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Niniejszy raport został opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród
mieszkańców Gminy Strzyżewice w lutym 2016 roku. Mieszkańcy Gminy zostali poproszeni
o wypełnienie ankiety niezbędnej do przygotowania dokumentu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2016-2020. Ankieta dotycząca opinii mieszkańców
Gminy przeprowadzona została na grupie 105 mieszkańców.
We wspomnianej ankiecie mieszkańcy zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na
pytania niezbędne w ocenie potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych
z rewitalizacją w Gminie Strzyżewice. Udział mieszkańców w badaniu był niezbędny nie
tylko w poznaniu i ocenie potrzeb, ale również w tworzeniu dokumentu oraz ubieganiu się
o wsparcie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w perspektywie 2014-2020 na
realizację procesu rewitalizacji w gminie tzn. wyprowadzenia ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych.

Zapowiadany Lokalny Program Rewitalizacji wzbudza w mieszkańcach Gminy
nadzieję rozwiązania wielu problemów składających się na obraz zdegradowanego obszaru
Gminy Strzyżewice.
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1. Ocena potrzeby wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
Pytaniem wprowadzającym ankietowanych w problem oceny potrzeb dotyczących
podejmowanych działań związanych z rewitalizacją było pytanie o ogólną ocenę potrzeby
takiego programu.
Zdecydowana większość mieszkańców Gminy za potrzebny uważa proponowany
program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice. Jedynie niespełna 2%, a więc dwie
osoby program ten uważają za zbędny. Tak więc w opinii mieszkańców Gminy program
ożywienia na wielu płaszczyznach jest bardzo potrzebny, oraz przeniesie wiele wymiernych
korzyści dla Gminy i jej mieszkańców.

Obszar Gminy, którym jest zespół dworsko-parkowy w Strzyżewicach : dworek wraz
z otaczającym go terenem również powinien być poddany procesowi rewitalizacji. Jedynie
cztery osoby, będące niespełna 4% mieszkańców biorących udział w badaniu są przeciwne
odnowieniu, ożywieniu zespołu dworsko-parkowego w Strzyżewicach. Osoby wyrażające
sprzeciw w stosunku do rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego są przekonane o braku
potrzeby odnowy obszaru, oraz o możliwości przeznaczenia środków finansowych na inny
bardziej potrzebny w Gminie cel.
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Wśród mieszkańców opowiadających się za poddaniem zespołu dworsko-parkowego
w Strzyżewicach : dworku wraz z otaczającym go terenem

