkoły i przedszkola). Jednak znajdujące się na
jego terenie zniszczone detale małej architektury (plac zabaw, elementy boiska z
prowizorycznymi trybunami), stare i niebezpieczne (wymagające atestów) urządzenia, a także
plac, który trzeba odnowić i zagospodarować.
W centralnym punkcie gębickiego Rynku znajduje się niewielki zniszczony budynek po
dawnym przystanku PKS, w którym po odnowieniu można by osadzić nowe funkcje społeczne,
jak CAS czy Inkubator Zmiany, ale także zaplecze do wydarzeń plenerowych. Budynek
murowany o wymiarach 12,18x4,53x3,55 m jest własnością gminną, posiada przyłącze do
prądu, lecz przed rozpoczęciem realizacji rewitalizacji konieczne zlecenie projektu budowy
przyłączy kanalizacji deszczowej, uzyskanie pozwolenia na rozbudowę w/w kanalizacji i
wykonanie w/w przyłączy. W obecnej chwili Urząd Miejski posiada projekt odnowienia
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budynku, nie odpowiada on jednak rozszerzonym funkcjom społecznym planowanym do
osadzenia w nim i będzie wymagał modyfikacji.
Na rynku odbywa się większość imprez kulturalnych i patriotycznych („Świętojanki”, finały
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody ważnych w historii Polski rocznic przy
pomniku Powstańców Wielkopolskich). Mieszkańcy angażują się w konstruowanie i utrzymanie
tej wspólnej przestrzeni (dbają o zadrzewienia, malują i odnawiają urządzenia placu zabaw), ale
pomimo tego wymaga dalszych działań, bo jest chociażby nieoświetlony i odstrasza ludzi,
zamiast stanowić wizytówkę miejscowości. Na rzecz tej „małej ojczyzny” udziela się wielu
lokalnych aktywistów i organizacji, m.in.: ochotnicza straż pożarna, Stowarzyszenia Wspierania
Pozarządowych Inicjatyw Społecznych „Sokół”, koło gospodyń wiejskich, kółko rolniczego,
parafia, szkoła, przedszkole, biblioteka. Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców Gębic oraz
prowadzoną przez Gminę Mogilno politykę przestrzenną (Gmina dysponuje projektem
rewitalizacji miejscowego rynku) oraz społeczną (ta realizowana jest przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie), to społecznie i ekonomicznie uzasadniona jest
modernizacja i rewitalizacja tego miejsca. Zagospodarowanie gębickiego rynku i poprawa jego
estetyki zmobilizuje bowiem miejscową społeczność do dalszych działań, jedności i integracji
społecznej. Wpłynie również na poprawę ich jakości życia.

5.7. Podsumowanie i wnioski
Zdiagnozowane problemy

Lokalne potencjały
Mogilno

Mała aktywność i integracja społeczna
mieszkańców.

Wysoki i bardzo wysoki poziom zadowolenia z
zamieszkiwania na terenach objętych
rewitalizacją wśród zdecydowanej większości
badanych (67%).

Starzejące się społeczeństwo.

Duża ilość i prężne działanie organizacji
pozarządowych i lokalnych liderów.

Niewystarczalność ekonomiczną ludności i
gospodarstw domowych.

Istnienie obiektów architektury o niemałej
wartości historycznej, ekonomicznej i
kulturowej z dużym potencjałem będące
własnością gminy.

Zakłócanie bezpieczeństwa funkcjonowania
rodzin i porządku publicznego.
Emigracja, zwłaszcza młodych mieszkańców
Obecna infrastruktura jest niewystarczająca do
zaspokojenia potrzeb i efektywnej redukcji
zdiagnozowanych problemów.
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Obiekty, które mogłyby służyć do celów
aktywizacji społeczności z obszaru
zdegradowanego wymagają remontów i
przystosowania do pełnienia nowych funkcji.
Uciążliwe dla reszty społeczeństwa i nieraz
niebezpieczne zachowania młodzieży jako
skutek braku atrakcyjnych alternatyw i miejsc
do integracji.

Chabsko
Starzenie się społeczeństwa.

Funkcjonowanie lokalnych grup działania
pielęgnujących tradycję i pełniące również
funkcje integracyjne.

Emigracja, zwłaszcza młodych mieszkańców.

Istnienie obiektu – Muzeum Ziemi Mogileńskiej
wraz z otaczającym terenem, który może w być
potencjalnie wykorzystany do wielorakich
funkcji.

Uboga infrastruktura komunikacyjna,
usługowa, handlowa, kulturalna i społeczna.
Brak dostępu nawet do podstawowych usług i
utrudniony dostęp do atrakcji oferowanych
przez sąsiednie, większe miejscowości.
Wysokie bezrobocie i procent osób
pozostających przez długi okres czasu bez
zatrudnienia.
Niski stopień przedsiębiorczości.
Zagrożenie dla środowiska spowodowane
brakiem infrastruktury technicznej w zakresie
gospodarki ściekowej.
Deficyt terenów publicznych.
Degradacja stanu technicznego obiektów
publicznych.

Marcinkowo
Emigracja, zwłaszcza młodych mieszkańców

Prężnie działający lokalni aktywiści mogący
pochwalić się licznymi sukcesami na arenie
działań społecznych.

Brak wystarczającej wielkości, wyposażonego
miejsca do działań aktywizujących
mieszkańców

Bliskość do sąsiedniej miejscowości, Gębic i
stosunkowo łatwy dojazd do miasta
gminnego/powiatowego (możliwość
uczestnictwa w aktywnościach tam
organizowanych).

Zagrożenie środowiska wynikające z procesów
morfodynamicznych, degradacji wód
powierzchniowych oraz spowodowane
uciążliwymi zapachami.

Unikalny zabytek w postaci linii kolejowej
Mogilno-Orchowo, oraz rzeka Noteć, które
potencjalnie (po uregulowaniu praw własności
i rewitalizacji) mogą być szansą na rozwój
turystyczny regionu.

73

Istnienie konkretnego miejsca i koncepcji na
budowę świetlicy, która by zaspokoiła
potrzebę przestrzeni do aktywności o
charakterze społecznym.

Niewystarczające wyposażenie w
infrastrukturę techniczną.
Niska jakość terenów publicznych.
Niesamowystarczalność ekonomiczna ludności
i gospodarstw domowych.
Zakłócenie bezpieczeństwa osób i mienia

Gębice
Emigracja, zwłaszcza młodych mieszkańców

Istnienie gotowych pomysłów na rewitalizację
wskazanego obszaru, przedstawionych przez
jego mieszkańców.

Brak miejsca integrującego lokalnych
mieszkańców i niewykorzystanie potencjału
istniejących obiektów

Prężnie działający lokalni aktywiści mogący
pochwalić się licznymi sukcesami na arenie
działań społecznych.

Degradacja Rynku wraz z bezpośrednim jego
otoczeniem

Istnienie dawnego budynku PKS na Rynku, w
którym po adaptacji można osadzić funkcje
społeczne.

Zanieczyszczenie i wieloletnie zaniedbania
dotyczące utrzymania rzeki Noteci, a co za tym
idzie niewykorzystanie jej potencjału
turystycznego i rekreacyjnego, a jednocześnie
zagrożenia powodziami i procesami erozji.
Zagrożenie dla środowiska spowodowane
ograniczonym dostępem do infrastruktury
technicznej w zakresie gospodarki ściekowej,
zagrożenie środowiska wynikające z procesów
morfodynamicznych, degradacja wód
powierzchniowych.
Niewystarczające wyposażenie w
infrastrukturę techniczną.
Degradacja stanu technicznego obiektów
publicznych.
Niesamowystarczalność ekonomiczna ludności
i gospodarstw domowych.
Zakłócenie bezpieczeństwa funkcjonowania
rodzin i porządku publicznego

Przeprowadzona diagnoza wstępna, analiza danych statystycznych i informacji
pozyskanych z różnych instytucji oraz od mieszkańców obszarów zdegradowanych, pozwala na
tym etapie na wskazanie głównych wytycznych, do których powinny prowadzić działania na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
1) Zmniejszenie poziomu ubóstwa i polepszenie statusu ekonomicznego poprzez
rozbudzanie ducha przedsiębiorczości i wsparcia na początkowym etapie prowadzenia
działalności gospodarczej, dostarczania rzetelnej wiedzy na temat rynku pracy i
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doradztwa w zakresie poszukiwania pracy i udziału w procesie rekrutacji czy
inicjowanie działań zespołowych o charakterze pro-rynkowym.
2) Minimalizacja

negatywnych

konsekwencji

wykluczenia

społecznego,

poprzez

zwiększenie atrakcyjności oferty aktywności kulturalnych, społecznych, edukacyjnych
itd. oraz umiejscowienie ich w zrewitalizowanych i dopasowanych do potrzeb i
oczekiwań obiektach, cechujących się ponadto wysoką akceptacją wśród wskazanych
grup osób.
3) Wzrost aktywności społecznej i ożywienie społeczne poprzez „uaktywnienie” osób do tej
pory wykluczonych poprzez eliminację barier infrastrukturalnych, inspirowanie do
postaw i konkretnych działań pro-aktywnych oraz wzrost zainteresowania wśród osób
młodych i w wieku poprodukcyjnym, a także inicjowanie działań o charakterze
integracyjnym.
4) Rewitalizacja zdegradowanych elementów infrastruktury będących w zarządzie
jednostek samorządu Gminy Mogilno (wskazanych we wcześniejszych częściach tego
opracowania) celem umożliwienia powyższych działań i realizacji konkretnych
projektów (opisanych w dalszej części).
6.

Cele rewitalizacji i kierunki działań
W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy, na podstawie których został wyznaczony

obszar zdegradowany wymagający rewitalizacji, wyznaczono odpowiadające im cele
pozwalające na ich rozwiązanie lub złagodzenie.
Poniżej sformułowane cele są pochodną wizji określającej stan końcowy procesu
rewitalizacji w roku 2023 i są ukierunkowane są na osiąganie efektów procesów rewitalizacji.
Do celów przypisano konkretne kierunki działań. Na każdy kierunek składają się konkretne
przedsięwzięcia. Na przedsięwzięcie składa się projekt lub grupa projektów logicznie
powiązanym z treścią i celami programu rewitalizacji.
Zidentyfikowany
problem

starzejące
społeczeństwo,

Cel

się

Cel 1 Wzrost
aktywności
społecznej i
ożywienie
społeczne

Kierunek
działań

Przedsięwzięcie
1. Organizacja Centrum Usług dla
Seniorów w Mogilnie

1.1. Aktywizacja
społeczna osób
starszych

2. Aktywne starzenie się – Cztery
Pory Roku Seniora
w Chabsku
3. Most Pokoleń – program
integracji seniorów
w Gębicach
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4. Organizacja Centrum
Aktywności Społecznej (CAS)
w Gębicach
1.2.
Animacja
kulturalna
i społeczna
mieszkańców

mała aktywność i
integracja społeczna
mieszkańców,

5. Organizacja Klubu
Młodzieżowego
w Marcinkowie
6. Organizacja Magazynu
Aktywności, w tym Klubu
Młodzieżowego w Mogilnie
7. Stworzenie lokalnego centrum
animacyjnego w siedzibie
Muzeum w Chabsku
8.

Reintegracja zawodowa
w ramach działań Magazynu
Aktywności w Mogilnie

9.

Organizacja Inkubatora Zmiany
w Gębicach w ramach CAS dla
mieszkańców Gębic i
Marcinkowa

wysokie bezrobocie,
2.1.
Samodzielność
ekonomiczna
mieszkańców

niewystarczalność
ekonomiczna
ludności i
gospodarstw
domowych,

Cel 2 –
Zmniejszenie
poziomu
przestępczości
, ubóstwa i
zakłócenie
wykluczenia
bezpieczeństwa osób społecznego
i mienia
zakłócanie
bezpieczeństwa
funkcjonowania
rodzin i porządku
publicznego

obecna
infrastruktura
jest niewystarczająca do
zaspokojenia potrzeb i
efektywnej
redukcji
zdiagnozowanych
problemów,
brak wystarczającej
wielkości, wyposażonego
miejsca do działań
aktywizujących
mieszkańców,
degradacja stanu
technicznego obiektów
publicznych.

10. Integrator Społeczny w ramach
centrum lokalnego w Chabsku

2.2.
Wzrost
bezpieczeństwa
w obszarach
rewitalizowanyc
h

11. Program liderów
bezpieczeństwa w ramach
Klubu Młodzieżowego
w Mogilnie
12. Warsztaty Bezpieczny Senior w
Magazynie Aktywności
w Mogilnie
13. Program liderów
bezpieczeństwa w ramach
Klubu Młodzieżowego
w Marcinkowie
14. Przystosowanie Magazynu
Zbożowego w Mogilnie do
pełnienia funkcji kulturalnych
i społecznych wraz z
zagospodarowaniem terenu

Cel 3 Poprawa
jakości życia
poprzez
rozwój
infrastruktury
społecznej

3.1. Rozwój
infrastruktury
społecznej

15. Rozbudowa świetlicy wiejskiej
w Marcinkowie
16. Adaptacja budynku PKS na cele
utworzenia Centrum
Aktywności Społecznej wraz
modernizacją otoczenia na
rynku w Gębicach
17. Przebudowa i modernizacja
przestrzeni Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w Mogilnie z
siedzibą w Chabsku
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Tabela 40. Wskaźniki dla celów rewitalizacji

WSKAŹNIKI CELU

CHABSKO

MARCINKOWO

20%

40%

8%

10%

MOGILNO
35%

Rok docelowy 2023

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym z OR,
u których wzrosła aktywność społeczna

CHABSKO

GĘBICE

Rok bazowy 2017

GĘBICE

Wskaźnik

MARCINKOWO

PODOBSZARY

MOGILNO

DELIMITACYJNE

0%

0%

0%

0%

0%

Odsetek seniorów z OR, których objęto opieką środowiskową
w miejscu zamieszkania
Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24

36,36
%

miesiące w ogóle bezrobotnych na danym obszarze

22%

Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na

9,79%

8,87 %

8%

7%

danym obszarze
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Udział

gospodarstw

domowych

–

stałych

beneficjentów
17,89
%

środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw
domowych ogółem na danym obszarze
Stosunek wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i mieniu

12%

0,41%

względem ludności na danym obszarze

0,2%

Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z
powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego
względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze

96,80
%

80%

Ilość zaadaptowanych na cele rozwoju społecznego lub
gospodarczego przestrzeni zdegradowanych

0

0

0

0

1

1

1

1

PROJEKTOWE
Wskaźnik
Liczba osób z OR zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w tym seniorów, objętych wsparciem

Rok bazowy 2017

Rok docelowy 2023

0

0

0

0

700

603

185

61

0

0

0

0

11

174

11

4

Liczba osób z OR, które dzięki udziałom w programach uzyskały
kwalifikacje

3

Dla wskaźników przyjęto, że w projekcie Inkubator Zmiany weźmie udział co najmniej 35 osób z OR, z czego z Marcinkowa 20 (z 65 zagrożonych wykluczeniem środowisk) i 15 z Gębic (z 39 środowisk)

4 Dla wskaźników przyjęto, że w projekcie Inkubator Zmiany zdobędzie kwalifikacje 28 osób, z czego z Marcinkowa 20 (z 65 zagrożonych wykluczeniem środowisk) i 15 z Gębic (z 39 środowisk)
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Liczba osób z OR zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
0

0

Liczba utworzonych klubów młodzieżowych

0

0

Liczba zrealizowanych projektów społecznych LPR

0

0

0

Liczba osób z OR biorących udział w projektach LPR

0

0

0

0 m2

społecznym pracujących po opuszczeniu programu

Liczba

odnowionych

obiektów

infrastruktury

0

0

3

2

3

4

4

1 215

857

515

1

1

1

160 m2

22 160
m2

1

1

4

55

1

1

0

56

0

0

0

0

0

0 m2

0 m2

0 m2

0

0

0

społecznej

zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

1 254
m2

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych
obszarach

171

1

1 000
m2

1

5 Dla wskaźników przyjęto, że w projekcie Inkubator Zmiany z 8 osób spełniających wskaźnik 5 będzie z Marcinkowa a 3 z Gębic.
6

Projekty Magazyn Aktywności i Klub Młodzieżowy traktowano jako rozłączne, choć realizowane w ramach jednego przedsięwzięcia.

7

Dla wskaźników przyjęto, że w projekcie Inkubator Zmiany weźmie udział co najmniej 35 osób z OR, z czego z Marcinkowa 20 (z 65 zagrożonych wykluczeniem środowisk) i 15 z Gębic (z 39 środowisk)
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Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów

0

0

0

0

6 000

200

500

280

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Liczba przestrzeni publicznych poddanych modernizacji i
odbudowie

0

0

0

0
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7.

Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji
Dla optymalnego przygotowania procesu rewitalizacji, pierwszym krokiem było

przeprowadzenie pełnej diagnozy problemów z jakimi borykają się mieszkańcy miasta i gminy
Mogilno. Diagnoza dotyczyła sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej.
Wraz z przeprowadzonymi badaniami ankietowymi pokazały, że największymi problemami są:
1) starzejące się społeczeństwo,
2) wysokie bezrobocie,
3) mała aktywność i integracja społeczna mieszkańców,
4) emigracja, zwłaszcza młodych mieszkańców,
5) niewystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych,
6) zakłócanie bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin i porządku publicznego.
W oparciu o przeprowadzoną diagnozę oraz wyniki badań ankietowych, sformułowano
następującą wizję obszaru rewitalizacji:
Dzięki zrealizowaniu zaplanowanych w programie rewitalizacji zadań w 2023 roku
jakość życia mieszkańców Mogilna, Chabska, Marcinkowa i Gębic ulegnie znaczącej
poprawie. Obecnie występujące problemy społeczne zostaną złagodzone dzięki licznym
działaniom realizowanych w ramach programu rewitalizacji. Wszystkie grupy dotknięte
problemami zostaną objęte odpowiednim wsparciem.
Po zakończeniu rewitalizacji wyznaczone obszary rewitalizacji
w Mogilnie, Chabsku, Marcinkowe i Gębicach są miejscami, gdzie mieszkańcy mogą
korzystać z usług o charakterze społecznym, kulturalnym i rekreacyjnym oraz z dobrze
rozwiniętej przestrzeni publicznej i lokalnych centrach społecznych. Wzrosło poczucie
bezpieczeństwa, a lokalne społeczności są zintegrowane i odpowiedzialne za swoje
otoczenie. Coraz mniej młodych osób wyjeżdża z Mogilna na stałe
Dzięki tym działaniom mieszkańcy są aktywni i systematycznie podnoszą
standard swojego życia, a co za tym idzie dotychczasowe problemy społeczne są łagodzone
lub całkowicie likwidowane.
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8.

