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1. Wprowadzenie
Powołując się na Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 20142020 rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i
prowadzone w sposób zaplanowany poprzez programy rewitalizacji. Przez działania
całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują głównie
kwestie społeczne, a oprócz tego gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne
lub środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie
specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych
potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy we
współpracy ze społecznością lokalną.
Obszar zdegradowany stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan
kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych).
Może być on podzielony na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają
wspólnych granic (warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na każdym
podobszarze).
Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym
zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk
oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Program rewitalizacji został zdefiniowany jako inicjowany, opracowany i uchwalony
przez radę gminy, wieloletni program działań w takich sferach jak: społeczna,
ekonomiczna, przestrzenna, infrastrukturalna, środowiskowa, kulturowa. Celem
niniejszego programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu
oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach
rewitalizacji.
Interesariusze to osoby lub instytucje, które pozostają w strefie bezpośredniego lub
pośredniego oddziaływania Programu oraz podmioty, które mogą uczestniczyć w

realizacji Programu i wpływać na jego rezultaty. Interesariuszami rewitalizacji mogą być
więc lokalne społeczności, ich formalni i nieformalni przedstawiciele, władze
samorządowe i krajowe, politycy, przywódcy religijni, organizacje społeczeństwa
obywatelskiego,

grupy

specjalnych

interesów,

społeczności

akademickie

oraz

przedstawiciele biznesu1.
Dokument przedstawia aktualną sytuację w gminie w obszarach zagospodarowania
przestrzennego, sytuacji gospodarczej i społecznej. Zebrane i opracowane dane
zweryfikowano i uzupełniono o informacje oraz

wnioski wypracowane podczas

konsultacji społecznych z mieszkańcami i Urzędem Miasta i Gminy Sianów.

1

International Finance Corporation (2007). Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies
Doing Business in Emerging Markets, World Bank Group.

2. Charakterystyka ogólna gminy
Gmina

miejsko-wiejska

Sianów

leży

w

północno-wschodniej

części

powiatu

koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim. Jej powierzchnia wynosi 227
km2. Od północy graniczy z gminami Darłowo i Mielno, od wschodu z gminą Malechowo,
od południa z gminami Polanów i Manowo, natomiast od zachodu z miastem Koszalin.
Gmina Sianów nie posiada bezpośredniego dostępu do morza. Od północy naturalne
granice gminy wyznaczają jeziora przybrzeżne Bukowo i Jamno. Od strony wschodniej
naturalną granicę gminy stanowi kompleks leśny nadleśnictwa Karnieszewice,
natomiast od południa przyrodniczy kraniec gminy wyznaczają lasy nadleśnictwa
Manowo. Zachodnia granica została wyznaczona poprzez dolinę rzeki unieść.
Podział terytorialny i demografia
Na obszarze gminy Sianów zlokalizowanych jest 39 miejscowości, które tworzą 24
sołectwa. Poniżej znajduje się zestawienie sołectw wraz z wchodzącymi w ich skład
miejscowościami.
Tabela 1 Sołectwa wraz z miejscowościami wchodzącymi w skład gminy Sianów

Sołectwo
Bielkowo
Dąbrowa
Gorzebądz

Miejscowości
Bielkowo
Dąbrowa
Gorzebądz

Sołectwo
Ratajki
Rzepkowo
Skibno

Grabówko

Grabówko

Sieciemin

Iwięcino

Iwięcino

Sierakowo
Sławieńskie

Kędzierzyn

Karnieszewice, Gracz,
Płonka, Trawica, Kołzin
Kędzierzyn

Kleszcze

Kleszcze

Kłos

Kłos

Maszkowo
Mokre
Osieki

Maszkowo
Mokre, Kościerza
Osieki

Karnieszewice

Sucha
Koszalińska
Szczeglino
Szczeglino
Nowe
Węgorzewo
Koszalińskie
Wierciszewo
Sowno
Skwierzynka

Miejscowości
Ratajki, Borowiec
Rzepkowo
Skibno, Skibienko
Sieciemin, Krzykacz,
Przytok, Siecieminek
Sierakowo Sławieńskie,
Sierakówko, Sowieński
Młyn, Suszka
Sucha Koszalińska
Szczeglino, Wonieść
Szczeglino Nowe
Węgorzewo
Koszalińskie
Wierciszewo
Sowno
Skwierzynka

Źródło: opracowanie własne.