procesowi rewitalizacji

zaobserwować można tendencję ukazującą podobne stanowisko oraz zbieżne argumenty za
owym stanowiskiem. Duża część mieszkańców wypowiada się z pewnym uczuciem
i sentymentem w stosunku do zespołu dworsko-parkowego. Pewna część mieszkańców
zwraca uwagę na wartość symboliczną oraz historyczną omawianego zabytku. Jest to teren
historycznej zabudowy, który pozostał po przodkach, dodatkowo decyduje o tożsamości
i korzeniach mieszkańców. Ze względu na historię i możliwość wykorzystania potencjału,
który jest w samym budynku, zabytek ten powinien zostać odnowiony. Sentyment do zespołu
dworsko-parkowego wyraża wypowiedź jednego z mieszkańców: „ Historia i pamięć są
najważniejsze dlatego zespół powinien odzyskać swoja świetność, dworek powinien zostać
wyposażony w dawne historyczne zabytkowe meble oraz dokumenty dotyczące historii
dworku. Zabytek ten daje Gminie rangę i powagę, powoduje ze jest nietuzinkowa
niepowtarzalna”. Podobne stanowisko wyrażała dość spora grupa mieszkańców Gminy.
Ponadto stanowi bardzo ważny element architektoniczny, może zostać przeznaczony na cele
społeczne.
Argumentem opowiadającym się za poddaniem zespołu procesowi rewitalizacji jest
fakt, iż obiekt ten stanowi centralny punkt miejscowości, a jego stan estetyczny nie przyciąga
swoim wyglądem. Obecnie w opinii mieszkańców dworek wraz z całym otaczającym go
terenem odstrasza nie tylko mieszkańców, ale również i turystów. Proces rewitalizacji miałby
na celu poprawę wizerunku zabytku, stwarzając przy tym miejsce rozrywki i wsparcia
rozwoju dla zamieszkałej tam młodzieży, oraz miejsce aktywizacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Dodatkowo wśród mieszkańców istnieje przekonanie o niewykorzystywaniu
potencjału powierzchni dworku, który powinien służyć lokalnej społeczności jako miejsce
spotkań, spędzania czasu wolnego, czy załatwienie spraw lub potrzeb. Nastąpić powinno
zwiększenie dostępności i funkcjonalności dworku, otwarcie się na nowe rodzaje działalności.
Zaś uporządkowanie terenu wokół sprawi że stanie się on wizytówką Gminy oraz miejscem
wypoczynku dla mieszkańców. Proces rewitalizacji będzie miał w opinii mieszkańców
pozytywny wpływ na estetykę i podniesienie atrakcyjności dla turystów odwiedzających
miejscowość.
Działania związane z procesem rewitalizacji na terenie Gminy w obszarze dworku
poprawiłyby nie tylko estetykę otoczenia i funkcjonalność zlokalizowanych tam budynków
ale także wpłynęłoby pozytywnie na promowanie wizerunku miejscowości oraz jej władz
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i mieszkańców. Poprawie mógłby też ulec stan techniczny budynków i otoczenia, obiekt
byłby w pełni ożywiony społecznie i gospodarczo, dodatkowo umożliwiłoby to rozwijanie
się działalności o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, społecznym, opiekuńczym
i integracyjnym. To zaś zachęciłoby potencjalnych inwestorów do tworzenia miejsc pracy
i otwierania małej i średniej przedsiębiorczości. Zapowiadany proces rewitalizacji podniósłby
wartość ekonomiczną i turystyczną Gminy.

2. Przyczyny zdegradowania obszaru Gminy Strzyżewice
W opinii mieszkańców obszar Gminy należy do jednych z bardziej zdegradowanych
w okolicy. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w wielu płaszczyznach życia
społecznego oraz w warunkach środowiskowych. Spośród wymienionej kafeterii wielu
możliwych przyczyn zdegradowania środowiska, mieszkańcy Gminy wybierali te, które ich
zdaniem w największym stopniu wpływają na obecny stan.
Obszar Gminy zdaniem jej mieszkańców charakteryzuje się wysokim poziomem
bezrobocia, wiążącym się z niewystarczającą ilością miejsc pracy, wskazując dodatkowo na
niewystarczający rozwój handlu i usług. Dodatkowo na zdegradowanie terenu gminy wpływa
niezadowalający stan istniejących zabytków, co wiąże się również ze słabo rozwiniętą bazą
turystyczną i rekreacyjno-wypoczynkową. Wspomniane wyżej czynniki turystycznorekreacyjne wpływają na niski poziom atrakcyjności Gminy, powodując niski napływ
turystów

oraz

obraz

zaniedbanego

obszaru.

Zdaniem

zdecydowanej

większości

ankietowanych mieszkańców gminy przyczyn takiego stanu należy dodatkowo upatrywać
w braki finansowych środków publicznych na rewitalizację wskazanego obszaru w Gminie.
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W analizowanym wyżej pytaniu, ankietowani spośród wymienionej kafeterii odpowiedzi
mieli możliwość wyboru maksymalnie pięciu ich zdaniem najważniejszych przyczyn
wpływających na degradację obszaru Gminy. Podsumowując wypowiedzi ankietowanych,
otrzymano 441 odpowiedzi, stąd wyniki procentowe przedstawione na wykresie kołowym
stanowią procent ze wszystkich udzielonych odpowiedzi.
W opinii mieszkańców spośród wymienionych przyczyn najmniejszy wpływ na
degradację obszaru Gminy maja wpływ przestępczość, zanieczyszczone środowisko,
wszelkiego rodzaju patologie społeczne czy chociażby nie najlepsze warunki pracy
w budynkach rewitalizowanych.
3. Wskazanie najważniejszych problemów ekonomicznych, których rozwiązania
mieszkańcy oczekują w procesie rewitalizacji

Mieszkańcy obszar Gminy w którym mieszkają oceniają jako zdegradowany na wielu
płaszczyznach oraz borykający się z wieloma problemami nie tylko społecznymi ale również
ekonomicznymi. Lokalny Program Rewitalizacji w opinii mieszkańców powinien
przyczynić się do rozwiązania wielu problemów i trudności z jakimi borykają się nie tylko
władze Gminy ale również i mieszkańcy.