Lista projektów rewitalizacyjnych
Dla zapewnienia osiągnięcia wyznaczonych celów i zrealizowania kierunków działań

niezbędne jest określenie i wskazanie projektów rewitalizacyjnych nastawionych na
rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.
Programowanie procesy rewitalizacji rozpoczęło się od nazwania problemów
społecznych wśród mieszkańców a następnym krokiem było zaprojektowanie konkretnych
działań mających na celu rozwiązanie tych problemów w formie tzw. projektów miękkich.
Przedsięwzięcia infrastrukturalne zostały zaplanowane jako projekty zintegrowane tj. połączone
z konkretnym projektem lub projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Tabela 41. Główne projekty rewitalizacyjne

Przedsięwzięcie
(nr, nazwa)

Projekt
(numer
i nazwa)

1

2

3

Typ
projektu8

Obszar
rewitalizacji

Opis projektu

4

Podmiot/y
realizujący/e
projekt

Zakres realizowanych zadań9

Lokalizacja
(miejsce
przeprowadzenia danego
projektu)

5

6

7

Szacowana
wartość
projektu
(w zł)

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny
i zmierzenia
rezultatów w
odniesieniu do
celów
rewitalizacji

8

9

10

Cel 1 – Wzrost aktywności społecznej i ożywienie społeczne
Kierunek działań 1.1: Aktywizacja społeczna osób starszych

1.
Organizacja
Centrum Usług
dla Seniorów
w Mogilnie

Mogilno

1.
Centrum Usług
dla Seniorów

S

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

Przedmiotem projektu jest
stworzenie i prowadzenie
Centrum Usług dla osób
starszych i ich rodzin,
zagrożonych wykluczeniem
społecznym z uwagi na wiek,
niepełnosprawność, długotrwałą
lub ciężką chorobę, samotność,
zamieszkujących OR Centrum
Mogilna. Biuro projektu będzie
miało siedzibę w Magazynie.
Główną grupę docelową
stanowią mieszkańcy gminy
Mogilno, w tym osoby starsze
(seniorzy) oraz ich otoczenie
(rodziny), zagrożeni
wykluczeniem społecznym,
jednak Centrum będzie miało też

Wskaźniki własne produktu:
Liczba seniorów z OR
objętych wsparciem: 300
Liczba członków rodzin
seniorów z OR objętych
wsparciem: 100
Magazyn
Zbożowy,
Mogilno, ul.
Magazynowa 1

1 000 000 zł

Wskaźnik EFS produktu:
Liczba osób z OR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
usługami społecznymi
świadczonymi w interesie
ogólnym w programie – 150
osób.

Ankieta
monitorująca

Wskaźnik EFS rezultatu:

S – Społeczny, G – gospodarczy, Ś – środowiskowy, PF – przestrzenno-funkcjonalny, T - techniczny
9

Szczegółowy opis planowanych projektów znajduje się pod tabelą
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pozytywne oddziaływanie na
całą gminę, szczególnie w
zakresie realizacji
komplementarnych projektów w
Gębicach: Most Pokoleń (P. 3) i
Inkubator Zmiany (P. 9)

Liczba wspartych w
programie miejsc świadczenia
usług społecznych
istniejących po zakończeniu
projektu – 65
Wskaźnik własny produktu:
Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym z OR
biorących udział w projekcie
– 25

Chabsko

2.
Aktywne
starzenie się –
Cztery Pory
Roku Seniora w
Chabsku

2.
Aktywne
starzenie się –
Cztery Pory Roku
Seniora

S

Muzeum Ziemi
Mogileńskiej z
siedzibą w Chabsku

Projekt mający na celu
pobudzenie aktywności
społecznej, edukację osób
starszych, integrację wewnątrz i
międzypokoleniową. Planowane
do podjęcia działania mają na
celu poprawę jakości życia i
wykorzystanie potencjału w
różnych rolach społecznych

Muzeum Ziemi
Mogileńskiej z
siedzibą w
Chabsku,
Chabsko 20

Wskaźniki monitorujące
programu Senior+:
Liczba seniorów objęta
usługami kulturalnooświatowymi - 15
15 000 zł
Liczba seniorów objęta
usługami aktywizującymi
społecznie (w tym
wolontariat
międzypokoleniowy) - 15

Ankieta
monitorująca

Wskaźnik własny rezultatu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie, u których
wzrosła aktywność społeczna
– 20
Wskaźnik własny produktu:
Liczba seniorów z OR
objętych wsparciem: 50

Gębice

3. Most Pokoleń
3. Most Pokoleń –
– program
program
integracji
integracji
seniorów
seniorów
W Gębicach

S

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

Projekt komplementarny do
Inkubatora Zmiany w Centrum
Aktywności Społecznej w
Gębicach. Polega na objęciu
usługami opiekuńczymi i
aktywizacją seniorów z Gębic.

Centrum
Aktywności
Społecznej na
Rynku w
Gębicach

200 000 zł

Wskaźnik EFS produktu:
Liczba osób z OR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
usługami społecznymi
świadczonymi w interesie
ogólnym w programie – 40
osób.

Ankieta
monitorująca
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Wskaźnik EFS rezultatu:
Liczba wspartych w
programie miejsc świadczenia
usług społecznych
istniejących po zakończeniu
projektu – 30
Kierunek działań 1.2.: Animacja kulturalna i społeczna mieszkańców
Wskaźnik własny produktu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie – 450 osób

Gębice

Marcinko
wo

4.
Organizacja
Centrum
Aktywności
Społecznej w
Gębicach

5.
Organizacja
Klub
Młodzieżowego
w Marcinkowie

4.
Centrum
Aktywności
Społecznej w
Gębicach

5.
Klub
młodzieżowy

S

S

Mogileński Dom
Kultury

Gmina Mogilno w
partnerstwie ze
Stowarzyszeniem
Wspólna Droga w
Marcinkowie

Projekt obejmujący cykl
warsztatów, spotkań,
prezentacji i różnorodnych
działań reintegracyjnych oraz
edukacyjno-artystycznych z
bardzo silnym kontekstem
społecznym. Działania te
wsparte zostaną prezentacją
lokalnego dorobku twórczego w
zakresie różnych dziedzin
artystycznych. W ramach CAS
działać będzie Inkubator
Zmiany i Most Pokoleń

Centrum
Aktywności
Społecznej na
Rynku w
Gębicach

Utworzenie klubu
młodzieżowego dla osób do 18
roku życia lub do zakończenia
realizacji obowiązku szkolnego,
w którym uczestnicy będą mogli

Świetlica
Wiejska w
Marcinkowie,
Marcinkowo 72

Wskaźnik LSR produktu
zgodny z EFS:
liczba osób z OR
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie:
120
250 000 zł

Wskaźnik własny rezultatu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie, u których
wzrosła aktywność społeczna
– 80

Ankieta
monitorująca

Wskaźnik LSR rezultatu
zgodny z EFS:
Liczba osób z OR
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u
których wzrosła aktywność
społeczna – 20

100 000 zł

Wskaźnik własny produktu:
utworzenie klubu
młodzieżowego: 1 szt.

Ankieta
monitorująca

Wskaźnik własny produktu:
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korzystać z wieloaspektowego
wsparcia: edukacyjnego,
integracyjnego, profilaktycznego,
artystyczno – kulturalnego.

Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie – 50
Wskaźnik LSR produktu
zgodny z EFS:
liczba osób z OR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie: 30
Wskaźnik własny rezultatu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie, u których
wzrosła aktywność społeczna
– 35
Wskaźnik LSR rezultatu
zgodny z EFS:
Liczba osób
z OR zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u
których wzrosła aktywność
społeczna – 20

Mogilno

6.
Organizacja
Magazynu
aktywności, w
tym Klubu
Młodzieżowego
w Mogilnie

6.1
Magazyn
aktywności

S

Mogileński Dom
Kultury

Projekt pozwoli na
przeprowadzenie cyklu inicjatyw
społecznych. Zrealizowanych
zostanie szereg inicjatyw
animacyjnych i kulturalnych,
które pozwolą na zmniejszenie
problemu wykluczenia
Magazyn
społecznego i ubóstwa na
Zbożowy,
terenie obszaru wybranego
Mogilno,
rewitalizacji. Działania będą
ul. Magazynowa
miały na celu wzrost
1
kompetencji (głównie miękkich),
które w konsekwencji zwiększą
kreatywność oraz doprowadzą
do rozwoju biznesów kultury i
biznesów kreatywnych. W
Magazynie działać będzie

Wskaźnik własny produktu:
utworzenie miejsca
aktywności lokalnej:
1 szt.

1 300 000 zł

Wskaźnik własny produktu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie – 600 osób
Wskaźnik LSR produktu
zgodny z EFS:
liczba osób z OR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie: 200

Ankieta
monitorująca

Wskaźnik własny rezultatu:
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program reintegracji (P. 8)

Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie, u których
wzrosła aktywność społeczna
– 100
Wskaźnik LSR rezultatu
zgodny z EFS:
Liczba osób z OR
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u
których wzrosła aktywność
społeczna – 25
Wskaźnik własny produktu:
utworzenie klubu
młodzieżowego: 1 szt.
Wskaźnik własny produktu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie – 80

Mogilno

6.2
Klub
Młodzieżowy w
Mogilnie

S

Mogileński Dom
Kultury

Utworzenie klubu
młodzieżowego dla osób do 18
roku życia lub do zakończenia
realizacji obowiązku szkolnego,
w którym uczestnicy będą mogli
korzystać z wieloaspektowego
wsparcia: edukacyjnego,
integracyjnego, profilaktycznego,
artystyczno – kulturalnego. W
Klubie odbywać się będą zajęcia
programu liderów
bezpieczeństwa (P. 11)

Magazyn
Zbożowy,
Mogilno, ul.
Magazynowa 1

180 000 zł

Wskaźnik LSR produktu
zgodny z EFS:
liczba osób z OR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie: 45

Ankieta
monitorująca

Wskaźnik własny rezultatu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie, u których
wzrosła aktywność społeczna
– 60
Wskaźnik LSR rezultatu
zgodny z EFS:
Liczba osób
z OR zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u
których wzrosła aktywność
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społeczna – 25
Wskaźnik własny produktu:
utworzenie miejsca
aktywności lokalnej:
1 szt.

Chabsko

7.
Stworzenie
lokalnego
centrum
animacyjnego w
siedzibie
Muzeum w
Chabsku

7.
Stworzenie
lokalnego
centrum
animacyjnego w
siedzibie
Muzeum w
Chabsku

S

Muzeum Ziemi
Mogileńskiej z
siedzibą w Chabsku

Projekt obejmuje organizację
centrum na cele
przeprowadzenia projektów
Cztery Pory Roku Seniora (P. 2) i
Integratora Społecznego (P. 11),
a dodatkowo imprez osadzonych
w tradycji regionu integrujących
lok. społeczność. Działania w
zakresie organizacji imprez
poprzedzone będą cyklami
warsztatowymi, szkoleniowymi,
edukacyjnymi. Oferta
uwzględniać będzie także strefy
przedsiębiorczości oraz jak
wykorzystać w przyszłości
nabyte umiejętności

Wskaźnik własny produktu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie – 140

Muzeum Ziemi
Mogileńskiej z
siedzibą w
Chabsku,
Chabsko 20

Wskaźnik LSR produktu
zgodny z EFS:
liczba osób z OR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie: 30
500 000 zł
Wskaźnik własny rezultatu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie, u których
wzrosła aktywność społeczna
– 70

Ankieta
monitorująca

Wskaźnik LSR rezultatu
zgodny z EFS:
Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u
których wzrosła aktywność
społeczna – 10

Cel 2 – Zmniejszenie poziomu przestępczości, ubóstwa i wykluczenia społecznego
Kierunek działań 2.1.:Samodzielność ekonomiczna mieszkańców
Mogilno

8. Reintegracja
zawodowa w
ramach działań

8. Reintegracja
zawodowa w
ramach działań

S

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w

Program reintegracji zawodowej
skierowany do mieszkańców
obszaru rewitalizacji w Mogilnie

Magazyn
Zbożowy,
Mogilno, ul.

60 000 zł

Wskaźniki EFS produktu:
Liczba osób
bezrobotnych z OR, w tym

ankieta
monitorująca
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Magazynu
Aktywności w
Mogilnie

Magazynu
Aktywności w
Mogilnie

Mogilnie

prowadzony w Magazynie
Aktywności (P. 6.1)

Magazynowa 1

długotrwale
bezrobotnych,
objętych wsparciem w
programie – 15
Liczba osób
długotrwale
bezrobotnych z OR,
objętych wsparciem w
programie – 10
Wskaźniki EFS rezultatu:
Liczba osób z OR
pracujących, łącznie z
prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po
opuszczeniu programu - 4
Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu
programu - 11

Gębice

9.
Organizacja
Inkubatora
Zmiany w
Gębicach w
ramach CAS dla
mieszkańców
Gębic i
Marcinkowa

9.
Organizacja
Inkubatora
Zmiany w
Gębicach w
ramach CAS dla
mieszkańców
Gębic i
Marcinkowa

S

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

Program reintegracji zawodowej
skierowany do mieszkańców
obszaru rewitalizacji w Gębicach
i Marcinkowie komplementarny
do projektu Most Pokoleń (P. 3)

Centrum
Aktywności
Społecznej na
Rynku w
Gębicach

Wskaźniki EFS produktu:
Liczba osób
bezrobotnych z OR w
Gębicach i Marcinkowie, w
tym długotrwale
bezrobotnych,
objętych wsparciem w
programie – 15
200 000 zł

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach
z OR w Gębicach i
Marcinkowie,
objętych wsparciem w
programie – 35

ankieta
monitorująca

Wskaźniki EFS rezultatu:
Liczba osób z OR w Gębicach i
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Marcinkowie
pracujących, łącznie z
prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po
opuszczeniu programu - 8
Liczba osób w Gębicach i
Marcinkowie, które
uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu
programu - 28
Wskaźniki EFS produktu:
Liczba osób
Bezrobotnych z OR, w tym
długotrwale
bezrobotnych,
objętych wsparciem w
programie – 6

Chabsko

10. Integrator
Społeczny w
ramach
centrum
lokalnego w
Chabsku

10. Integrator
Społeczny w
ramach centrum
lokalnego w
Chabsku

S

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

Program reintegracji zawodowej
skierowany do mieszkańców
obszaru rewitalizacji w Chabsku,
realizowany w ramach lokalnego
centrum animacyjnego w
Muzeum (P. 7)

Muzeum Ziemi
Mogileńskiej z
siedzibą w
Chabsku,
Chabsko 20

Liczba osób
długotrwale
bezrobotnych z OR,
objętych wsparciem w
programie – 2
40 000 zł

Wskaźniki EFS rezultatu:
Liczba osób z OR
pracujących, łącznie z
prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po
opuszczeniu programu - 2

ankieta
monitorująca

Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu
programu - 4
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Kierunek działań 2.2.: Wzrost bezpieczeństwa w obszarach rewitalizowanych
Wskaźnik własny produktu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie – 30

Mogilno

11. Program
liderów
bezpieczeństwa
w ramach Klubu
Młodzieżowego
w Mogilnie

11. Program
liderów
bezpieczeństwa
w ramach Klubu
Młodzieżowego
w Mogilnie

S

Mogileński Dom
Kultury

Program profilaktyczno-liderski
kształcący młodzież do
właściwych postaw i zachować
wobec przemocy czy łamania
prawa w ramach działań Klubu
Młodzieżowego (P. 6.2)

Wskaźnik LSR produktu
zgodny z EFS:
liczba osób z OR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie: 20
Magazyn
Zbożowy,
Mogilno, ul.
Magazynowa 1

40 000 zł

Wskaźnik własny rezultatu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie, u których
wzrosła aktywność społeczna
– 20

ankieta
monitorująca

Wskaźnik LSR rezultatu
zgodny z EFS:
Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u
których wzrosła aktywność
społeczna – 12

Mogilno

12. Warsztaty
Bezpieczny
Senior w
Magazynie
Aktywności w
Mogilnie

12. Warsztaty
Bezpieczny
Senior w
Magazynie
Aktywności w
Mogilnie

S

Mogileński Dom
Kultury

Program prewencyjnoprofilaktyczny skierowany do
aktywniejszej części
beneficjentów Centrum Usług
dla Seniorów (P. 1) i innych osób
zamieszkałych na OR w Mogilnie.

Wskaźnik własny produktu:
Liczba seniorów z OR
objętych programem: 120
Magazyn
Zbożowy,
Mogilno, ul.
Magazynowa 1

2 000 zł

Wskaźnik własny rezultatu:
Zwiększona liczba zgłoszeń
do Straży Miejskiej w ciągu 3
miesięcy od zakończenia
programu: 5%

ankieta
monitorująca

91

Wskaźnik własny produktu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie – 15

Marcinko
wo

13. Program
liderów
bezpieczeństwa
Klubu
Młodzieżowego
w Marcinkowie

13. Program
liderów
bezpieczeństwa
Klubu
Młodzieżowego
w Marcinkowie

S

Mogileński Dom
Kultury

Program profilaktyczno-liderski
kształcący młodzież do
właściwych postaw i zachować
wobec przemocy czy łamania
prawa w ramach działań Klubu
Młodzieżowego w Marcinkowie
(P. 5)

Wskaźnik LSR produktu
zgodny z EFS:
liczba osób z OR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie: 10
Świetlica
Wiejska w
Marcinkowie,
Marcinkowo 72

20 000 zł

Wskaźnik własny rezultatu:
Liczba osób z OR biorących
udział w projekcie, u których
wzrosła aktywność społeczna
– 10

ankieta
monitorująca

Wskaźnik LSR rezultatu
zgodny z EFS:
Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u
których wzrosła aktywność
społeczna – 6
Cel 3 – Poprawa jakości życia poprzez rozwój infrastruktury społecznej
Kierunek działań 3.1.: Rozwój infrastruktury społecznej

Mogilno

14.
Przystosowanie
Magazynu
Zbożowego do
pełnienia
funkcji
kulturalnych i
społecznych
wraz z

14.
Przystosowanie
Magazynu
Zbożowego do
pełnienia funkcji
kulturalnych i
społecznych
wraz z
zagospodarowan

PF / T

Gmina Mogilno

Kompleksowy remont obiektu w
celu przystosowania do
pełnienia funkcji kulturalnych i
społecznych wraz z
zagospodarowaniem przyległego
terenu.

Magazyn
Zbożowy,
Mogilno, ul.
Magazynowa 1

3 000 000 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
zrewitalizowanych obszarach
– 1 szt.

Ankieta
monitorująca

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób z OR
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zagospodarowa
niem terenu

iem terenu

korzystających z
wybudowanych /
wyremontowanych
budynków publicznych lub
komercyjnych na obszarach
miejskich – 1500 osób.
Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanych obszarów
– 6 000 osób.

Wskaźnik EFRR produktu
Liczba
obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na
zrewitalizowanych obszarach
– 1szt.

Marcinko
wo

15.
Rozbudowa
świetlicy
wiejskiej w
Marcinkowie

15.
Rozbudowa
świetlicy
wiejskiej w
Marcinkowie

PF / T

Gmina Mogilno

Rozbudowa: powiększenie Sali
wielofunkcyjnej oraz
wydzielenie pomieszczeń na
sanitariaty i pomieszczenie
gospodarcze.

Świetlica
Wiejska w
Marcinkowie,
Marcinkowo 72

400 000 zł

Powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją –
160 m kwadr.

ankieta
monitorująca

Wskaźnik EFRR rezultatu:
Liczba przedsiębiorstw
ulokowanych na
zrewitalizowanych
obszarach – 1
Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanych obszarów
– 200 osób.

Gębice

16.
Adaptacja
budynku PKS na
cele utworzenia
Centrum
Aktywności
Społecznej wraz
z modernizacją
otoczenia na

16.
Adaptacja
budynku PKS na
cele utworzenia
Centrum
Aktywności
Społecznej wraz
z modernizacją
otoczenia na

PF / T

Gmina Mogilno

Projekt obejmie adaptację na
cele utworzenia Centrum
Aktywności Społecznej dawnego
budynku PKS, naprawę dróg i
chodników, wykonanie placu
spotkań mieszkańców i placu
zabaw, odtworzenie terenów
zieleni

Centrum
Aktywności
Społecznej na
Rynku w
Gębicach

1 700 000 zł

Wskaźnik produktu:
Liczba obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
zrewitalizowanych obszarach
– 3 szt.