Najważniejszym problemem wymagającym

rozwiązania w opinii mieszkańców jest brak miejsc spotkań towarzyskich i służbowych na
terenie Gminy, problem ten utrudnia samoorganizację czy integrację mieszkańców w ramach
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spędzania czasu wolnego czy pogłębiania więzi sąsiedzkich.

Kolejnymi problemami

ekonomicznymi wymagającymi pilnego rozwiązania jest brak przychodni zdrowia oraz brak
miejsc pracy, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zły stan zabytków,
brak rozwoju agroturystyki oraz niewielka ilość małych i średnich przedsiębiorstw w opinii
mieszkańców są problemami, których rozwiązanie również jest konieczne, lecz nie aż tak
istotne jak problemów wymienionych wcześniej.
Dodatkowo trzech mieszkańców zaobserwowało inne problemy ekonomiczne,
których rozwiązania chcieliby w procesie rewitalizacji. Wymienili oni między innymi:
fatalny obraz centrum miejscowości, stanowiący o słabej kondycji ekonomicznej Gminy.
Centrum Kultury, zdaniem mieszkańca powinno znajdować się w ścisłym centrum Gminy,
ułatwiając tym samym równy dostęp dla wszystkich mieszkańców do instytucji. Problemem
jest również brak integracji w kontekście dobrowolnych działań na rzecz określonych
inwestycji.
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4. Wskazanie najważniejszych problemów społecznych, których rozwiązania
mieszkańcy oczekują w procesie rewitalizacji
Już wcześniej zostało wspomniane, że mieszkańcy na obszarze Gminy w której
mieszkają zauważają wiele problemów na różnych płaszczyznach funkcjonowania. Wyżej
zostały wymienione problemy ekonomiczne, których rozwiązania mieszkańcy upatrują
w procesie rewitalizacji. Teraz należy skupić uwagę na opiniach mieszkańców dotyczących
występujących na obszarze Gminy problemach społecznych. Rozwiązanie tych problemów
stałoby się pozytywnym aspektem procesu rewitalizacji.
W opinii mieszkańców Gminy Strzyżewice najpilniejszym problemem społecznym
z jakim borykają się mieszkańcy jest problem bezrobocia, oraz związana z tym emigracja
z terenu Gminy osób młodych oraz dobrze wykształconych. Osoby te są jednocześnie
potencjałem Gminy, który mógłby wpłynąć na rozwój obszaru oraz poprawę warunków
bytowych pozostałych mieszkańców. Problem alkoholizmu wśród mieszkańców oraz
niedostateczny dostęp do opieki zdrowotnej na terenie Gminy należą do problemów
społecznych w opinii mieszkańców koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji.
W opinii mieszkańców takie problemy społeczne jak : przestępczość, narkomania czy
przemoc w rodzinie nie są problemami których skala występowania wymaga podejmowania
odpowiednich działań w procesie rewitalizacji w celu ich rozwiązania. Istnieją inne, dość
ważne i wymagające rozwiązania problemy społeczne, które burzą odpowiednie
funkcjonowanie mieszkańców Gminy.
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5. Wskazanie najważniejszych problemów związanych z jakością życia, których
rozwiązania mieszkańcy oczekują w procesie rewitalizacji
Wymienione wyżej problemy ekonomiczne czy też społeczne, których rozwiązania
mieszkańcy spodziewają się w procesie rewitalizacji wpływają na ich funkcjonowanie na
obszarze Gminy. Spośród kafeterii odpowiedzi dotyczącej problemów związanych
z jakością życia, mieszkańcy zostali poproszeni o wybranie maksymalnie czterech, których
rozwiązania oczekują w procesie rewitalizacji.
Obszar Gminy, w którym mieszkańcy najczęściej przebywają uznawany jest przez
nich za zdegradowany, przyczyn tego jest wiele, lecz jedną z ważniejszych jest zły stan
estetyczny otoczenia. Estetyka otoczenia, w opinii mieszkańców jest jednym z pilniejszych
aspektów do rozwiązania w otoczeniu, w którym na co dzień przebywają. Dodatkowo
mieszkańcy w procesie rewitalizacji oczekują efektów związanych z zorganizowaniem
większej ilości miejsc służących integracji mieszkańców, oraz zwiększeniem miejsc
służących spotkaniom towarzyskim i zawodowym. W opinii respondentów problemy
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związane z ogólną estetyką oraz z integracją społeczną mieszkańców należą do
najważniejszych do rozwiązania w procesie rewitalizacji.