Ankieta
monitorująca

Powierzchnia obszarów
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rynku w
Gębicach

rynku w
Gębicach

objętych rewitalizacją
– 22 160 m kwadr.
Wskaźnik rezultatu:
Liczba przedsiębiorstw
ulokowanych na
zrewitalizowanych
obszarach – 1
Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanych obszarów
– 500 osób.

Chabsko

17.
Przebudowa i
modernizacja
przestrzeni
Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w
Mogilnie z
siedzibą w
Chabsku

17.
Przebudowa i
modernizacja
przestrzeni
Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w
Mogilnie z
siedzibą w
Chabsku

PF / T

Gmina Mogilno

Dostosowanie budynków
Muzeum i otoczenia do celów
realizacji projektów społecznych
obejmujące modernizację
posiadanej infrastruktury;
wymiana instalacji elektrycznej i
utworzenie systemu p.poż;
wykonanie podjazdu na terenie
muzeum oraz remont schodów
głównych; remont budynków
gospodarczych; remont toalet.

Wskaźnik produktu:
liczba obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
zrewitalizowanych obszarach
– 1 szt.
Muzeum Ziemi
Mogileńskiej z
siedzibą w
Chabsku,
Chabsko 20

1 000 000 zł

powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją
– 1 000 m kwadr.

Ankieta
monitorująca

Wskaźnik rezultatu:
liczba przedsiębiorstw
ulokowanych na
zrewitalizowanych
obszarach – 1
liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanych obszarów
– 280 osób.
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Szczegółowy opis projektów
Mogilno
PROJEKT 1. Organizacja Centrum Usług dla Seniorów w Mogilnie
Odpowiada na problemy: starzejące się społeczeństwo
Komplementarny do:
12. Warsztaty Bezpieczny Senior w Magazynie Aktywności w Mogilnie
14. Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji
kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu
3. Most Pokoleń – program integracji seniorów w Gębicach

Na obszarze rewitalizacji w centrum Mogilna zauważalnym problemem społecznym jest
starzejące się społeczeństwo. Osób w wieku poprodukcyjnym jest tu 1188. Opieka
psychogeriatryczna jest na bardzo niskim poziomie, poniżej minimum w stosunku do potrzeb
seniorów. Powyższa grupa ludności wymaga większego zainteresowania ze strony samorządu
lokalnego i domaga się stworzenia im godnej opieki. Nie jest to zadanie proste. Wypracowanie
odpowiedniego modelu wsparcia społecznego dla osób, które nie są do końca samodzielne,
polega na udzieleniu jej wielopłaszczyznowej pomocy. Kluczowym jest, aby wsparcie udzielane
seniorom miało charakter środowiskowy i personalny – było udzielane lokalnie, w miejscu
zamieszkania osoby potrzebującej, z uwzględnieniem jej stanu zdrowia

i zdolności

psychofizycznych. Ten cel mógłby zostać osiągnięty poprzez stworzenie Centrum Usług
Środowiskowych. Miejsko – Gminny Ośrodek nie posiada bazy lokalowej do prowadzenia
działań koordynacyjnych w/w projektu, dlatego też niezbędne jest utworzenie biura
projektowego oraz pomieszczenia do szkoleń kadry i członków rodzin seniorów w
nowopowstałym Magazynie Zbożowym w Mogilnie. Wówczas możliwe stałoby się również
uwrażliwienie młodzieży na problemy seniorów w codziennym funkcjonowaniu (kampanie
społeczne na temat godnego starzenia się w lokalnym społeczeństwie oraz rozpowszechnienie
idei wolontariatu w ramach łączenia pokoleń, których zadaniem byłoby spędzanie czasu z
seniorem, czytanie książek, towarzyszenie podczas spacerów. Każda osoba objęta projektem,
jest odwiedzana w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji przez wolontariusza).
Koordynator zatrudniony w ramach projektu w siedzibie biura prowadziłby ewidencję osób
objętych wsparciem i ustalałby udzielenie poszczególnych formy wsparcia świadczonego przez
specjalistów w miejscu zamieszkania seniorów. Niezbędne byłaby współpraca pracowników
socjalnych MGOPS (przyjmujących zgłoszenie i przeprowadzających wstępną diagnozę
społeczną, a następnie planujących indywidualne formy wsparcia), pracowników ZOZ-ów
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(celem wydania wstępnej diagnozy zdrowotnej), świadczących usługi w miejscu zamieszkania
seniorów: pielęgniarki środowiskowej, opiekunki środowiskowej, rehabilitantem, masażystą,
psychologiem, psychiatrą, neurologiem, logopedą (wg. potrzeb seniorów) oraz pracownikami
MDK w celu prowadzenia działań kulturalnych i akcji profilaktycznych wśród młodzieży
biorących udział w zajęciach Magazynu Zbożowego. Celem tworzonego centrum jest
podtrzymywanie samodzielnego funkcjonowania seniora niepełnosprawnego lub chorującego
psychicznie w jego środowisku, wspieranie umiejętności samoobsługowych, podtrzymywanie
kontaktów społecznych, zapobieganie całkowitej izolacji i zaniedbaniu, gdyż brak tych
kompetencji jest najczęstszą przyczyną umieszczenia osoby niepełnosprawnej w placówkach
całodobowych lub hospitalizacji z powodów socjalno-bytowych.
W nowopowstałym Centrum objęci opieką zostaną również osoby z otoczenia seniorów.
Wówczas oferujemy pomoc systemową dla całej rodziny osoby starszej czy niepełnosprawnej.
Ich najbliżsi wymagają działań edukacyjnych na temat chorób wieku podeszłego (demencji,
otępienia, Alzhaimera) oraz różnego rodzaju form niepełnosprawności.
Rodzaje działań planowanych w ramach Centrum:


usługi środowiskowe – w miejscu zamieszkania podopiecznych;



usługi prozdrowotne – porady pielęgniarskiej, wizyty neurologa, geriatry, zajęcia
leczniczo-usprawniające (fizjoterapia, rehabilitacja, masaże lecznicze, logopedia);



usługi wspomagające i terapeutyczne – poradnictwo socjalne, prawne, wsparcie
psychologiczne i psychiatryczne;



usługi aktywizujące – zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego i propagowanie
różnorodnych form spędzania czasu wolnego, imprezy okazjonalne, animacja,
wolontariat.



warsztaty „Bezpieczny Senior”

PROJEKT 12. Warsztaty Bezpieczny Senior w Magazynie Aktywności w Mogilnie
Odpowiada na problemy: zakłócanie bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin i
porządku publicznego
Komplementarny do:
1. Organizacja Centrum Usług dla Seniorów w Mogilnie
14. Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji
kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu
Ponieważ jednym z głównych problemów centrum Mogilna jest wysoka przestępczość, w
ramach powyższych działań zostanie również zrealizowany cykl warsztatów z seniorami, dzięki
którym nauczą się oni prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia czy prób wyłudzenia, a
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także wzmocniona zostanie funkcja strażnicza starszych członków społeczności lokalnej, co
przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Należy zauważyć,
że zgodnie z badaniami10 wszystkie działania, dzięki którym lokalna społeczność zawiązuje i
pogłębia wzajemne relacje, służy poprawie statystyk bezpieczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ
wzajemne kontakty i nadzór sąsiedzki działają profilaktycznie na dzieci i młodzież
zamieszkującą dany teren, a wspólne działania i spotkania budują poczucie odpowiedzialności
za miejsce zamieszkania, co przekłada się na zwiększoną ilość zgłaszanych przestępstw. Projekt
jest niskokosztowy, zostanie zrealizowany we współpracy ze Strażą Miejską w Mogilnie i
Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów.
PROJEKT 6. Organizacja Magazynu Aktywności, w tym Klubu Młodzieżowego w Mogilnie
Odpowiada na problemy: mała aktywność i integracja społeczna mieszkańców,
starzejące się społeczeństwo
Komplementarny do:
8. Reintegracja zawodowa w ramach działań Magazynu Aktywności w Mogilnie
11. Program liderów bezpieczeństwa w ramach Klubu Młodzieżowego w Mogilnie
14. Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji
kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu
Starzejące się społeczeństwo OR w Mogilnie nie jest wynikiem wyłącznie pasywnych
zmian demograficznych, ale przede wszystkim wiąże się z ucieczką osób młodych do większych
ośrodków lub za granicę, co – jak wynika z przeprowadzonych badań – postrzegane jako główny
problem społeczny przez mieszkańców gminy. Zgodnie z wnioskami z diagnozy spowodowane
jest to brakiem atrakcyjnych miejsc do realizacji własnych pasji lub spędzania wolnego czasu. Tę
lukę ma zapełnić Magazyn Aktywności i Klub Młodzieżowy.
Budynek Magazynu Zbożowego w Mogilnie będzie służył również osobom młodym
jako jedyne miejsce aktywności w okolicy. Stworzenie miejsca aktywności lokalnej pod nazwą
Magazyn Aktywności, w którym można spędzać wolny czas, będzie zapobiegało emigracji osób
młodych do większych ośrodków miejskich, co w przypadku Mogilna jest jednym z głównych
powodów niekorzystnej struktury wielkiej występującej na obszarze rewitalizacji. Magazyn ma
być miejscem przygotowań do realizacji wielu wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach
artystycznych: plastyka, muzyka, taniec itp. Poza działaniami w zakresie organizacji imprez
podjętych zostanie wiele działań w zakresie społeczno-kulturalnym np. wykłady, warsztaty
tematyczne, konferencje, formy interdyscyplinarne. Ma to być miejsce realizacji wszelkich pasji,
10
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zarówno osób indywidualnych, grup niesformalizowanych oraz grup sformalizowanych. Z
pomieszczeń na określonych zasadach będzie korzystać całość społeczeństwa Mogilna, zarówno
jako odbiorcy wydarzeń jak i bezpośrednio organizatorzy przygotowywanych form. W
adaptowanym budynku powstanie sala widowiskowo-koncertowa, galeria, pokoje gościnne oraz
biurowe zaplecze sanitarne (obecnie całkowity brak). Teren wokół budynku zagospodarowany
zostanie tak, aby w okresie wiosenno-letnim zadania leżące u podstaw projektu mogły być
realizowane w przestrzeni zewnętrznej.
Klub młodzieżowy natomiast będzie miejscem stawiającym na aktywność, poprawę
bezpieczeństwa i animację lokalną. W klubie zakładamy realizację wielu wydarzeń kulturalnych:
koncertów, spektakli, wystaw, pokazów filmowych itp. Będą to działania, które w zawartości
merytorycznej przyczynią się do wzmocnienia roli kultury w społeczności lokalnej, a co za tym
idzie pogłębią spójność społeczną i wpłyną na poczucie odpowiedzialności młodzieży. Nie
zabranie w tym miejscu oczywiście form edukacyjnych – m.in. warsztaty w zakresie różnych
dziedzin artystycznych. Wielokrotnie będą one miały charakter interdyscyplinarny. Stworzy to
możliwość

wprowadzenia

w

szerokiej

formule

elementów

profilaktyki,

terapii,

zawodoznawstwa itp. Klub młodzieżowy to także doskonałe miejsce do integracji
międzypokoleniowej i osób z różnych grup społecznych dzięki zbudowanej szerokiej ofercie,
którą będzie proponował. W tym miejscu „młodzi ludzie” będą mogli prezentować swoje pasje i
umiejętności w wypracowanej przez siebie formule. Z kolei poszczególni liderzy działań
zaangażowani zostaną w akcje charytatywne oraz ogólnospołeczne. Biorąc pod uwagę formę
usytuowania klubu w rewitalizowanym Magazynie Zbożowym GS, będzie on mógł pełnić funkcje
świetlicy środowiskowej dla osiedla nr 4 w Mogilnie. W tej części miasta aktualnie nie ma żadnej
przestrzeni do realizacji działań integracyjnych.
PROJEKT 8. Reintegracja zawodowa w ramach działań Magazynu Aktywności w Mogilnie
Odpowiada na problemy: niewystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw
domowych
Komplementarny do:
6. Organizacja Magazynu Aktywności, w tym Klubu Młodzieżowego w Mogilnie
14. Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji
kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu
Przedmiotowy projekt powoli na przeprowadzenie cyklu inicjatyw społecznych, które
będą nakierowane na rozwiązanie problemów, na podstawie których wyznaczono obszar
rewitalizacji. Zrealizowanych zostanie szereg inicjatyw, które pozwolą na zmniejszenie
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problemu wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie obszaru wybranego rewitalizacji.
Działania będą miały na celu wzrost kompetencji (głównie miękkich), które w konsekwencji
zwiększą kreatywność oraz doprowadzą do rozwoju biznesów kultury i biznesów kreatywnych.
Z uwagi na fakt, iż na terenie gminy zamieszkują osoby wykluczone jak również wielokrotnie
wykluczone koniecznym stało się zaplanowanie działań ukierunkowanych na aktywizację
społeczno-zawodową tych osób. Przeprowadzone zostaną szkolenia, które pozwolą na zdobycie
nowych umiejętności, a także pozwolą na integrację społeczną osób wykluczonych. Osoby
uczestniczące w projekcie będą pozyskiwane przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Mogilnie, a także Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie. Przewiduje się
w przypadku konieczność zorganizowanie wsparcia towarzyszącego dla otoczenia osób
biorących udział w projekcie poprzez np. zapewnienie opieki nad dziećmi na czas realizacji
szkoleń i pozostałych zajęć.
PROJEKT 11. Program liderów bezpieczeństwa w ramach Klubu Młodzieżowego
w Mogilnie
Odpowiada na problemy: zakłócanie bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin i
porządku publicznego
Komplementarny do:
6. Organizacja Magazynu Aktywności, w tym Klubu Młodzieżowego w Mogilnie
14. Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji
kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu
W ramach Klubu Młodzieżowego w Magazynie Aktywności realizowany będzie również
program, dzięki którym młodzi ludzie będą liderami bezpieczeństwa w swoich środowiskach,
umiejąc reagować na zachowania ryzykowne i zgłaszać przypadki przemocy lub łamania prawa.
Prowadzenie podobnych programów w zakresie profilaktyki uzależnień czy aktywności
obywatelskiej to sprawdzone narzędzie, dzięki któremu młodzież sama pracuje w środowisku
rówieśniczym, zazwyczaj zamkniętym dla osób dorosłych. Również dowiedzione jest, że jednym
z czynników ochronnych przed zachowaniami niezgodnymi z prawem, są w przypadku
młodzieży prawidłowo zorganizowane zajęcia pozalekcyjne11, które będą towarzyszyć
programowi.

11
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PROJEKT 14. Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji
kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu
Odpowiada na problemy: obecna infrastruktura jest niewystarczająca do zaspokojenia
potrzeb i efektywnej redukcji zdiagnozowanych problemów, brak wystarczającej
wielkości, wyposażonego miejsca do działań aktywizujących mieszkańców,
Komplementarny do:
1. Organizacja Centrum Usług dla Seniorów w Mogilnie
6. Organizacja Magazynu Aktywności, w tym Klubu Młodzieżowego w Mogilnie
8. Reintegracja zawodowa w ramach działań Magazynu Aktywności w Mogilnie
11. Program liderów bezpieczeństwa w ramach Klubu Młodzieżowego w Mogilnie
12. Warsztaty Bezpieczny Senior w Magazynie Aktywności w Mogilnie
Aby osadzić funkcje społeczne, przeprowadzony zostanie remont Magazynu
Zbożowego w Mogilnie wraz z urządzeniem okolicznego terenu. Dokładny zakres prac będzie
sformułowany w przyszłym programie funkcjonalno-użytkowym, który połączy potrzeby
wszystkich planowanych działań. Istniejący budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo
podpiwniczony, przykryty stropodachem nieocieplanym, kryty papą, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Elementami konstrukcyjnymi są: dla ścian zewnętrznych – cegła
ceramiczna, elementy wewnętrzne konstrukcyjne – drewniane. Budynek pełnił dotychczas
funkcję magazynową, w związku z tym nie wymagana była odpowiednia izolacyjność termiczna
ścian, stropów i stropodachu, odpowiedni układ funkcjonalny pomieszczeń oraz wymagania
sanitarne i p.poż. Ponieważ istnieje możliwość przystosowania obiektu do wymaganych
przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności
publicznej z przeznaczeniem do organizowania imprez masowych – opracowano już wstępną
kalkulację kosztów renowacji budynku.
Prace wymagane
- renowacja fundamentów i ścian zewnętrznych,
- naprawa i konserwacja konstrukcyjnych elementów drewnianych,
- renowacja i wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana stolarki otworowej okiennej i drzwiowej,
- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym wykonanie stałych klatek schodowych
/ewakuacja/
- przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób przebywających na obiekcie
(do 300 osób), przygotowanie zaplecza administracyjno- biurowego,
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- przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Infrastruktura dodatkowa
- instalacje/ wod.-kan. jako rozbudowa istniejącej, elektryczno-oświetleniowa- jako rozbudowa
istniejącej, sygnalizacja przeciwpożarowa, centralnego ogrzewania
- drenaż opaskowy odwadniający
Planowana rozbudowa
- budowa stałej klatki schodowej ze względów przeciwpożarowych
- budowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (wc, łazienki), zaplecza administracyjnobiurowego, pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych,
- przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, pochylnie, łazienki)
- „galeria”

Chabsko
PROJEKT 7. Stworzenie lokalnego centrum animacyjnego w siedzibie Muzeum w Chabsku
Odpowiada na problemy: mała aktywność i integracja społeczna mieszkańców
Komplementarny do:
2. Aktywne starzenie się – Cztery Pory Roku Seniora w Chabsku
10. Integrator Społeczny w ramach centrum lokalnego w Chabsku
16. Przebudowa i modernizacja przestrzeni Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
siedzibą w Chabsku
Projekt przewiduje stworzenie w siedzibie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku
lokalnego centrum animacyjnego, które zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w diagnozie ma
służyć lokalnej społeczności jako miejsce spotkań i zdobywania umiejętności. Ma to
skompensować względną izolację przestrzenną, jaka obecnie dotyczy mieszkańców wsi, a także
dzięki realizowanym programom zwiększyć szanse grup defaworyzowanych: seniorów i
bezrobotnych.
Centrum będzie miejscem realizacji projektów dedykowanych grupom, które zdecydowały
o wyznaczeniu obszaru kryzysowego. Będą to Aktywne starzenie się – Cztery Pory Roku Seniora
w Chabsku oraz Integrator Społeczny. Program centrum oprócz działań skierowanych będzie
zawierał też powszechną ofertę integracyjną dla mieszkańców: organizację imprez osadzonych
w tradycji regionu m.in. Przegląd Obrzędów Zapustnych, Piknik Chlebem i Miodem, Gwiazdkowe
Pierniki, jarmarki i kiermasze. Projekt obejmuje także organizację imprez i warsztatów
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osadzonych we współczesnych tradycjach regionu (muzyka, taniec, sztuki plastyczne). Planuje
się organizację szeregu działań z przenikających się dziedzin kultury, integrujących różne grupy
społeczne i różne pokolenia. Docelowo MZM ma stać się miejscem szerokiej edukacji społecznokulturalnej. Działania w zakresie organizacji imprez poprzedzone będą cyklami warsztatowymi,
szkoleniowymi, edukacyjnymi. Oferta uwzględniać będzie także strefy przedsiębiorczości oraz
jak wykorzystać w przyszłości nabyte umiejętności. W konsekwencji projekt będzie oddziaływał
na lokalną gospodarkę. Organizowane przedsięwzięcia będą stymulowały lokalną turystykę oraz
przyczynią się do wzrostu zatrudnienia np. przy obsłudze imprez.
PROJEKT 2. Aktywne starzenie się – Cztery Pory Roku Seniora w Chabsku
Odpowiada na problemy: starzejące się społeczeństwo
Komplementarny do:
7. Stworzenie lokalnego centrum animacyjnego w siedzibie Muzeum w Chabsku
16. Przebudowa i modernizacja przestrzeni Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
siedzibą w Chabsku
W przestrzeniach Muzeum przeznaczonych na działalność społeczną odbywać się będą
zajęcia dla osób dorosłych, w tym dla seniorów. Aktywne starzenie się – Cztery Pory Roku
Seniora to projekt mający na celu pobudzenie aktywności społecznej, edukację osób starszych,
integrację wewnątrz i międzypokoleniową. Planowane do podjęcia działania mają na celu
poprawę jakości życia i wykorzystanie potencjału starszych ludzi w różnych rolach społecznych.
PROJEKT 10. Integrator Społeczny w ramach centrum lokalnego w Chabsku
Odpowiada na problemy: wysokie bezrobocie
Komplementarny do:
7. Stworzenie lokalnego centrum animacyjnego w siedzibie Muzeum w Chabsku
16. Przebudowa i modernizacja przestrzeni Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
siedzibą w Chabsku
Integrator Społeczny to projekt kierowany do osób długotrwale bezrobotnych, ale też do
innych zagrożonych tym problemem mieszkańców gminy. Będzie on polegał na działaniach
prowadzonych w ramach lokalnego centrum animacyjnego. Z uwagi na dużą ilość
przewidzianych wydarzeń i imprez, ich obsługa będzie okazją do poprowadzenia szkoleń i
warsztatów (np. technika akustyka, operatora imprez, ochrony mienia czy drobnych napraw i
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pielęgnacji zieleni), które w przyszłości pomogą osobom bezrobotnym w szybkim
przekwalifikowaniu i znalezieniu zatrudnienia lub – jak w przypadku wielu przykładów w
Polsce – zawiązania firmy lub spółdzielni socjalnej świadczącej usługi dla lokalnych instytucji i
ludności.
PROJEKT 16. Przebudowa i modernizacja przestrzeni Muzeum Ziemi Mogileńskiej w
Mogilnie z siedzibą w Chabsku
Odpowiada na problemy: obecna infrastruktura jest niewystarczająca do zaspokojenia
potrzeb i efektywnej redukcji zdiagnozowanych problemów, brak wystarczającej
wielkości, wyposażonego miejsca do działań aktywizujących mieszkańców
Komplementarny do:
2. Aktywne starzenie się – Cztery Pory Roku Seniora w Chabsku
7. Stworzenie lokalnego centrum animacyjnego w siedzibie Muzeum w Chabsku
10. Integrator Społeczny w ramach centrum lokalnego w Chabsku
Projekt polegał będzie na dostosowaniu i uzupełnieniu istniejącej infrastruktury Muzeum
Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku do potrzeb osadzenia w nim planowanych
funkcji społecznych: dostosowanie budynków Muzeum i otoczenia do celów realizacji projektów
społecznych

obejmujące

modernizację

posiadanej

infrastruktury;

wymiana

instalacji

elektrycznej i utworzenie systemu p.poż; wykonanie podjazdu na terenie muzeum oraz remont
schodów głównych; remont budynków gospodarczych; remont toalet. W chwili tworzenia LPR
realizowany jest w Muzeum projekt remontowy „Przebudowa ogólnodostępnego budynku
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku obejmująca przebudowę
pomieszczeń sanitarnych, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę pokrycia
dachowego oraz pozostałych okien”, którego zakończenie planowane jest na koniec 2018 r.,
zatem dokładny zakres dalszych prac będzie ustalony po jego zakończeniu.

Marcinkowo
PROJEKT 5. Organizacja Klubu Młodzieżowego w Marcinkowie
Odpowiada na problemy: mała aktywność i integracja społeczna mieszkańców
Komplementarny do:
13. Program liderów bezpieczeństwa w ramach Klubu Młodzieżowego w Marcinkowie
15. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowie
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Rozbudowana świetlica w miejscowości Marcinkowo stanie się miejscem, w którym
zlokalizowany zostanie Klub młodzieżowy. Założeniem jest stworzenie przyjaznego miejsca,
gdzie młody człowiek niezależnie od miejsca zamieszkania, pozycji społecznej, statusu
materialnego, zdobędzie pozytywne wzorce, otrzyma wsparcie w realizacji swoich życiowych
planów, przezwycięży trudności, rozwinie zainteresowania, wzmocni poczucie własnej wartości
i integracji ze społeczeństwem, rówieśnikami. Podobnie jak w Mogilnie, działania te będą służyły
integracji lokalnej społeczności, co przełoży się na wzrost poczucia odpowiedzialności i
pogłębienie więzów sąsiedzkich wśród młodzieży. Ponieważ w Marcinkowie podstawą
wyznaczenia OR był zwiększony poziom przestępczości, w świetlicy poprowadzone zostaną
zajęcia, dzięki którym młodzi ludzie staną się liderami bezpieczeństwa w swoim środowisku.
Naszym założeniem jest stworzenie przyjaznego miejsca, gdzie młody człowiek
niezależnie od miejsca zamieszkania, pozycji społecznej, statusu materialnego, zdobędzie
pozytywne wzorce, otrzyma wsparcie w realizacji swoich życiowych planów, przezwycięży
trudności, rozwinie zainteresowania, wzmocni poczucie własnej wartości i integracji ze
społeczeństwem, rówieśnikami. Wsparcie tych osób i ich bezpośrednie zaangażowanie może
często być drogą do tworzenia dla młodych miejsc pracy na poziomie lokalnym poprzez
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz poprzez prowadzenie działań które to będą w
stanie pozytywnie wpływać na poprawę jakości życia w danym społeczeństwie. Takim miejscem
miałby być Klub Młodzieżowy, który to działałby w rozbudowanej Świetlicy Wiejskiej w
Marcinkowie, w którym to dzieci i młodzież, mogłaby rozwijać swoje kompetencje, rozwój
osobisty, które pozwolą odnaleźć się im w przyszłości na rynku pracy, w ramach
organizowanych zajęć, warsztatów, treningów, wyjazdów studyjnych w celu wymiany
doświadczeń , spotkań w zakresie np. ginących zawodów, itp. Zakładamy, iż wspieranie
równości szans przydatnych w przedsiębiorczości, rozbudzenie postaw i inicjatyw społecznych
wśród młodzieży, pozwoli na utworzenie np. ,,mikroprzedsiębiorstwa”, w ramach którego
młodzież sama poprowadzi ,,firmę„ która np. będzie organizowała zajęcia taneczno-ruchowe,
będzie służyła wsparciem dla schroniska dla zwierząt czy też dla osób starszych i itp. W ramach
zaplanowanych działań dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby, która to będzie pełniła
funkcję min. opiekuna, animatora ale dla tych wszystkich działań potrzebna jest odpowiednia
infrastruktura.
PROJEKT 13. Program liderów bezpieczeństwa w ramach Klubu Młodzieżowego w
Marcinkowie
Odpowiada na problemy: zakłócenie bezpieczeństwa osób i mienia
Komplementarny do:
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5: Organizacja Klubu Młodzieżowego w Marcinkowie
15. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowie
Projekt ma mieć charakter podobny do realizowanego w Magazynie Zbożowym w
Mogilnie. W ramach Klubu Młodzieżowego w Klubie Młodzieżowym realizowany będzie
program, dzięki którym młodzi ludzie będą liderami bezpieczeństwa w swoich środowiskach,
umiejąc reagować na zachowania ryzykowne i zgłaszać przypadki przemocy lub łamania prawa.
Prowadzenie podobnych programów w zakresie profilaktyki uzależnień czy aktywności
obywatelskiej to sprawdzone narzędzie, dzięki któremu młodzież sama pracuje w środowisku
rówieśniczym, zazwyczaj zamkniętym dla osób dorosłych.
PROJEKT 15. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowie
Odpowiada na problemy: obecna infrastruktura jest niewystarczająca do zaspokojenia
potrzeb i efektywnej redukcji zdiagnozowanych problemów, brak wystarczającej
wielkości, wyposażonego miejsca do działań aktywizujących mieszkańców
Komplementarny do:
5. Organizacja Klubu Młodzieżowego w Marcinkowie
13. Program liderów bezpieczeństwa w ramach Klubu Młodzieżowego w Marcinkowie
Projekt będzie polegał na rozbudowie obecnie istniejącej świetlicy wiejskiej przy szkole,
która z uwagi na małą powierzchnię nie może pomieścić wszystkich potrzebnych tam funkcji.
Głównym adresatem działań świetlicy będzie lokalna młodzież, jednak będzie ona mogła być
również wykorzystywana przez lokalną społeczność w celu spotkań czy warsztatów.
Zgodnie z zapisami rozdziału 5.1.1 z uwagi na efektywność kosztową i ten sam problem
zdiagnozowany w Gębicach i Marcinkowie, którym jest udział gospodarstw domowych – stałych
beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na
danym obszarze, mieszkańcy obu wsi będą wspólnie korzystać z projektu Inkubator Zmiany w
Gębicach.
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Gębice
PROJEKT 4. Organizacja Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Gębicach
Odpowiada na problemy: mała aktywność i integracja społeczna mieszkańców
Komplementarny do:
3. Most Pokoleń – program integracji seniorów w Gębicach
9. Organizacja Inkubatora Zmiany w Gębicach w ramach CAS dla mieszkańców Gębic i
Marcinkowa
16. Adaptacja budynku PKS na cele utworzenia Centrum Aktywności Społecznej wraz
modernizacją otoczenia na rynku w Gębicach
Centrum Aktywności Społecznej w Gębicach to projekt obejmujący cykl warsztatów,
spotkań, prezentacji i różnorodnych działań edukacyjno-artystycznych z bardzo silnym
kontekstem społecznym. Jest to projekt angażujący społeczność lokalną miejscowości Gębice.
Zlokalizowany będzie w centralnym punkcie wsi, w zmodernizowanym i dostosowanym do
nowych funkcji przystanku PKS, ale też jego działania dotyczyć będą całej przestrzeni Rynku. W
założeniu ma on służyć rozwiązaniu problemów, na podstawie których wyznaczono obszar
rewitalizacji, stąd realizowane w nim będą dwa komplementarne projekty: Inkubator Zmiany,
pro-zatrudnieniowy cykl szkoleń i warsztatów dla mieszkańców Gębic i Marcinkowa będących
beneficjentami pomocy społecznej i Most Pokoleń, czyli projekt dedykowany gębickim
seniorom. Inkubator będzie kształcił swoich klientów w kierunku wykonywania usług
opiekuńczych, których potrzebują osoby starsze. W przyszłości z uwagi na rozwój potrzeb w
tym zakresie wysoko kwalifikowani pracownicy będą mogli znaleźć pracę zarówno w sektorze
publicznym, jak i prywatnym.
Działania te wsparte zostaną wydarzeniami skierowanymi do całej społeczności Gębic,
prezentacją lokalnego dorobku twórczego w zakresie różnych dziedzin artystycznych. Zadania
te – ze względu na charakter miejsca – realizowane będą głównie w cyklach wiosenno-letnich.
Zbudowana szeroka oferta społeczno-kulturalna będzie nieodpłatna dla osób w miejscu
zamieszkania. U podstaw projektu leży stymulowanie różnych form aktywności oraz
międzysektorowe promowanie działań i osób w poruszaniu się na rynku pracy. Projekt pozwoli
również na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozbudzenie postaw aktywności na
zasadach samokształcenia.
Projekt obejmuje realizację wielu przedsięwzięć o charakterze reintegracyjnym i
społeczno-kulturalnym. Zorganizowanych zostanie szereg koncertów, pokazów, spektakli,
projekcji filmowych. Ofertę tę uzupełnią cykle warsztatów animacyjnych. Ponadto odbędzie się
szereg konkursów tematycznych, turniejów angażujących miejscowych „amatorów” w
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podejmowane działania. Podjęte działania w okresie wiosenno-letnim realizowane będą w
namiocie animacyjnym ustawionym na gębickim rynku. Natomiast część z nich kontynuowana
będzie w usytuowanym przy rynku przedszkolu i kościele parafialnym.

PROJEKT 3. Most Pokoleń – program integracji seniorów w Gębicach
Odpowiada na problemy: starzejące się społeczeństwo
Komplementarny do:
4. Organizacja Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Gębicach
9. Organizacja Inkubatora Zmiany w Gębicach w ramach CAS dla mieszkańców Gębic i
Marcinkowa
16. Adaptacja budynku PKS na cele utworzenia Centrum Aktywności Społecznej wraz
modernizacją otoczenia na rynku w Gębicach
1. Organizacja Centrum Usług dla Seniorów w Mogilnie

Projekt dedykowany głębickim seniorom, którzy dzięki osobom przeszkolonym w Inkubatorze
Zmiany będą otoczone właściwą opieką, co podniesie jakość ich życia. W projekcie realizowane
będą również zajęcia aktywizacyjne dla grupy seniorów nie wymagającej jeszcze usług
opiekuńczych. Projekt realizowany będzie w ścisłej współpracy i przy wsparciu specjalistów z
Centrum Usług dla Seniorów w Mogilnie, które działać będzie w dostosowanym Magazynie
Zbożowym.

PROJEKT 9. Organizacja Inkubatora Zmiany w Gębicach w ramach CAS dla mieszkańców
Gębic i Marcinkowa
Odpowiada na problemy: niewystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw
domowych
Komplementarny do:
3. Most Pokoleń – program integracji seniorów w Gębicach
4. Organizacja Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Gębicach
16. Adaptacja budynku PKS na cele utworzenia Centrum Aktywności Społecznej wraz
modernizacją otoczenia na rynku w Gębicach
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Inkubator Zmiany będzie projektem reintegracji zawodowej i zdobycia oraz podniesienia
kwalifikacji dla osób korzystających z pomocy społecznej w Gębicach i pobliskim Marcinkowie. Z
uwagi na efektywność kosztową połączenie tych dwóch grup beneficjentów jest jak najbardziej
właściwe. Projekt jest komplementarny z dedykowanym głębickim seniorom Mostem Pokoleń i
będzie polegał na wykształceniu wykwalifikowanej kadry do świadczenia usług opiekuńczych
dla tej grupy. Projekt będzie prowadzony w Centrum Aktywności Społecznej na głębickim
Rynku, gdzie zostanie zorganizowany cykl warsztatów, praktyk i szkoleń zakończonych
zdobyciem certyfikatu.

PROJEKT 16. Adaptacja budynku PKS na cele utworzenia Centrum Aktywności Społecznej
wraz modernizacją otoczenia na rynku w Gębicach
Odpowiada na problemy: obecna infrastruktura jest niewystarczająca do zaspokojenia
potrzeb i efektywnej redukcji zdiagnozowanych problemów, brak wystarczającej
wielkości, wyposażonego miejsca do działań aktywizujących mieszkańców
Komplementarny do:
3. Most Pokoleń – program integracji seniorów w Gębicach
4. Organizacja Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Gębicach
9. Organizacja Inkubatora Zmiany w Gębicach w ramach CAS dla mieszkańców Gębic i
Marcinkowa

Projekt polega na przystosowaniu opisanego w szczegółowej diagnozie obszaru budynku
po starym przystanku PKS na cele Centrum Aktywności Społecznej i realizowanych w nim
projektów. Z uwagi na dość ograniczony rozmiar (ok. 54 m2), można zaplanować w nim
pomieszczenie do prowadzenia spotkań czy warsztatów z niewielkim zapleczem gospodarczym
lub przy okazji modernizacji nieco rozbudować jego przestrzeń. Z uwagi na konieczność
doprowadzenia przyłącza kanalizacyjnego, konieczna będzie również interwencja w
powierzchnię Rynku, co łączy się z potrzebą uporządkowania otoczenia budynku. Rynek w
Gębicach

jest

zaniedbanym

zespołem

wiejsko-parkowym

i

wymagać

będzie

m.in.

uporządkowania zieleni z zachowaniem cennego starodrzewu, wymiany lub utworzenia nowych
nawierzchni dla pieszych i w miejscach spotkań oraz zainstalowania nowego oświetlenia
dostosowanego do charakteru miejsca.
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9.

Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi
projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji

komplementarność między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi
Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy istnieje konieczność uruchomienia usług
społecznych na terenie wyznaczonym jako obszar rewitalizacji. Diagnoza jasno wskazuje,
iż mieszkańcy tych terenów oczekują pomocy w następujących sferach: społecznej, kulturalnej
a także urbanistycznej. Prace nad programem rozpoczęła analiza problemów, z jakimi borykają
się mieszkańcy, co zostało odzwierciedlone w pierwszej części programu. Kolejnym etapem prac
było przeprowadzenie analizy zasobów lokalowych, w taki sposób, aby jasno określić lokalizacje
planowanych działań. Podczas prac nad programem rewitalizacji nadrzędną zasadą było
zapewnienie komplementarności działań w następujących wymiarach:
1. wymiar przestrzenny – wszystkie projekty rewitalizacyjne będą realizowane
na obszarze rewitalizacji, z wyjątkiem połączenia jednego projektu dla dwóch
podobszarów. Zasięg oddziaływania będzie jednak większy niż wyznaczony obszar tzn.
projekty

będą

oddziaływać

na

wszystkich mieszkańców danego terenu

jak

i sąsiednich miejscowości. Zaznaczyć należy, iż prowadzone działania nie spowodują
przenoszenia problemów na inne obszaru.
Przewiduje się 1 projekt poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji (Marcinkowo), ale
oddziałujących na ten obszar. Będzie to zlokalizowany w sąsiednim podobszarze Inkubator
Zmiany w Gębicach, który ze względu na efektywność kosztową łączy interwencję w zakresie
reintegracji zawodowej i wsparcia samodzielności rodzin dla obu tych obszarów.
Obszar rewitalizacji Mogilno – jedynym budynkiem, w którym można będzie uruchomić
niezbędne działania dla mieszkańców będzie budynek zlokalizowany na ul. Magazynowej 1.
Odległość od centrum miasta jest na tyle znacząca, iż nie ma możliwości skupienia tych usług w
innym rejonie miasta. Należy zaznaczyć, iż stan budynków i lokali jakimi dysponuje gmina
obecnie nie pozwala na zlokalizowanie usług społecznych m.in. dla osób starszych
i schorowanych ze względu na brak dostosowania obiektów do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych. Żaden budynek gminny (oprócz hali sportowej) nie posiada windy.
Niektóre budynki obecnie posiadają jedynie podjazdy dla niepełnosprawnych. Dodatkowo
zaznaczyć należy, iż obecne zasoby nieruchomości są wykorzystywane w maksymalny sposób
i nie ma tam możliwości wprowadzenia usług tego rodzaju. Przykładowo Hala Sportowa
mieszcząca się poza obszarem rewitalizacji (ul. Grobla 1b) jest wykorzystywana w całości
na cele sportowe. Hala jest wykorzystywana np. na potrzeby zorganizowania koncertów,
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jednakże każdorazowo wiąże się to z ingerencją w ustalony program zajęć sportowych.
W związku z tym organizacja tego typu imprez odbywa się stosunkowo rzadko.
Obszar rewitalizacji Chabsko – niska aktywność społeczna jest punktem wyjścia
do zaplanowania różnych inicjatyw społeczno-kulturalnych dla mieszkańców obszaru.
Inicjatywy te obywać się mogą jedynie w budynku obecnego Muzeum, który wymaga nakładów
finansowych. W miejscowości Chabsko nie ma innego budynku użyteczności publicznej
a budynek muzeum tak naprawdę pełni funkcję centrum aktywności mieszkańców. Budynek
przede wszystkim nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek
pomimo częściowych remontów i prac naprawczych nigdy kompleksowo nie został
zaadaptowany na cele jakie realizuje.
Obszar rewitalizacji Gębice – niwelowanie problemów społecznych zauważonych
na wskazanym obszarze nie może odbyć bez poprawy ogólnodostępnej infrastruktury
w najbliższym otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem i ich rodzin.
Obszar rewitalizacji Marcinkowo – brak świetlicy wiejskiej w Marcinkowie powoduje
ograniczenie służące rozwojowi kultury, integracji i aktywizacji społecznej w różnych
dziedzinach, zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W Marcinkowie działa Koło
Gospodyń Wiejskich a także Stowarzyszenie pod nazwą Wspólna Droga, które nie mogą
podejmować wszystkich działań jakie planują z uwagi na ograniczenia lokalowe.
2. wymiar