6. Wskazanie osiągnięcia zamierzonych efektów w procesie rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji w opinii mieszkańców będzie służył rozwiązaniu
wielu problemów z którymi się borykają na co dzień. Powyżej mieszkańcy wymieniali
problemy społeczne, ekonomiczne oraz związane z jakością życia, których rozwiązania się
spodziewają, teraz zostali poproszeni o wytypowanie oczekiwanych do osiągnięcia efektów
w procesie rewitalizacji.
Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że jednym z większych problemów
obszaru Gminy jest zjawisko ogólnej degradacji terenu. Mieszkańcy w procesie rewitalizacji
w największym stopniu oczekują poprawy jakości i estetyki środowiska naturalnego oraz
odnowę zabytków, co ma się wiązać z poprawą wizerunku i atrakcyjności gminy.
Przyciągnięcie inwestorów spoza obszaru gminy spowoduje wzrost znaczenia terenu.
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Mieszkańcy zapowiadany proces rewitalizacji wiążą również z podejmowaniem wielu
działań mających na celu zwiększenie miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości oraz
zatrzymanie ludzi młodych i wykształconych. Wszelkie zapowiadane działania jakie mają
być podjęte w procesie rewitalizacji obszaru Gminy oraz rozwiązywanie problemów
z jakimi borykają się mieszkańcy w opinii respondentów mają prowadzić do podniesienia
standardu życia całego społeczeństwa.

7. Proponowane nowe inicjatywy gospodarcze powstałe w związku z procesem
rewitalizacji.

Proces rewitalizacji wskazanego terenu zdaniem większości mieszkańców biorących
udział w ankiecie powinien wpłynąć na pojawienie się nowych inicjatyw gospodarczych.
W zebranych materiałach mieszkańcy wypowiadali się co do charakteru instytucji
i organizmów gospodarczych jakie powinny się pojawić na terenie Gminy. Propozycje
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mieszkańców obejmują organizacje o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, społecznym,
opiekuńczym i integracyjnym. Najczęściej pojawiającą się sugestią mieszkańców było
powstanie zaplecza medycznego, przychodni zdrowia oraz przychodni specjalistycznych na
obszarze Gminy. W opinii mieszkańców instytucja ta jest niezbędna do prawidłowego oraz
bezpiecznego funkcjonowania mieszkańców. Z opinii mieszkańców wynika, że na terenie
gminy powinny powstać miejsca służące integrowaniu społeczności lokalnej oraz
podtrzymywaniu więzi sąsiedzkich. Powstać powinny w opinii mieszkańców lokale służące
zagospodarowaniu czasu wolnego oraz zaplecze usługowo-rekreacyjne, organizacje
społeczno-kulturalne, wspierające zainteresowania mieszkańców. Wśród wypowiedzi
respondentów zaobserwować należy powtarzalność opinii o potrzebie powstania na terenie,
który zostanie poddany rewitalizacji takich miejsc jak : restauracja, siłownia, biblioteka,
przedszkole, oraz wszelkiego rodzaju miejsca służące spotkaniom mieszkańców. Część
mieszkańców zwraca uwagę na konieczność rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
wzroście handlu oraz powstawaniu nowych miejsc i sklepów. W związku z tym powstać
powinny nowe miejsca pracy dla osób młodych i wykształconych, co dodatkowo
powstrzymałoby osoby te przed wyjazdem. Powstać powinien punkt informacji turystycznej
związany z rozwojem turystyki i agroturystyki na odnowionym i ożywionym terenie Gminy.
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