problemowy

–

zaplanowane

projekty

rewitalizacyjne

dopełniają

się tematycznie, a program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji
w niezbędnych aspektach (tj. społecznym i przestrzenno-funkcjonalnym). Tym samym
prowadzona rewitalizacja ma charakter kompleksowy a nie fragmentaryczny,
a realizowane projekty doprowadzą wskazany obszar do pożądanego stanu.
Komplementarność problemową ukazuje tabela 42:
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Tabela 42. Schemat komplementarności problemowej LPR Gminy Mogilno.
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3. wymiar proceduralno – instytucjonalnym – system zarządzania realizacją programu
rewitalizacji został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić efektywne
współdziałanie różnych instytucji na jego rzecz. Na poziomie zarządczym w imieniu
Burmistrza Mogilna będzie koordynował proces Wydział Funduszy Europejskich i
Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego we współpracy z Mogileńskim Domem Kultury,
MGOPS i Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, które prowadziły będą poszczególne
projekty społeczne dostosowane do ich właściwości. W pierwszej kolejności
zaplanowane zostały do realizacji projekty inwestycyjne, które prowadzone będą
bezpośrednio przez Gminę Mogilno, a ich wykonanie nadzorował będzie koordynujący
proces rewitalizacji wydział. W przypadku jednego projektu, Klubu Młodzieżowego w
Marcinkowie, realizacja odbywać się będzie w partnerstwie Gminy ze Stowarzyszeniem
Wspólna Droga w Marcinkowie. Ten system zapewni wydajne i sprawne wdrożenie
poszczególnych przedsięwzięć, a jego dokładny schemat znajduje się w rozdziale
poświęconym systemowi zarządzania PR.
4. wymiar międzyokresowy – działania rewitalizacyjne na terenie gminy Mogilno
są realizowane systematycznie od 2010 roku, a ich początkiem było opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mogilna na lata 2009-2015. Warto zaznaczyć,
że kompleksowe podejście do rewitalizacji i system wytycznych zapewniających jej
wielowymiarowość wprowadzone zostały stosunkowo niedawno. Stąd poprzedni LPR
skupiony był na działaniach infrastrukturalnych, służących w założeniu rozwojowym
celom gminy, choć uwzględniono w nim też problemy społeczne i wpływ planowanych
działań na ich rozwiązanie. Obszar interwencji był zbliżony do obecnie wybranego
podobszaru w centrum Mogilna. Główne projekty, jakie zrealizowano na podstawie
programu, to rewaloryzacja Parku Miejskiego (1 496 302,96 zł, w tym 85% z EFRR w
ramach RPO WK-P) wraz z budową Amfiteatru oraz kontynuacja prac renowacyjnych w
niegdyś benedyktyńskim Klasztorze i w obrębie wzgórza, na którym jest on położony.
Projekt przekształcenia Magazynu Zbożowego na cele kulturalne i społeczne był
planowany już w poprzednim LPR, jednak nie udało się go zrealizować z powodów
własnościowych i finansowych.
W obecnym LPR planowane do realizacji projekty rewitalizacyjne są wyrazem
kontynuacji mających na celu rozwój gminy. Tym razem szczególny nacisk kładzie się na
rozwój społeczny poprzez różnoraką aktywizację mieszkańców. W obszarze centrum
Mogilna rozwinięto koncepcję przekształcenia Magazynu Zbożowego w centrum
społeczne służące mieszkańcom OR, w którym realizowane będą projekty sprzyjające
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rozwiązywaniu stwierdzonych w diagnozie problemów. Stanowi to kontynuację działań
z poprzedniego LPR.
Nowe podobszary w Chabsku, Gębicach i Marcinkowie nie mają kontynuacji
związanych z poprzednimi działaniami w ramach LPR, jednak w minionej perspektywie
zrealizowano w nich następujące projekty mające wpływ na poprawę warunków
bytowych mieszkańców i wzmocnieniu dostępności kultury i dziedzictwa:


Projekt „Wymiana stolarki drzwiowej w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie
z siedzibą w Chabsku” to zadanie, którego celem było zwiększenie dostępności
do dóbr lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez poprawę
bezpieczeństwa zbiorów w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w
Chabsku. Polegało ono na wymianie całej stolarki drzwiowej (4 sztuki) w
budynku muzeum na nową antywłamaniową. Całość zadania wyniosła 31.415,00
zł, natomiast dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wyniosło 17.201,89 zł. Zadanie
zrealizowano w 2011 roku.



Projekt „Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
siedzibą w Chabsku” - zostało wymienionych 9 okien o zwiększonej odporności
na przebicie i rozbicie klasa P-4, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z 1 grudnia 2008 roku. Celem projektu było
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę stolarki
okiennej w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku.
Całkowita wartość zadania wyniosła 29.880,08 natomiast dofinansowanie
zadania w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wyniosło 11.068,76 zł.



Budowa placu zabaw Chabsku (projekt obejmował 7 placów zabaw w różnych
wsiach Gminy Mogilno) ze środków PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”, które dedykowane były na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W
przypadku LSR na lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, wpisywały się one w realizację celu
szczegółowego Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i
kulturalnej do 2023 roku.
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Projekt „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w miejscowości Gębice gm. Mogilno” polegający na podłączeniu do
sieci kilkunastu działek w centrum wsi. Całkowita wartość projektu wynosiła
1 804 881,75 zł z czego 50% kosztów pokryto z działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW.



Dodatkowo obecnie pozyskano środki w ramach LGD z PROW w wysokości
230 248 zł na realizację projektu „Przebudowa ogólnodostępnego budynku
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku obejmująca
przebudowę pomieszczeń sanitarnych, budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków, wymianę pokrycia dachowego oraz pozostałych okien”, którego wartość
wynosi 450 000 zł i zakończy się on planowo we wrześniu 2018 r.

Jako kontynuację powyższych projektów w nowym PR można uznać przedsięwzięcia
infrastrukturalne i społeczne planowane w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku oraz
dalszą poprawę sytuacji mieszkańców w Gębicach poprzez poprawę infrastruktury i
przestrzeni publicznej w centrum oraz wprowadzenie programów mających na celu
zmniejszenie problemów bytowych lokalnej społeczności.
W podobszarze wyznaczonym na terenie wsi Marcinkowo nie realizowano
przedsięwzięć/projektów w ramach polityki spójności 2007-2013.

5. wymiar źródeł finansowania – projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym
programie będą finansowane w oparciu o uzupełniające się środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
oraz środki własne Gminy Mogilno. W jednym przypadku – programu Cztery Pory Roku
Seniora w Chabsku – planowany jest montaż środków własnych gminy ze środkami
krajowymi z programu Senior+. Podczas realizacji programu będzie on podlegał
okresowym aktualizacjom, podczas których planowane jest rozszerzenie katalogu i
dywersyfikacja źródeł finansowania PR o inne środki, np. z PROW, innych programów
operacyjnych, programów ministerialnych jak Senior+, konkursów MKiDN na animację
lokalną, środków FIO oraz środków prywatnych. Na etapie tworzenia programu
rewitalizacji ani osoby prywatne, ani przedsiębiorcy nie byli zainteresowani włączeniem
się w proces rewitalizacji, dlatego w programie brak prywatnych źródeł finansowania i
łączenia ich ze środkami publicznymi. Jednak ze względu na długi okres realizacji
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programu (do 2023 r.) nie wyklucza się nawiązania takiej współpracy w przyszłości i
realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych.
10.

Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji
Motto przyświecające zespołowi pracującemu nad LPR to „działamy ze społecznością

lokalną, a nie dla społeczności lokalnej”. Jest tak, gdyż działania „dla” często kończą się barierami
pomiędzy nami, a beneficjentami, natomiast działania „z” kończą się partnerstwem i wspólną
pracą. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mogilno powstawał w formule otwartej,
wykorzystując aktywną partycypację wszystkich interesariuszy programu. Zgłaszane przez
mieszkańców propozycje i uwagi były uwzględniane w miarę możliwości na każdym etapie
prowadzonej partycypacji, gdyż to oni są przyszłymi adresatami działań w ramach PR.

Partycypacja na etapie programowania
Konsultacje społeczne wykonane zostały metodą badania w działaniu. Zastosowane
zostały metody badawcze uznające kompetencje członków danej społeczności do zrozumienia
swojej społeczności. Podstawowym założeniem procesu diagnostycznego był aktywny udział
mieszkańców (empowerment). Partycypacyjne metody konsultacji wykorzystywane były w celu
aktywizacji i zaangażowania interesariuszy rewitalizacji na każdym z dwóch kluczowych etapów
diagnostycznym i strategicznym:
Partycypacyjnymi metodami konsultacji wykorzystanymi podczas pracy nad Programem były:


spotkania z mieszkańcami, spotkania z przedstawicielami sektorów gospodarczego,
publicznego i społecznego,



spotkania z radnymi, ankiety,



ankiety,



wywiady podczas spotkań,
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korespondencja elektroniczna dotycząca propozycji pomysłów projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;



spacery badawcze pozwalający ocenić uwarunkowania przestrzenne obszaru
rewitalizacji.



materiały ze spotkań indywidualnych z potencjalnymi wnioskodawcami projektów
rewitalizacyjnych.

Partycypacyjne

metody

konsultacji

wykorzystywane

były

w

celu

aktywizacji

i zaangażowania interesariuszy rewitalizacji na każdym z poniższych etapów tworzenia
Programu:
1) etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza);
2) etap określania celów i ustalania ich hierarchii;
3) etap poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji Programu;
4) etap formułowania wskaźników realizacji Programu;
5) etap identyfikacji grup docelowych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą.

Interesariusze rewitalizacji:

Konsultacje społeczne na etapie delimitacji
Konsultacje dotyczące przygotowań do opracowania PR rozpoczęły się w czerwcu 2016
Zarządzeniem nr 85/16 Burmistrza Mogilna w sprawie przeprowadzenie konsultacji
społecznych dotyczących projektu uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji na terenie gminy Mogilno oraz określenia zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego. Konsultacje odbyły się w formie:
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1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie i
ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mogilno,
a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbyło
się w Sali Miejskiego Domu Kultury w Mogilnie ul. Rynek 10, w dniu 10.06.2016 r. w godz. od
16.00 do 18.00.
2. zbierania uwag, propozycji i opinii oraz ankiet w postaci papierowej i elektronicznej, z
wykorzystaniem formularza uwag w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
W wyniku konsultacji zebrano zaledwie 2 uwagi, uwidoczniła się zatem potrzeba
pogłębienia wiedzy i zainteresowania mieszkańców procesem rewitalizacji na etapie dalszego
dialogu. Po przystąpieniu do sporządzania PR w pierwszym etapie prac, w celu identyfikacji
potrzeb

i

problemów społeczno-gospodarczych

na

terenie

gminy Mogilno,

zostały

zorganizowane spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gminy z przedstawicielami instytucji
publicznych i społecznych w celu stworzenia spójnej wizji przyszłych pogłębionych badań
diagnostycznych. Konieczne okazało się zwiększenie wiedzy na temat rewitalizacji, a także roli
kultury w procesach społecznych. 9 stycznia 2017 roku zorganizowano spotkanie „Rola
przestrzeni kulturalnych w procesach społecznych w tym rewitalizacji w Mogilnie". W spotkaniu
wzięło udział 19 osób.
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Zespół ds. Rewitalizacji
Został powołany Zespół ds. Rewitalizacji, reprezentowany przez przedstawicieli
równych sektorów. W okresie od marca 2017 do czerwca 2017 Zespół ds. opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji spotkał się 5 razy.
W

trakcie

spotkań

roboczych

ustalono

narzędzia

badawcze,

które

w sposób komplementarny pozwolą wskazać zasoby, problemy i potrzeby mieszkańców,
przeprowadzono dyskusje na temat obszaru, poddano analizie wskaźniki społeczne,
gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne.
W spotkaniach Zespołu uczestniczyli Burmistrz wraz z przedstawicielami Urzędu
Miejskiego, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele instytucji
pozarządowych oraz osoby wspierające proces badawczy. W każdym spotkaniu wzięło udział
średnio 11 osób.
Konsultacje LPR
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji odbyły się podczas trzech spotkań 25
(Gębice, g. 18.00) i 26 stycznia 2017 r (MDK, g. 11.00 i 14.00).
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Kolejnym
W

wersji

etapem

papierowej

włączenia
w

sumie

społeczności
zostało

lokalnej

było

rozdystrybuowanych

badanie
ponad

ankietowe.
500

ankiet.

Po odrzuceniu ankiet wypełnionych w sposób nieprawidłowy oraz przez osoby zamieszkujące
poza wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi, do dalszej analizy przyjęto 180 ankiet.
Równocześnie z badaniem ankietowym w lipcu 2017 odbyła się seria spotkań diagnostycznych
ze społecznością lokalną w Mogilnie, Chabsku oraz wspólne spotkanie dla Marcinkowa i Gębic.
Po spotkaniach przeprowadzono spacery badawcze i wywiady pogłębione z lokalnymi liderami.
O zdanie na temat rewitalizacji zapytano również dzieci podczas spotkań, w ramach których w
formie zabawy przeprowadzono badanie. W Parku Miejskim uruchomiono również punkt
konsultacyjny.
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Dokumentacja fotograficzna z badań
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:
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Wszystkie spotkania miały charakter warsztatowy podczas których wykorzystywano
aktywne metody edukacyjne. Obok takich technik jak burza mózgów, praca w grupach
zastosowano dodatkowo dyskusję nieformalną oraz analizę materiału źródłowego – propozycji
LPR. Każde spotkanie odbywało się zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem
i konspektem. Uczestnicy zostali zapoznani z dokumentem podlegającym konsultacjom
w szczególności w obszarach:

 Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji


Diagnoza obszaru i opis ludności



Uwarunkowania społeczne



Uwarunkowania gospodarcze



Uwarunkowania środowiskowe



Uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne



Uwarunkowania techniczne



Potencjały i bariery rewitalizacji

15 marca 2018 roku odbyły się konsultacje społeczne zaktualizowanej wersji Lokalnego
Programu Rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób. Składało się ono z dwóch części:
prezentacji i dyskusji. W pierwszej przedstawiono wprowadzone zmiany w dokumencie, które
potem poddano pod dyskusję. W jej toku zgłoszono kilka drobnych uwag, które dotyczyły listy
projektów rewitalizacyjnych. Zostały one wzięte pod uwagę.
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Dokumentacja fotograficzna z konsultacji:

26.07.2018 odbyły się konsultacje związane ze zmianami w programie spowodowanymi
uwagami ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W
spotkaniu wzięło udział 6 osób. Do programu nie zgłoszono uwag.
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Partycypacja na etapie realizacji i oceny skutków programu
Aby zachować ciągłość dialogu społecznego po okresie programowania, interesariusze
rewitalizacji będą włączeni również na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Ponieważ ze struktury PR Gminy Mogilno wynika podział na 4 podobszary, najkorzystniejszą
formą partycypacji będą okresowe spotkania z lokalnymi społecznościami w miejscach ich
zamieszkania. Dlatego też w rozdziale poświęconym zarządzaniu programem przewidziano, że
zespół zadaniowy czuwający nad przebiegiem procesu będzie spotykał się z mieszkańcami
podobszarów co najmniej raz na pół roku w celu zebrania uwag i sugestii. Także okresowe
raporty będą udostępniane publicznie na stronach BIP UM w Mogilnie, a mieszkańcy będą mogli
uczestniczyć w ich prezentacjach dla Rady Miejskiej.
Po zakończeniu działania programu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe na
reprezentatywnej próbie respondentów (co najmniej 5% mieszkańców każdego podobszaru),
aby sprawdzić poziom zadowolenia i wiedzy mieszkańców o zrealizowanych działaniach.
Badanie to posłuży do sporządzenia ewaluacji PR, która również zostanie upubliczniona.
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Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do projektów rewitalizacyjnych

11.

Tabela 43. Główne projekty rewitalizacyjne

4

5

6

7

Źródło finansowania

%

zł

EFS

EFRR

inne

Środki
prywatne

8

9

10

11

12

13

Zintegrowa
nie

3

Szacowana
wartość
projektu
(w zł)

Poddziałan
ie SZOOP
RPO

2

Podmiot/y
realizujący/e
projekt

Poziom
dofinansowania

Działanie
SZOOP RPO

1

Przedsięwzięcie
( nr, nazwa )

Termin realizacji projektu

Projekt
(numer i
nazwa)

Typ projektu12

Obszar rewitalizacji

Opis projektu

14

15

16

9.3

9.3.2

( 12 )
( 14 )
(3)

Cel 1 – Wzrost aktywności społecznej i ożywienie społeczne

Mogilno

20192022

1.
Organizacja
Centrum Usług
dla Seniorów
w Mogilnie

S

1.
Organizacja
Centrum Usług
dla Seniorów w
Mogilnie

MiejskoGminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

1 000 000 zł

85%

850 000 zł

Kierunek działań 1.1.: Aktywizacja społeczna osób starszych

850 000
zł
(RPO)

150 000
zł
(wkład
własny
gminy)

S – Społeczny, G – gospodarczy, Ś – środowiskowy, PF – przestrzenno – funkcjonalny, T - techniczny
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1.
Gębice

20192022

3.
Most Pokoleń –
program
integracji
seniorów
W Gębicach

S

Muzeum Ziemi
Mogileńskiej
z siedzibą w
Chabsku

15 000 zł

90%

13 500 zł

S

2.
Aktywne
starzenie się –
Cztery Pory
Roku Seniora w
Chabsku

85%

170 000 zł

Chabsko

20182022

2.
Aktywne
starzenie się –
Cztery Pory
Roku Seniora w
Chabsku

13 500 zł
Senior+
1 500 zł
(wkład
własny
gminy)

-

-

(7)
(16 )

9.3.2

(4)
(9)
( 16 )
(1)

1.
3.
Most Pokoleń –
program
integracji
seniorów
W Gębicach

MiejskoGminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

200 000 zł

340 000
zł
(RPO)

30 000 zł
(wkład
własny
gminy)

9.3

Marcinkowo

20192022

20192022

5
Organizacja Klubu
Młodzieżowego w
Marcinkowie

S

4.
Organizacja
Centrum
Aktywności
Społecznej w
Gębicach

Mogileński
Dom Kultury

S

5
Organizacja
Klubu
Młodzieżowego
w Marcinkowie

Gmina Mogilno
w partnerstwie
ze
Stowarzyszeni
em Wspólna
Droga w
Marcinkowie

250 000 zł

100 000 zł

85%

85%

212 500 zł

Gębice

4.
Organizacja
Centrum
Aktywności
Społecznej w
Gębicach

212 500
zł
(RPO)

37 500 zł
(wkład
własny
gminy)

11.1

85 000 zł

Kierunek działań 1.2.: Animacja kulturalna i społeczna mieszkańców

85 000 zł
(RPO)

15 000 zł
(wkład
własny
gminy)

11.1

(3)
(9)
( 16 )

-
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( 13 )
( 15 )

6. 2.
Klub
Młodzieżowy w
Mogilnie

20182021

7.
Stworzenie
lokalnego
centrum
animacyjnego w
siedzibie
Muzeum w
Chabsku

Chabsko

6.
Organizacja
Magazynu
aktywności, w
tym Klubu
Młodzieżowego
w Mogilnie

Mogileński
Dom Kultury

S

S

Mogileński
Dom Kultury

7.
Stworzenie
lokalnego
centrum
animacyjnego w
siedzibie
Muzeum w
Chabsku

Muzeum Ziemi
Mogileńskiej
z siedzibą w
Chabsku

1 300 000 zł

180 000 zł

500 000 zł

85%

1 105 000 zł

Mogilno

20182021

S

85%

153 000 zł

20192022

1 105
000
Zł
(RPO)

153 000
zł
(RPO)

85%

425 000 zł

Mogilno

6.1.
Magazyn
aktywności

75 000 zł
(RPO)

185 000
zł
(wkład
własny
gminy)

11.1

(8)
( 14 )

27 000 zł
(wkład
własny
gminy)

11.1

( 11 )
( 14 )

75 000 zł
(wkład
własny
gminy)

11.1

(2)
( 10 )
( 16 )

9 000
zł
(wkład
własny
gminy)

8.1

(6)
( 14 )

Cel 2 – Zmniejszenie poziomu przestępczości, ubóstwa i wykluczenia społecznego

Mogilno

20192022

8.
Reintegracja
zawodowa w
ramach działań
Magazynu
Aktywności w
Mogilnie

S

8.
Reintegracja
zawodowa w
ramach działań
Magazynu
Aktywności w
Mogilnie

MiejskoGminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

60 000 zł

85%

51 000 zł

Kierunek działań 2.1.: Samodzielność ekonomiczna mieszkańców

51 000 zł
(RPO)
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MiejskoGminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

S

10.
Integrator
Społeczny w
ramach centrum
lokalnego w
Chabsku

MiejskoGminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

200 000 zł

40 000 zł

85%

170 000 zł

Chabsko

20192022

10.
Integrator
Społeczny w
ramach centrum
lokalnego w
Chabsku

S

9.
Organizacja
Inkubatora
Zmiany w
Gębicach w
ramach CAS dla
mieszkańców
Gębic i
Marcinkowa

170 000
Zł
(RPO)

85%

34 000 zł

Gębice

20192022

9.
Organizacja
Inkubatora
Zmiany w
Gębicach w
ramach CAS dla
mieszkańców
Gębic i
Marcinkowa

34 000 zł
(RPO)

30 000 zł
(wkład
własny
gminy)

8.1

(3)
(4)
( 16 )

6 000 zł
(wkład
własny
gminy)

8.1

(7)
( 16 )

6 000 zł
(wkład
własny
gminy)

11.1

(6)
( 14 )

Mogilno

Mogilno

20192022

11.
Program liderów
bezpieczeństwa
w ramach Klubu
Młodzieżowego
w Mogilnie

20192022

12.
Warsztaty
Bezpieczny
Senior w
Magazynie
Aktywności w
Mogilnie

S

11.
Program
liderów
bezpieczeństwa
w ramach Klubu
Młodzieżowego
w Mogilnie

Mogileński
Dom Kultury

40 000 zł

S

12.
Warsztaty
Bezpieczny
Senior w
Magazynie
Aktywności w
Mogilnie

Mogileński
Dom Kultury

2 000 zł

85%

34 000 zł

Kierunek działań 2.2.: Wzrost bezpieczeństwa w obszarach rewitalizowanych

34 000 zł
(RPO)

2 000 zł
(środki
MDK)

(1)
( 14 )

129

20192022

S

13.
Program liderów
bezpieczeństwa
Klubu
Młodzieżowego
w Marcinkowie

Mogileński
Dom Kultury

17 000 zł

Marcinkowo

13.
Program
liderów
bezpieczeństwa
Klubu
Młodzieżowego
w Marcinkowie

20 000 zł

3 000 zł
(wkład
własny
gminy)

17 000 zł
(RPO)

(5)
( 15 )

11.1

Cel 3 – Poprawa jakości życia poprzez rozwój infrastruktury społecznej

Gębice

20182019

15.
Rozbudowa
świetlicy
wiejskiej w
Marcinkowie

20182019

16.
Adaptacja
budynku PKS na
cele utworzenia
Centrum
Aktywności
Społecznej wraz
z modernizacją

PF /
T

PF /
T

15.
Rozbudowa
świetlicy
wiejskiej w
Marcinkowie

PF /
T

16.
Adaptacja
budynku PKS na
cele utworzenia
Centrum
Aktywności
Społecznej wraz
z modernizacją

Gmina Mogilno

Gmina Mogilno

Gmina Mogilno

3 000 000 zł

400 000 zł

1 700 000 zł

85%

2 550 000 zł

Marcinkowo

20182019

14.
Przystosowanie
Magazynu
Zbożowego do
pełnienia funkcji
kulturalnych i
społecznych
wraz z
zagospodarowan
iem terenu

2 550
000 zł
(RPO)

85%

340 000 zł

Mogilno

14.
Przystosowanie
Magazynu
Zbożowego do
pełnienia funkcji
kulturalnych i
społecznych
wraz z
zagospodarowaniem terenu

340 000
zł
(RPO)

85%

1 445 000 zł

Kierunek działań 3.1.: Rozwój infrastruktury społecznej

1 445
000 zł
(RPO)

(1)
(6)
(8)
( 11 )
( 12 )

450 000
zł
(wkład
własny
gminy)

450 000
zł
(wkład
własny
gminy)

6.2

60 000 zł
(wkład
własny
gminy)

60 000 zł
(wkład
własny
gminy)

7.1

-

(5)
( 13 )

255 000
(wkład
własny
gminy)

255 000
(wkład
własny
gminy)

7.1

-

(3)
(4)
(9)
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20182019

otoczenia na
rynku w
Gębicach

17.
Przebudowa i
modernizacja
przestrzeni
Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w
Mogilnie z
siedzibą w
Chabsku

17.
Przebudowa i
modernizacja
przestrzeni
Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w
Mogilnie z
siedzibą w
Chabsku

PF /
T

Gmina
Mogilno/
Mogileński
Dom Kultury

1 000 000 zł

85%

850 000 zł

Chabsko

otoczenia na
rynku w
Gębicach

850 000
zł
(RPO)

150 000
zł
(wkład
własny
gminy)

7.1

-

131

( 2)
(7)
( 10 )

12.

System zarządzania realizacją programu rewitalizacji
Złożoność procesu rewitalizacji wymaga właściwego zarządzania w celu uzyskania

zmierzonych efektów a jednym z kluczowych czynników sprawnego wdrożenia programu
rewitalizacji jest koordynacja działań i prawidłowy przepływ informacji pomiędzy
zainteresowanymi

podmiotami.

Za

koordynowanie

całego

procesu

rewitalizacji

odpowiedzialny jest Burmistrz, w imieniu którego działał będzie w Mogilnie Wydział
Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego. Podział zadań w realizacji
programu ukazuje poniższa tabela:

Tabela 44. Jednostki odpowiedzialne za poszczególne zadania i projekty w realizacji PR

Jednostka/komórka
odpowiedzialna

Wydział Funduszy
Europejskich i
Rozwoju Lokalnego
Urzędu Miejskiego

Projekty/zadania

Koordynacja realizacji PR

14. Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia
funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu
15. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowie
Gmina Mogilno

16. Adaptacja budynku PKS na cele utworzenia Centrum Aktywności
Społecznej wraz modernizacją otoczenia na rynku w Gębicach
17. Przebudowa i modernizacja przestrzeni Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
4. Organizacja Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Gębicach
6. Organizacja Magazynu Aktywności, w tym Klubu Młodzieżowego w
Mogilnie

Mogileński Dom
Kultury

11. Program liderów bezpieczeństwa w ramach Klubu Młodzieżowego w
Mogilnie
12. Warsztaty Bezpieczny Senior w Magazynie Aktywności w Mogilnie
13. Program liderów bezpieczeństwa w ramach Klubu Młodzieżowego w
Marcinkowie
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1. Organizacja Centrum Usług dla Seniorów w Mogilnie
3. Most Pokoleń – program integracji seniorów w Gębicach
Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie

8. Reintegracja zawodowa w ramach działań Magazynu Aktywności w
Mogilnie
9. Organizacja Inkubatora Zmiany w Gębicach w ramach CAS dla
mieszkańców Gębic i Marcinkowa
10. Integrator Społeczny w ramach centrum lokalnego w Chabsku

Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w
Chabsku

Gmina Mogilno w
partnerstwie ze
Stowarzyszeniem
Wspólna Droga
w Marcinkowie

2. Aktywne starzenie się – Cztery Pory Roku Seniora w Chabsku
7. Stworzenie lokalnego centrum animacyjnego w siedzibie Muzeum w
Chabsku

5. Organizacja Klubu Młodzieżowego w Marcinkowie

Koordynacja programu będzie polegała utworzeniu zespołu zadaniowego złożonego z
przedstawicieli powyższych komórek UM i jednostek. Zespół na spotkaniach będzie
omawiał najważniejsze kwestie, monitorował przebieg procesu i przygotowywał okresowe
raporty i sprawozdania dla Rady Miejskiej i UM WK-P. Ponieważ poprawnie prowadzony
proces rewitalizacji powinien angażować interesariuszy również na etapie wdrażania i
monitoringu, co najmniej raz na pół roku przeprowadzane będą spotkania zespołu ze
społecznościami lokalnymi w podobszarach, dzięki którym można będzie zebrać sugestie i
uwagi co do sposobu prowadzenia procesu.
System informacji i promocji programu
Partycypacja społeczności lokalnej na każdym etapie powstawania i realizacji
programu odgrywa niezmiernie istotną rolę, dostarczając najbardziej rzetelnych informacji
na tematów problemów, potrzeb oraz potencjałów danego obszaru. Ma ona za zadanie
umożliwić aktywny udział społeczności w planowaniu i wdrażaniu zmian społecznych,
gospodarczych i infrastrukturalnych zgodnie z jej potrzebami i interesami. Dlatego też
niezbędne jest umożliwienie wymiany informacji i dyskusji o kształcie, jaki powinna
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przybrać

rewitalizacja

za

pomocą

różnorodnych

instrumentów promocyjnych

i

informacyjnych.
Planowane działania informacyjne i promocyjne będą prowadzone różnymi kanałami
w taki sposób, by dotrzeć do jak największej i najbardziej zróżnicowanej grupy osób.
Działania będą prowadzone w różnych miejscach i czasie: urzędy, instytucje kulturalne,
szkoły, imprezy okolicznościowe na terenie całej gminy, spotkania konsultacyjne itp. i w
różnych formach np. elektronicznej (online na stronie urzędowej mogilno.pl i MDK –
mogilno.in).
Dzięki tak zorganizowanej informacji i promocji społeczność lokalna zyska możliwość
aktywnego udziału w tworzeniu wizji obszaru zdegradowanego po rewitalizacji,
współdecydowania o kształcie zmian oraz kontroli społecznej nad procesem rewitalizacji.
Wszystkie te działania mają na celu pobudzenie i aktywizację społeczności na rzecz rozwoju
lokalnego.

13. System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system
wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu
programu rewitalizacji
Tytułowe

systemy

odnoszą

się

do

zaproponowania

i

zaprogramowania

optymalnego rozwiązania stałej obserwacji i kontroli procesu rewitalizacji. Rzecz odnosi się
do sprawdzania czy następuje rozwiązanie (ewentualnie zmniejszenie) problemów,
będących podstawą wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie gminy Mogilno . Sam
monitoring trzeba natomiast rozumieć́ jako nieincydentalne dokumentowanie realizacji , tj.
gromadzenie obiektywnych dowodó w obrazujących stan wdrazania zadań́ i projektó w
Monitorowanie jest procesem ciągłym

, odbywającym się przez ca

.

ły okres wdrażania

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno.
Monitoring programu będzie opierał się w oparciu o wskaźniki celów rewitalizacji
wymienione w rozdz. 7. oraz o wskaźniki projektowe wykazane w tabeli głównych
projektów rewitalizacyjnych.
W niniejszej części wskazano takie niezbędne jej elementy jak: podmiot
odpowiedzialny za konsekwentne prowadzenie monitoringu określonych przedsięwzięć i
projektów; na sposób monitorowania osiągania założonych celów rewitalizacji; sytuacje
graniczne, w których konieczna może być zmiana PR.
W tym podrozdziale skoncentrowano się też na tzw. monitoringu postępu
rzeczowego, monitoringu postępu finansowego poszczególnych projektów, a także
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monitoringu końcowym, czyli badaniu osiągania założonych celów rewitalizacji, tj.
sprawdzanie czy rozwiązywane (ewentualnie zmniejszane) są problemy, będące podstawą
wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
Monitoring rzeczowy obejmuje całokształt procesu realizacji i polega na stałej,
bieżącej kontroli zakresu merytorycznego przeprowadzanych przedsięwzięć. Dotyczy
również harmonogramu wdrażania projektu na podstawie pomiarów osiągania założonych
rezultatów oraz wskaźników realizacji i ich analizy, a także weryfikacji przedmiotowej
zgodności z fundamentalnymi założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Mogilno. Z kolei monitoring finansowy dotyczy racjonalnego gospodarowania środkami
przyznanymi na realizację programu i jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania.
Polega na bieżącej kontroli finansowych aspektów inwestycji (np. przepływ środków,
poziom wykorzystania funduszy, rozliczenia z podwykonawcami (czy partnerami).
Niezbędne jest również uwzględnianie monitoringu końcowego (sumarycznego) jako
badania efektywności i rzetelności realizacji każdego z wskazanych w zasadniczym
programie rewitalizacji projektu czy zadania w jego ostatniej fazie.
Stałe monitorowanie postępów realizacji odpowiednio określonych zadań oparte
będzie na bieżącym pozyskiwaniu oraz dogłębnym analizowaniu danych z zakresu
przeprowadzania poszczególnych projektów. Systematyczna i w pełni realna analiza danych
ilościowych, jakościowych wynikających w trakcie realizacji projektu i porównanie ich z
zaplanowanymi w programie pozwoli na wykrycie rozbieżności oraz umożliwi
odpowiednio wczesną korektę ewentualnych komplikacji. Wszystkie projekty objęte
programem rewitalizacji będą podlegały analogicznemu systemowi oceny. Podmiotem
odpowiedzialnym za konsekwentne prowadzenie monitoringu odpowiednio określonych
przedsięwzięć i projektów będzie docelowo i w zasadzie Burmistrz Mogilna. Włodarz
działał będzie jednak przy pomocy powołanego zarządzeniem zespołu, a więc
przygotowanej do tego grupy osób na czele z przewodniczącym zespołu. Możliwa jest
również sytuacja, w której zadanie to Burmistrz Mogilna będzie wykonywał przy pomocy
pracowników wybranego wydziału Urzędu Miejskiego w Mogilnie na czele z jego
dyrektorem (np. Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego), tj. aparatu
pomocniczego (zespołu osobowo-biurowego) organu administracji publicznej. Rzetelne
wskazanie grupy osób (kolegialny charakter podmiotu w praktyce odpowiedzialnego
za monitorowanie postępów realizacji programu) stanowi bowiem gwarant odpowiedniego
wdrożenia i prowadzenia monitoringu, a także oceny skuteczności działań wraz z
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refleksyjną reakcją na zmiany w otoczeniu programu. Wszystko to ma być bowiem
czynnikiem zapewniającym efektywność wdrażania zapisów dokumentu rewitalizacyjnego.
Powołany zarządzeniem Burmistrz Mogilna zespół zadaniowy opisany w rozdziale
12. będzie odpowiedzialny za przedkładanie lokalnemu włodarzowi raportów ze stanu
realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno, jak również ewentualnych
propozycji zmian, które w przypadku wystąpienia określonych okoliczności trzeba będzie
wprowadzić w czasie wdrażania niniejszego programu. Raport może być składany wraz z
końcem każdego półrocza, a obligatoryjnie na koniec każdego roku kalendarzowego i
przedstawiany Radzie Miejskiej. Sprawozdanie to będzie charakteryzować wysoki poziom
szczegółowości i merytoryczny. Do zadań podmiotu odpowiedzialnego za monitorowanie
należeć będzie także skonstruowanie wzoru formularza oceny projektu, który będzie
wypełniany przez poszczególne osoby, jednostki wykonujące projekty rewitalizacyjne.
Uszczegółowienie niektórych kwestii formalno-weryfikacyjnych nastąpi więc na etapie
realizacyjno-wykonawczym.
Raport (sprawozdanie), o którym była mowa wyżej odnosić się będzie do
następujących (obligatoryjnych) elementów:


wiadomości na temat działań zaplanowanych w ramach programu na dany rok
kalendarzowy (względnie – półrocze), które w sposób skuteczny i rzetelny
zrealizowano zgodnie z planami programowymi,



wiadomości na temat problemów, z którymi zetknięto się w trakcie wdrażania
programu w rozliczanym raportem okresie (a więc za okres roczny bądź półroczny),



informacje na temat działań, które planuje się realizować w następnym rozliczanym
odpowiednim raportem okresie (rocznym bądź półrocznym),



względnie (w uzasadnionych wypadkach) propozycje zmian, które można
by wprowadzić we wdrażaniu programu rewitalizacji.
Zakres raportowania Burmistrzowi Mogilna może (a w niektórych sytuacjach nawet

powinien) być szerszy – oprócz elementów obligatoryjnych, obowiązkowych można
uwzględniać tzw. elementy fakultatywne, które będą w sposób elastyczny uzupełniały
określony obszar informacyjny. Niemożliwe jest natomiast zaniżenie progu przekazywania
informacji bazowych wymienionych w akapicie wyżej.
Ważnym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno jest
określenie sposobu pozyskiwania niezbędnych danych, a więc sposobu uzyskiwania wiedzy
na niektóre tematy. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż dane niezbędne do obliczania
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aktualnych wartości wskaźników będą pozyskiwane z Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie, Mogileńskiego Domu Kultury,
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, wybranych jednostek organizacyjnych działających
na terenie gminy Mogilno, zainteresowanych rewitalizacją zrzeszeń (w przypadku
prowadzenia

przez

interpretacyjnej),

nie

baz

danych

określonych

o

wydziałów

wystarczającym
Starostwa

stopniu

Powiatowego

szczegółowości
w

Mogilnie,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, Głównego Urzędu Statystycznego z
siedzibą w Warszawie, a także innych podmiotów czy oddziałów tychże. Dane te będą
gromadzone w celu przygotowania kolejnych raportów.
Za niezbędne uznać należy także określenie sposobu postępowania w sytuacji braku
realizacji założonych celów. Rzecz jasna niemożliwe jest do przewidzenia, że nie nastąpi
realizacja tychże zadań czy nastąpi jedynie w ograniczonym zakresie, jednakże program
rewitalizacji winna cechować kompleksowość i komplementarność, a tym samym konieczne
jest wskazanie założeń ramowych, które dadzą zespołowi osób sposobność wyznaczenia
drogi postępowania, gdy nie nastąpi realizacja założonych celów bądź realizacja ta będzie
miała jedynie częściowy charakter.
Przyjęto, że w sytuacji, gdy z dwóch kolejnych raportów (w przypadku składania
Burmistrzowi Mogilna sprawozdań za rok kalendarzowy) bądź z czterech kolejnych
raportów (w przypadku składania Burmistrzowi Mogilna sprawozdań za półrocze) będzie
wynikało, że sytuacja na obszarze rewitalizacji nie poprawia się (nie wystarczy więc jej nie
pogarszanie się) przewiduje się aktualizację programu rewitalizacji. Przy przyjęciu takiego
rozwiązania konieczne stanie się poddanie zmodyfikowanego programu rewitalizacji
kolejnym konsultacjom społecznym, a na dalszym etapie procedury – uchwalenie PR w
wersji zaktualizowanej przez miejscowy organ stanowiący, a więc Radę Miejską w Mogilnie.
Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji, jako koordynator, odpowiedzialny będzie
zespół zadaniowy.
Aktualizacja PR w drodze ponowionych konsultacji społecznych i uchwalenia przez
Radę Miejską w Mogilnie nastąpi też, gdy zajdą zmiany co do wymogów formalnoprawnych, pojawią się nowe problemy oraz wykreują dodatkowe zadania, np. na skutek
zmiany aktualnych warunków sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, wzrostu bądź
spadku poziomu zaangażowania podmiotów lokalnych w planowane programowo działania
rewitalizacyjne, dostosowania działań do możliwości budżetu gminy oraz dostępności tzw.
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środków zewnętrznych, a także pełnej identyfikacji nowych potrzeb i oczekiwań
mieszkańców obszarów kryzysowych.

Sprawozdawczość
Zgodnie z Zasadami regionalnymi częścią systemu monitorowania i oceny skuteczności LPR
będą sprawozdania przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na realizację
projektów dofinansowanych ze środków RPO WK-P, sprawozdania z osiągniętych
wskaźników produktu i rezultatu określonych działań/poddziałań RPO WK-P będą
przekazywane w okresach kwartalnych. Ponadto sprawozdawczość będzie także
obejmować informacje w zakresie efektywności podejmowanych działań rewitalizacyjnych
w oparciu o aktualne dane dotyczące kryteriów stanu kryzysowego, na podstawie których
wyodrębniono obszar rewitalizacji. Raz na dwa lata do 1Z RPO przekazywane będzie
sprawozdanie zawierające informacje w zakresie wskaźników stanu kryzysowego (wraz z
podaniem wartości aktualnej, wartości bazowej oraz wyjaśnieniem w przypadku, gdy
analizowane wskaźniki stanu kryzysowego będą wskazywały na niską efektywność
prowadzonych działań rewitalizacyjnych).
Wskaźniki związane z oceną skuteczności działań winny zostać zaproponowane
podczas pierwszej czasookresowej oceny w przypadku braku efektywności i nienależytego
tempa wykonywania określonych prac.
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14. Załącznik nr 1 – Raport z badań
Przygotowane

narzędzie

zostało

rozdystrybuowane

różnymi

kanałami

w taki sposób, by dotrzeć do jak największej i najbardziej zróżnicowanej grupy osób
zamieszkujących wyznaczone obszary zdegradowane. Ankieta była dostępna w formie
papierowej (dystrybucja w różnych miejscach i czasie: urzędy, instytucje kulturalne, szkoły,
imprezy okolicznościowe na terenie całej gminy, spotkania konsultacyjne itp.),
elektronicznej (online na stronie urzędowej mogilno.pl i MDK – mogilno.in) oraz
odczytywana indywidualnym osobom, które miały problem z odczytaniem czy
zrozumieniem. W wersji papierowej w sumie zostało rozdystrybuowanych ponad 500
ankiet. Po odrzuceniu ankiet wypełnionych w sposób nieprawidłowy oraz przez osoby
zamieszkujące poza wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi, do dalszej analizy przyjęto
180 ankiet. Poniżej przedstawiono zestawienie wyników analizy zgromadzonych danych.
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Powyższe wyniki wskazują, że w badaniu wzięła udział stosunkowo reprezentacyjna
grupa osób – zarówno pod kątem wieku, płci, wykształcenia, jak i miejsca zamieszkania
– wszystkie grupy społeczne miały swoich przedstawicieli w przeprowadzonym badaniu.
Zdecydowana większość mieszkańców gminy jest zadowolona z faktu zamieszkiwania
140

właśnie tutaj – aż 67% badanych wybrało odpowiedź „Jestem zadowolony/-a” lub „Jestem
bardzo zadowolony/-a”.

Zdecydowanie bardziej wyrównane wyniki można zaobserwować analizując
odpowiedzi na pytanie dotyczące problemów, jakie są postrzegane przez badanych
mieszkańców. Na pierwszy plan wysuwa się emigracja młodych ludzi do dużych miast lub
za granicę (721 pkt.), niska aktywność społeczna poszczególnych grup społecznych (646
pkt.) oraz słaba integracja lokalnych społeczności (627 pkt.). Najmniej istotne wydają się
problemy związane z brakiem lub niesatysfakcjonującym dostępem do nowoczesnych
technologii (407 pkt.), uciążliwym sąsiedztwem (456 pkt.) oraz ofertą sportową i
rekreacyjną (494 pkt.).
Poza wymienionymi problemami mieszkańcy wskazywali także na brak dostępu
do

dobrej

podstawowej

i

specjalistycznej

opieki

zdrowotnej

(2

wskazania),

zanieczyszczenie jeziora i palenie śmieciami.
W tym miejscu warto się odwołać także do indywidualnych przykładów wskazanych
w pozycji „Inne obszary” w pytaniu dotyczącym obszarów, które powinny być poddane
rewitalizacji (pytanie 3 i 4). Tutaj również kilkukrotnie wskazano teren jeziora
mogileńskiego i jego bezpośredniego otoczenia (kilkanaście wskazań), w tym także parku,
ale równie liczne głosy dotyczyły budynków i terenów dworca PKP i PKS – aż 11 wskazań. 6
osób wskazało również budynek po dawniejszej restauracji Wrzos (obecnie prywatny
właściciel) i rynek mogileński, jako obszary wymagające rewitalizacji.
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Te problemy, choć z pewnością istotne, stanowią jednak jedynie rozszerzenie
do podstawowych obszarów rewitalizacyjnych, jakie zostały wyznaczone w początkowym
etapie prac zespołu. Jeśli wziąć pod uwagę ogół badanych (bez względu, z którego obszaru
zdegradowanego się wywodzą), to najważniejszym obiektem wymagającym działań
rewitalizacyjnych został Magazyn Zbożowy GS, zdobywając 28% punktów. Kolejne
wskazane obszary

w mieście Mogilnie mają bardzo zbliżone wyniki, co przedstawia

poniższy wykres.
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Dla mieszkańców wyznaczonego terenu zdegradowanego w obrębie miasta Mogilna
wyniki kształtują się następująco:

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę tereny pozamiejskie, to najwięcej punktów
z ogólnej puli zdobyło Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku i teren do niego przynależny
(35%).
Inaczej wygląda ten ranking, gdy uwzględnimy odpowiedzi wyłącznie mieszkańców
obszarów wytyczonych poza miastem Mogilno. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się rynek
w Gębicach, a muzeum w Chabsku jest dopiero na drugim miejscu (wykres poniżej).
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Niemniej zdecydowanie ważniejsze jest to, jakie zmiany są priorytetowe
dla mieszkańców poszczególnych obszarów zdegradowanych. Dla ogółu badanych
najważniejsze obszary wymagające procesów rewitalizacji, to: kultura (koncerty, spektakle
teatralne,

wystawy

plastyczne,

pokazy

filmów,

konkursy,

działania

wspierające

kultywowanie historii i tradycji) oraz gospodarka i ekonomia (stworzenie warunków
korzystnych dla rozwoju biznesu, powstawania inicjatyw gospodarczych, redukcji
bezrobocia itp.) i architektura (zmiany urbanistyczne, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne np. remonty, przebudowy, rozbudowy, modernizacje, zmiany funkcji
użytkowych, ochrona zabytków itp.).

Wyniki badań mieszkańców poszczególnych obszarów zdegradowanych
W tej części przedstawiono wyniki ankietyzacji mieszkańców wyznaczonych obszarów
zdegradowanych.
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Potrzeby i opinie osób wykluczonych
Na bazie przedstawionych wcześniej danych statystycznych, oraz wyników spotkań
konsultacyjnych i spacerów badawczych, przyjęto, że do wykluczonych grup społecznych,
szczególnie istotnych dla wytyczonych obszarów zdegradowanych, należą: młodzież poniżej
25 roku życia, osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne. Opinie przekazane w badaniu
ankietowym przez tych respondentów kształtują się następująco.
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Z

powyższego

zestawienia

wynika,

że

największymi

problemami

są: emigracja młodych ludzi do dużych miast i za granicę oraz niska aktywność społeczna
poszczególnych grup społecznych, a także bezrobocie, co jest dość oczywiste, zważywszy,
że wypowiadały się osoby nie posiadające zatrudnienia. Te problemy były wskazywane
jako największe przez wszystkie ww. grupy, choć kolejność nie zawsze była dokładnie taka
sama.

W tym pytaniu sytuacja wygląda podobnie, jak w powyższym punkcie
i w skali całego badania – Magazyn Zbożowy GS jest zdecydowanie najczęściej
wskazywanym obiektem do działań rewitalizacyjnych, bez względu na powód wykluczenia
społecznego. Pozostałe obiekty uzyskały bardzo zbliżone ilości punktów w każdej ze
wskazanych grup.
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Ponownie wszystkie trzy grupy jednakowo wskazały Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Chabsku jako miejsce priorytetowe dla działań rewitalizacyjnych. Rynek w Gębicach
uplasował się na drugiej pozycji.
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W ostatnim z pytań poddawanych analizie odpowiedzi były nieco bardziej
różnorodne. Młodzież uważa, że zmiany powinny mieć przede wszystkim charakter działań
modernizacyjnych,

remontowych,

i

zabytków.

służyć

ochronie

W

zmiany
dalszej

funkcji
kolejności

użytkowych
wskazany

obiekt

ten po rewitalizacji powinien służyć celom kulturalnym (koncerty, spektakle, wystawy
plastyczne, pokazy filmów, konkursy, działania wspierające kultywowanie historii i
tradycji)
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i

pozytywnie

wpływać

na

rozwój

gospodarczy.

Dla

osób

z

orzeczeniem

o

niepełnosprawności najistotniejsze były działania wspierające sferę kulturalną. oraz
naukową i edukacyjną (wykłady, prezentacje, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi).
Osoby bezrobotne rozdzielały punkty w sposób dość równy – najniższy wynik w ocenie tej
grupy otrzymały inicjatywy związane z działalnością sportową i rekreacyjną.
Spotkania konsultacyjne
Zaplanowano dwa spotkania konsultacyjne: jedno w Gębicach w dniu 20.07 i drugie
w Mogilnie. Ze względu przede wszystkim na bliskość geograficzną i społeczną
wytyczonych obszarów i wyznaczonych miejsc spotkania, zdecydowano się nie robić
osobnych

konsultacji

w miejscowości Chabsko i Marcinkowo oraz Mogilno i Chabsko. Mieszkańcy tych obszarów
wzięli udział w badaniach ankietowych oraz spotkaniach w Mogilnie i Gębicach. Na
konsultacje byli zapraszani wszyscy mieszkańcy gminy, a informacje o tym były przekazane
poprzez media (serwisy www, media społecznościowe, lokalne czasopismo), rozmowy
telefoniczne z lokalnymi liderami oraz plakaty rozwieszone w zwyczajowych i widocznych
miejscach. Przebieg spotkań wyglądał następująco:
- wprowadzenie: powitanie i przedstawienie celu spotkania i definicji oraz idei
rewitalizacji
- przeprowadzenie badań kwestionariuszowych
- przedstawienie poszczególnych etapów działań i efektów wcześniejszych prac
-

diagnoza

najważniejszych

zjawisk

kryzysowych

w

różnych

sferach

na danym obszarze
- potencjały obszaru
- tereny i aktywności kluczowe dla działań rewitalizacyjnych
- informacja o dalszych etapach prac i zakończenie spotkania.
Gębice, 20.07.2017 godz. 19.00, sala OSP
W

spotkaniu

tym

wzięło

udział

ok.

20

mieszkańców

sołectw

Gębice

i Marcinkowo. W jego trakcie wyodrębniono i doprecyzowano następujące problemy z
jakimi borykają się mieszkańcy.
1. Brak miejsca integrującego lokalnych

mieszkańców i niewykorzystanie

potencjału istniejących obiektów
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Wskazywano tu kilka miejsc, które funkcjonują, ale nie do końca spełniają swoje funkcje i
wychodzą naprzeciw werbalizowanych potrzeb. Przykładowo budynek Ochotniczej Straży
Pożarnej, w którym odbywało się spotkanie czy boiska sportowe (do piłki nożnej w Gębicach
i wielofunkcyjne w Marcinkowie) lub place zabaw. Wszystkie te lokalizacje znajdują się w
dość dużej odległości od centrum miejscowości i posiadają niesatysfakcjonującą i
przestarzałą infrastrukturę. Przez to mogą służyć jedynie nielicznej części mieszkańców
(obiekty sportowe - graczom i ewentualnym kibicom, budynek OSP – na imprezy
okolicznościowe i spotkania Koła Gospodyń Wiejskich).
Wymieniano też istniejącą świetlice, która jest we władaniu Stowarzyszenia „Sokół”,
które niestety jest w bardzo niewielkim stopniu dostępna dla wszystkich mieszkańców i nie
ma możliwości korzystania z niej na regularnych i dopasowanych do potrzeb społeczności
warunkach (pomimo lokalizacji w centrum miejscowości i wyposażenia w sprzęt
elektroniczny). Jako powód wskazano brak osoby, która potrafiłaby efektywnie zarządzać
tym

miejscem

i organizować tam aktywności, które przyciągnęłyby zainteresowanych mieszkańców.
Jako przykłady takich aktywności, które mogłyby się cieszyć dużym zainteresowaniem
wskazywano: spotkania z ciekawymi ludźmi, „klub seniora”, kursy (np. kroju i szycia,
robienia wianków itp.), gry zespołowe (w tym zwłaszcza z wykorzystaniem konsol do gier),
aktywności ruchowe (np. balet, fitness). Mieszkańcy są nawet gotowi korzystać z nich
odpłatnie, czego dowodem są osoby, które dojeżdżają do miasta powiatowego, żeby móc
uczestniczyć
w organizowanych tam zajęciach.
Takim miejscem, które potencjalnie spełniałoby tę funkcję (bez konieczności
zatrudniania pracownika), jest natomiast rynek w centrum miejscowości. Duża przestrzeń do
zagospodarowania (ponad hektar), położenie w centrum miejscowości przy kluczowych
obiektach (przedszkole, kościół, dworzec PKS, sklepy i obiekt gastronomiczny) i historyczne
zakorzenienie w świadomości mieszkańców oraz akceptacja miejsca przez różne grupy
społeczne, to najważniejsze atuty obiektu.
Rewitalizacja tej części miejscowości została również wskazana jako kluczowa w
trakcie wstępnej, uproszczonej diagnozy.
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2. Degradacja Rynku wraz z bezpośrednim jego otoczeniem
Wskazany we wcześniejszym punkcie teren postrzegany jest jako wymagający
rewitalizacji, aby mógł służyć lokalnej społeczności. Obecnie jest on wykorzystywany w
niewielkim stopniu, dlatego że nie ma tam warunków do zainteresowania mieszkańców
spędzaniem tam wolnego czasu. Skutkuje to m.in. regularnym problemem jakim są
niebezpieczne jazdy samochodami z piskiem opon i nadmierną prędkością wokół rynku,
powodujące zagrożenie dla samych uczestników (z relacji wynika że to młodzi mieszkańcy
Gębic i okolic) i pozostałych mieszkańców oraz zaśmiecanie okolicy i niszczenie istniejących
obiektów.
Niewątpliwymi

atutami

rynku

są:

centralne

położenie,

piękny

starodrzew

i niemała przestrzeń (ponad 1 ha) do zagospodarowania, co kilkukrotnie podkreślano w
trakcie spotkania i późniejszego spaceru badawczego. Problemem jest natomiast brak
infrastruktury, która mogłaby być wykorzystywana przez mieszkańców, a w szczególności
grupę, która jest wskazywana jako najbardziej potrzebująca (wykluczona) i równocześnie
wykazująca najmniej „pożytecznej” aktywności – młodzież.
W trakcie dyskusji pojawiały się następujące pomysły na rewitalizację tego terenu:
a)

wielofunkcyjna przestrzeń do aktywności sportowej – jako rozszerzenie
funkcjonalności istniejącego boiska do koszykówki o m.in. mini-siłownię.

b) plac
z

zabaw

przedszkola

dla

dzieci,

do

zlokalizowanego

wykorzystania

nie

bezpośrednio

tylko

przy

przez

rynku,

ale

dzieci
także

dla wszystkich innych zainteresowanych mieszkańców.
c)

plac ruchu drogowego – do edukacji przez zabawę

d) stoły do tenisa stołowego i szachów – integracja poprzez wspólną grę
i rywalizację
e)

alejki, które usprawnią poruszanie się po całym terenie, zwiększą dostępność dla
osób

poruszających

się

o

wózku

i

z

dziećmi

w

wózku

i wpłyną pozytywnie na podniesienie walorów estetycznych terenu.
Uczestnicy spotkania zapewniali, że Cały teren dzięki rewitalizacji, mógłby służyć
licznym celom integracyjnym. Jako przykłady podawano m.in. imprezy okolicznościowe,
które mogą zintegrować lokalną społeczność: dożynki parafialne (wykorzystanie faktu
umiejscowienia kościoła bezpośrednio przy rynku), pożegnanie lata, święto ziemniaka, noc
świętojańska, festyny rodzinne itp.
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3.

Rzeka Noteć i problemy z nią związane
Rzeka

Noteć

przebiega

częściowo

wzdłuż

granicy

Gębic

i

Marcinkowa.

W przeszłości, według starszych uczestników spotkania, była regularnie oczyszczana
i pogłębiana, dzięki czemu mogła być wykorzystywana między innymi do celów
rekreacyjnych. Jako przykład podawano organizację spływów kajakowych czy szerokie
grono osób, które oddawało się swojej pasji – łowieniu w rzece ryb. Niestety rzeka od wielu
lat jest zaniedbana (według szacunkowych relacji, nie pogłębiano jej koryta od ponad 40
lat). Skutkiem tego przy każdym większym opadzie czy wiosennych roztopach zalewane są
okoliczne posesje. Woda dostaje się nie tylko na pola uprawne, ale także do domów, co
stanowi poważne niebezpieczeństwo dla ich mieszkańców.
Uczestnicy wskazywali, że rewitalizacja rzeki i terenów na jej brzegach mogłaby nie
tylko poprawić bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, ale także przyczyniłoby się do
integracji społecznej np poprzez uruchomienie kąpieliska (które w przeszłości
funkcjonowało) czy rozwój wędkarstwa. Jeden z uczestników zadeklarował nawet chęć
nieodpłatnej edukacji wszystkich zainteresowanych tym hobby/sportem. Niezbędnym
warunkiem byłoby jednak najpierw oczyszczenie brzegów z zarośli i pogłębienie koryta.
4.

Świetlica w Marcinkowie
Mieszkańcy Marcinkowa, którzy brali udział w konsultacji, popierali pomysły

na rewitalizację Gębic, gdyż nie ukrywają, że osoby z ich sołectwa również chętnie
skorzystają z tych rozwiązań. Podobnie jak młodzież z Gębic często korzysta z boiska
wielofunkcyjnego przy szkole w Marcinkowie. W szkole tej mieści się również świetlica,
która – wraz z całym terenem przyszkolnym – stanowi centrum miejscowego życia
społecznego. Niestety zarówno boisko, jak i okoliczny plac zabaw czy właśnie świetlica nie
zapewniają wystarczającej ilości miejsca dla wszystkich zainteresowanych. Szczególnie ta
ostatnia w trakcie spotkania wskazywana była jako zdecydowanie nieodpowiadająca
zapotrzebowaniu, przede wszystkim ze względu na wielkość.
W świetlicy i obiektach przy niej umiejscowionych odbywa się wiele imprez
o charakterze społecznym i kulturowym. W samej świetlicy odbywały się w lipcu
półkolonie, na które lokalni działacze pozyskali dofinansowanie. Z sali korzysta także
młodzież, spotykając się, słuchając muzyki, grając w szachy czy brydża. Sołtys podkreśla, że
Ci młodzi ludzie zostali obdarzeni zaufaniem i to przynosi korzyści. Młode osoby
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korzystające z sali nie są kontrolowane i pilnowane, a mimo tego nie zanotowano w tym
miejscu

do

tej

pory

żadnych

aktów

wandalizmu

czy

innych

patologii.

Współodpowiedzialność za salę i zaufanie decydentów zaowocowało aktywizacją młodzieży
i swobodnym rozwojem ich kreatywności.
Niestety obecna świetlica jest za mała (zaledwie kilkanaście metrów kwadratowych) i
zbyt ubogo wyposażona, jak na potrzeby lokalnej społeczności. Stąd wniosek o
uwzględnienie jej rozbudowy w ramach programu rewitalizacji.
Jako dodatkowy argument służy fakt, że świetlica jest wykorzystywana przez różne
grupy np. koło gospodyń wiejskich i o różnych porach dnia, a nie wyłącznie młodzież. Jest
ona także wyraźnie i jednoznacznie artykułowaną potrzebą lokalnych liderów i pozostałych
mieszkańców.
5. Zabytkowa linia kolejowa Mogilno – Orchowa
Wybudowana na początku XXw. linia kolejowa to unikat na skalę europejską, dlatego że
przez całą swoją długość (ponad 20km) jest bezkolizyjna (21 budowli mostowych). Od
1994r. trasa ta nie jest użytkowana do celów komercyjnych. Uczestnicy spotkania uważają
jednak, że ma ona w sobie duży potencjał do rozwoju turystyki w regionie, co może wpłynąć
korzystnie na rozwój ekonomiczny i stworzenie nowych miejsc pracy.
Mogilno, 24.07.2017 godz. 17.00, sala widowiskowa MDK
W odpowiedzi na zaproszenia opublikowane w mediach oraz wysyłane indywidualnie
do lokalnych liderów, na spotkanie przybyło 17 osób, reprezentujących różne grupy
społeczne. W trakcie tych konsultacji zwrócono uwagę na następujące problemy i obszary:
1. Głośne, nocne zachowania zmotoryzowanej młodzieży
Wskazano teren tzw. spedycji kolejowej zlokalizowany w pobliżu osiedla przy ul.
Słowackiego. Na placu tym niemal każdej nocy spotykają się młodzi mieszkańcy, którzy
jeżdżąc motorami i samochodami stanowią zagrożenie i zakłócają ciszę nocną. Świadkowie
sugerują także, że często osoby te są pod wpływem alkoholu lub innych substancji
odurzających. Nieskuteczne są zarówno prośby jak i grożenie policją i karami. Podobne
aktywności są obserwowane w całym mieście, także w samym centrum (Plac Wolności) czy
na parkingach przy marketach i ani monitoring, ani służby porządkowe nie są w stanie
ograniczyć tego zjawiska. Zastraszanie i karanie uznano za nieskuteczne metody, które
mogą co najwyżej spowodować przeniesienie się młodzieży w inne miejsce.
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W trakcie dyskusji za potencjalnie skuteczną i trwałą metodę uznano
zaproponowanie młodzieży alternatywnych sposobów i miejsc spędzania czasu, które były
by bardziej atrakcyjne, konstruktywne i mniej uciążliwe dla otoczenia niż obecne.
Odpowiedzią może być Magazyn Zbożowy GS, jako miejsce które było akceptowane już w
przeszłości przez tę grupę społeczną i prezentujące szeroką ofertę kulturalną i nie tylko.
Temat tego obiektu wielokrotnie wracał w trakcie dyskusji i budził spore emocje,
więc zostanie omówiony oddzielnie.
2. Brak miejsca w obecnych obiektach Mogileńskiego Domu Kultury
Różni uczestnicy spotkania zgłaszali, że pomimo faktu że MDK dysponuje kilkoma
obiektami (siedziba MDK z salą kinową, tzw. Harcówka, sala widowiskowa przy Rynku,
amfiteatr w parku miejskim oraz Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku), to są one w stu
procentach wykorzystywane (zwłaszcza w godzinach popołudniowych), a często też
nieprzystosowane do określonych aktywności (np. brak wyciszenia i lokalizacja w centrum
miasta powoduje uciążliwy dla otoczenia hałas w trakcie prób grup muzycznych) czy wręcz
„nie mające klimatu” jak amfiteatr w parku. Ten ostatni argument podnosili przedstawiciele
młodzieży obecni na spotkaniu. Twierdzili oni, że takie miejsce jest zbyt sformalizowane,
nastawione wyłącznie na specyficzny rodzaj widowisk i to przy dobrych warunkach
atmosferycznych (brak zadaszenia nad częścią dla publiczności), a nie sprzyja raczej
integracji i pozytywnym relacjom w luźnej atmosferze. Placówka ma też charakter
sezonowy więc wyklucza systematyczność takich aktywności.
Przedstawiciele

grupy

seniorów

postulowali

stworzenie

miejsca

na

kształt

klubokawiarni, w którym mogliby się spotykać i dyskutować przy kawie. Wskazywano
możliwość utworzenia takiego miejsca w Magazynie GS lub budynku dawnej restauracji Pod
Orłem, po ich rewitalizacji.
3.

Brak miejsca na spotkania dla młodzieży
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy zwracali uwagę na fakt, że ich rówieśnicy

nie mają miejsca, w którym mogliby się spotykać i wspólnie spędzać czas. Obecnie często
spotykają się wieczorami na placu targu miejskiego. Miejsce to ma tę zaletę, że blaszane
stragany zapewniają zadaszenie w razie opadów atmosferycznych. Ponad to istotna jest
lokalizacja: blisko trzech dużych osiedli bloków wielorodzinnych, a jednocześnie nieco na
uboczu zapewniając pewną dozę intymności. Niestety w miejscu tym nie są akceptowani
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przez okolicznych mieszkańców (ze względu na rzekomy hałas), którzy regularnie wzywają
straż miejską lub policję, zmuszając młodych ludzi do rozejścia się lub zmiany miejsca
pobytu. Niestety młodzi ludzie nie widzą na ten moment alternatywnej lokalizacji. Wskazują
jedynie Magazyn GS, choć znają to miejsce jedynie z opowieści starszych znajomych (od
kliku lat w związku z pogarszającym się stanem budynku nie organizuje się tam żadnych
imprez kulturalnych itp.).
Można przypuszczać (na bazie informacji przekazanych w trakcie spotkania), że ten
problem dotyczy młodzieży do 17-18 roku życia, bo starsza młodzież prędzej skłonna jest
znaleźć się w grupie opisanej w pkt. 1. Potwierdziła to dyskusja: starsze osoby dysponują
zwykle samochodami więc odpada problem złych warunków atmosferycznych, a odległość
od miejsca zamieszkania ma znaczenie drugorzędne. Stąd miejsce spotkań dla tych dwóch
grup jest dobierane na bazie nieco innych kryteriów. Niemniej pojawił się również głos, że
często

również

młodsze

dziewczyny

przebywają

w

towarzystwie

starszych,

„zmotoryzowanych” kolegów.
4. Niezagospodarowany

w

wystarczającym

stopniu

teren

wokół

jeziora

mogileńskiego
Stwierdzono, że rewitalizacja parku miejskiego znajdującego się na północnym krańcu
Jeziora Mogileńskiego nie w pełni wykorzystuje potencjał jakim jest jezioro w centrum
miasta. Wskazywano tutaj na teren przy „Harcówce” jako miejsce które mogłoby służyć za
centrum rekreacyjne (podobnie jak w przeszłości był tu pomost i wypożyczalnia kajaków, a
zimą funkcjonowała wypożyczalnia łyżew). Teren ten może tez być wykorzystywany na
miejsce spotkań przy ognisku, gier na otwartym terenie itp.
5. Brak miejsca o podobnej renomie i użyteczności, jaką zdobył Magazyn Zbożowy
GS
Zebranym osobom nie udało się wskazać innego miejsca, które mogłoby spełnić funkcję
„magnesu” dla różnych grup społecznych, a w szczególności dla młodzieży, która
postrzegana była na spotkaniu jako szczególnie „problemogenna”, bierna (pozornie, bo
kwestia dyskusyjna czy zachowania są społecznie użyteczne czy nie) i z tego m. in. powodu wykluczona. Młodzi wiekiem uczestnicy spotkania wyrażali potrzebę takiego miejsca, w
którym mogliby usiąść przy stolikach, posłuchać muzyki w towarzystwie innych osób, nie
wadząc przy tym innym mieszkańcom swoją obecnością i zachowaniem.
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Koncepcja rewitalizacji tego obiektu przedstawiona przez członków Stowarzyszenia
Magazyn Zbożowy GS była bardzo pozytywnie odebrana przez wszystkich zebranych, ale
spore wątpliwości budzi koszt remontu i dostosowania budynku i jego otoczenia do nowych
funkcji, a także późniejsze koszty jego utrzymania.
Jako potencjalne aktywności jakie mogłyby mieć miejsce na terenie Magazynu
proponowano:
- klubokawiarnia dla seniorów
- wypożyczalnia rowerów i miejsce na spotkania miłośników „dwóch kółek”
- sala koncertowa
- pomieszczenia do aktywności typu fitness, zumba itp.
- miejsce do prób zespołów muzycznych
- przestrzeń do ekspresji innych form artystycznych
- pole do rozwijania swoich własnych pomysłów, kreacji, hobby
- pomieszczenia do spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów itp.
- przestrzeń biurowa dla organizacji pozarządowych
-

miejsce

do

rywalizacji

sportowej,

gier

zespołowych

(z

naciskiem

na elektroniczne)
Mogilno,

28.07.2017

godz.

11.00-19.00

–

otwarty

punkt

konsultacyjny

w Parku Miejskim
Przy okazji cyklu imprez organizowanych w tym czasie w Parku Miejskim,
przygotowano specjalne stoisko poświęcone rewitalizacji. Wszystkie osoby zainteresowane
miały okazję wypełnić ankiety i porozmawiać z członkami Zespołu ds. Rewitalizacji. Była to
też okazja do indywidualnych konsultacji w formie wywiadu czy niesformalizowanej
dyskusji.
W trakcie rozmów zwrócono uwagę na następujące problemy:
- niewystarczające dostosowanie nowotworzonych obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych
- niskie świadczenia dla osób niepełnosprawnych, powodujące ich wykluczenie z życia
publicznego (np brak środków na zakup elektrycznego wózka)
- bezdomność w gminie bardziej jako skutek wyboru i choroby alkoholowej, a nie
faktyczny brak miejsc noclegowych
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- emigracja młodych ludzi do dużych miast i za granicę, ponieważ gmina Mogilno nie
jest w stanie zapewnić satysfakcjonujących stanowisk pracy i godziwych wynagrodzeń
Badanie potrzeb dzieci mieszkających w Gębicach i Marcinkowie
Dnia

27

lipca

podczas

półkolonii

w

miejscowości

Marcinkowo

odbyło

się badanie diagnostyczne potrzeb najmłodszych mieszkańców w zakresie rewitalizacji.
Badaniu poddano 25 dzieci w wieku 5 – 13 lat w podziale na dwie grupy wiekowe.
Młodsza

grupa składała

się

z

12 osób. Dzieci

po krótkiej rozmowie

z badaczem wskazały, że brakuje w miejscowości przestrzeni do spędzania czasu
szczególnie „jak nie ma pogody” (Zofia lat 9). Stąd też (a także na bazie wniosków z
wcześniejszego spotkania konsultacyjnego z dorosłymi mieszkańcami) dalszej części dzieci
otrzymały zadanie by narysować, jak miałaby wyglądać ich idealna świetlica.

Po

narysowaniu każde dziecko opowiadało o narysowanej przestrzeni oraz swoich potrzebach
na jej wypełnienie. Z rozmów wyciągnięto następujące wnioski:
 potrzeba znacznie większej przestrzeni użytkowej: „stara świetlica jest tak mała, że
jak zaproszę wszystkie koleżanki to nie mamy gdzie usiąść” (Patrycja lat 5) „moja
świetlica zajmuje całą kartkę, bo ta jest za mała” (Bartłomiej lat 6).
 potrzeba zakupu wyposażenia – nowe stoły i krzesła „żeby cała rodzina mogła
usiąść” (Bartłomiej lat 6), „ja chciałbym grać na instrumentach, ale teraz ich nie ma”
(Ignacy lat 6), „przydałby się regał z książkami, bo lubię czytać” (Remigiusz lat 7), „i gry
i zabawki” (Aleksander 8 lat) „ja lubię straszne zabawki z horrorów” (Oskar lat 7).
 potrzeba stworzenia sceny – „jak zbudują scenę to będziemy mogli występować”
(Zofia lat 9), „a na scenie mikrofon do śpiewania” (Kaja lat 6)
 rozwiązania użytkowe – większe okna, „bo w starej świetlicy jest ciemno” (Patrycja
lat 5), włączniki światła niżej „bo teraz muszę wchodzić na krzesło” (Bartłomiej lat 6).
Dzieci wskazują też potrzebę zajęć animacyjnych:
- śpiew (5 głosów),
- gry na instrumentach (3 głosy),
- tańca (2 głosy).
Starsza grupa to 13 osób w wieku 10 – 13 lat. Po rozmowie z dziećmi okazało się, że część
dzieci jest z Gębic, a część z Marcinkowa, więc podzielono je na cztery trzyosobowe zespoły
– po dwa z każdej miejscowości. Starszej grupie dzieci zadano dwa pytania: Jak u nas jest?
oraz Jak być powinno? Wyniki przedstawiono w tabelach poniżej.
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Tabela 37. Wnioski z badań - Marcinkowo
Jak jest?

Jak być powinno?
Powiększyć obiekt, wybudować scenę, kupić

Mała, słabo wyposażona świetlica

wyposażenie: stoły, krzesła, gry planszowe,
konsolę do gier, stół bilardowy

Mało zajęć dodatkowych rozwijających

Zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne,

zainteresowania

zainicjowanie harcerstwa,

Brak siłowni plenerowej

Młodsi mają plac zabaw, a dla starszych
przydałaby się siłownia obok tego placu

Tabela 38. Wnioski z badań - Gębice
Jak jest?
Plac zabaw - popsuty, mały
Brak siłowni plenerowej
Boisko jest nierówne, popsute piłkochwyty i
siatki
Mała biblioteka
Zniszczony przystanek autobusowy w
centrum wsi
Zamknięty dom kultury
Tylko męska drużyna piłkarska
Brak stacji paliw

Jak być powinno?
Nowy, większy plac zabaw z mini parkiem
linowym i hamakami
Wykonanie siłowni
Remont boiska, zakup sprzętu
Remont i rozbudowa
Remont
Zwiększenie dostępności i zajęcia muzyczne,
taneczne itp.
Powołanie żeńskiej sekcji
Wprowadzenie ułatwień przez włodarzy by
zachęcić inwestorów
Oznakowanie i wykonanie ścieżek

Brak ścieżek rowerowych

rowerowych (przez Gębice wielu
rowerzystów latem jeździ do popularnej
miejscowości wypoczynkowej, Przyjezierza)
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Spacery badawcze
1.

Marcinkowo
Przeprowadzono w okolicach godziny 17.00 w asyście dwóch mieszkańców

Marcinkowa (w tym sołtysa). Badani zwracali uwagę przede wszystkim na szkołę i teren
bezpośrednio przy niej, relacjonując, że właśnie w tym miejscu najczęściej gromadzą się
mieszkańcy i z dostępnych tu obiektów (świetlica, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw)
korzystają różne grupy społeczne. Teren ten jest również wykorzystywany do organizacji
różnego rodzaju imprez okolicznościowych z racji sporej ilości miejsca.
Jako najważniejszy problem wskazywano za małe pomieszczenie świetlicy. Niestety nie
było w tym momencie możliwości zobaczenia jej w środku, ale zgodnie z relacją to w
zasadzie wycinek korytarza długości ok. 4-5m. Równocześnie wskazywano konkretne
pomysły i miejsca na jej rozbudowanie twierdząc, że wszystko jest ustalane z dyrekcją
szkoły

Główne skrzyżowanie w Marcinkowie i wejście na teren szkoły
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Teren przyszkolny z placem zabaw na drugim planie

Wejście do świetlicy w budynku szkoły.
165

Teren przy świetlicy odwiedzany jest przez młodzież

Boisko wielofunkcyjne
166

.
Blok i ośrodek zdrowia w bezpośrednim sąsiedztwie terenu szkoły
2.

Gębice
Spacer odbył się ok. godziny 20.00 w towarzystwie sołtysa i szefowej KGW. Obszar,

który był jednoznacznie wskazywany przez uczestników jako zdecydowanie priorytetowy
jeśli chodzi o potencjalną rewitalizację, to właśnie Rynek (co stanowiło potwierdzenie
informacji przekazanych w trakcie spotkania konsultacyjnego). Na jego terenie znajdował
się niewielki plac zabaw, boisko do koszykówki z nawierzchnią asfaltową, ławki itp.
elementy architektura. Pomimo dość późnej pory, na terenie w trakcie badania pojawiło się
sporo osób. Szczególną uwagę zwróciła grupa młodzieży, która według przekazanych
informacji, spędza tam sporo czasu na rozmowach i piciu piwa, „z braku innych zajęć i
miejsc”, co dzieje się – jeśli wierzyć informatorom - za milczącą aprobatą mieszkańców,
którzy rozumieją potrzeby i problemy tej grupy społecznej.
W trakcie spaceru wielokrotnie podkreślano duże zaangażowanie lokalnej społeczności
w konstruowanie i utrzymanie tej wspólnej przestrzeni: od przycinania drzew i krzewów, a
na montażu ławek i tablicy z regulaminem skończywszy. Zwracano też uwagę na to, że
większość imprez okolicznościowych (a jest ich całkiem sporo) jest organizowanych w tym
miejscu i korzystają z tego nie tylko mieszkańcy Gębic ale i okolicznych miejscowości.
Wymieniano także jakie elementy powinny się znaleźć w tym parku, żeby lepiej on
spełniał swoje funkcje aktywizacyjne i integracyjne (opisane wcześniej).
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Park ze starodrzewem i minimalistycznym placem zabaw

Budynek, w którym mieści się przedszkole (bezpośrednio przy rynku)
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Boisko do koszykówki i „trybuny” wykonane własnym sumptem przez mieszkańców

Widok na cały park od strony północnej (przystanek PKS)
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Miejsce, w którym miałby powstać plac ruchu drogowego. Na drugim planie kościół.

3.

Mogilno

Targowisko miejskie przy ul. Kasprowicza – miejsce spotkań młodzieży wskazane na
spotkaniu konsultacyjnym (w tle widoczna część bloków i Szkoła Podstawowa
nr 3).
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Na zdjęciu widać też ślady opon potwierdzające, że tutaj również zmotoryzowana młodzież
uprawia podobne aktywności jak na spedycji PKP.

Budynek, w którym dawniej był lokal „Pod Orłem” z salą widowiskową (po prawej stronie poza
kadrem); na piętrach – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mogilnie.
4.

Chabsko

Zarówno w ankietach, jak i w trakcie spotkań konsultacyjnych, mieszkańcy Chabska
wskazywali tylko jeden obszar, który powinien zostać zrewitalizowany – budynek Muzeum
Ziemi Mogileńskiej w Chabsku wraz z terenem do niego przynależnym.
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Budynek Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku (widok od tyłu). Po lewej stronie sala.

Teren przynależny do muzeum.
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