Miasto Sianów zostało administracyjnie podzielone na trzy dzielnice: Stare Miasto,
Karnieszewice i osiedle Słowackiego. Zestawienie ulic wchodzących w skład osiedli
znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela 2 Podział administracyjny miasta Sianów na osiedla

Osiedle

Ulice
Armii Polskiej, Bolesława Chrobrego, Działkowa, Koszalińska,
Kościelna, Leszczynowa, Lutyków, Morska, Ogrodowa, Parkowa,
Piastów, Plac pod Lipami, Polna, Sienna, Spółdzielcza, Strzelecka,
Tylna, Węgorzewska
Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego
Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dworcowa, Jarzębinowa, Klonowa,
Kwiatowa, Lipowa, Łubuszan, Łużycka, Spokojna, Podgórna,
Rzemieślnicza, Słoneczna, Topolowa

Stare Miasto
Słowackiego
Karnieszewice

Źródło: opracowanie własne.

W 2015 roku gminę Sianów zamieszkiwało 13 757 osób. Wskaźnik zaludnienia wynosił
61 osób na km2. W odniesieniu do liczby osób przypadających na km2, gmina Sianów jest
drugą najbardziej zaludnioną w powiecie koszalińskim. Wskazania współczynnika
zaludnienia od 2010 roku wykazują zbliżone wartości, na średnim poziomie 60,5
os./km2.
W gminie Sianów w 2015 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 50,6
osób w wieku nieprodukcyjnym. Od 2013 roku odsetek osób w wieku nieprodukcyjnym
stopniowo wzrasta.
Przeprowadzając analizę stanu demograficznego należy zwrócić uwagę na bilans osób
zameldowanych oraz wymeldowanych w gminie. W 2015 roku zameldowano 217 osób,
natomiast saldo migracji wynosiło -11. W 2015 roku, w zestawieniu gmin wewnątrz
powiatu koszalińskiego, w kategorii bilansu migracji na 1 000 osób gmina Sianów zajęła
4

miejsce.

Długookresowe

prognozy

demograficzne

dla

województwa

zachodniopomorskiego wskazują na obniżanie liczby ludności w przyszłości, szczególnie
w ośrodkach miejskich. Ma to związek ze zjawiskiem suburbanizacji, czyli migracją

ludności z miast na obszary podmiejskie i wiejskie oraz ogólną, negatywną tendencją
demograficzną w skali kraju.
Sfera gospodarcza
Na obszarze gminy Sianów, zgodnie z ewidencją REGON, w 2015 roku zarejestrowanych
było 1 421 podmiotów gospodarczych, z czego wszystkie zostały sklasyfikowane w
sektorze MŚP. Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników) stanowiły
97,1% wszystkich podmiotów funkcjonujących w gminie, małe (zatrudniające od 10 do
49 pracowników) 2,5%, natomiast średnie (zatrudniające od 50 do 249 pracowników)
0,4%.
Tabela 3 Podmioty gospodarcze w gminie Sianów z podziałem na ich wielkość

Rodzaj

Mikro

Małe

Średnie

Duże

przedsiębiorstwa

1380

36

5

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W 2015 roku w gminie Sianów w podziale przedsiębiorstw ze względu na kryterium
własnościowe dominowały podmioty z sektora prywatnego (95,4%). Osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą stanowiły dominującą grupę w sektorze
prywatnym (80,7% przedsiębiorstw prywatnych). W sektorze publicznym dominowały
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego (26,3% przedsiębiorstw
publicznych).
W 2015 roku zgodnie z klasyfikacją PKD najliczniej reprezentowane były sekcje:





G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle) - 301 podmiotów;
F (budownictwo) - 244podmiotów;
C (przetwórstwo przemysłowe) - 139 podmiotów;
H (transport i gospodarka magazynowa) - 113 podmiotów.

W latach 2010 - 2015 w gminie Sianów liczba przedsiębiorstw przypadających na 10 tys.
mieszkańców nieznacznie wzrosła. W 2015 roku na 10 tys. mieszkańców gminy Sianów
przypadało 1 033 podmiotów gospodarczych.

Wskaźnikiem komplementarnym do liczby przedsiębiorstw przypadających na 10 tys.
mieszkańców, użytecznym w ocenie potencjału gospodarczego gminy jest stopa
bezrobocia. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym jest najbardziej konkretnym wskaźnikiem określającym przestrzenne
zróżnicowanie bezrobocia. W 2015 roku w gminie Sianów odnotowano stopę
bezrobocia w wysokości 10,0%. W analizowanym okresie 2010 - 2015 stan bezrobocia
był relatywnie stabilny. Poprawa koniunktury gospodarczej w całym kraju, a także
prognozy ekspertów wskazują, iż należy spodziewać się dalszego spadku stopy
bezrobocia, zarówno w kraju, jak i w gminie2.
Tabela 4 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Sianów
w latach 2010 - 2015

lata

2010

2011

2012

2013

2014

2015

bezrobotni [%]

11,1

11,6

13,1

13,0

11,2

10,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

W rankingu gmin powiatu koszalińskiego, w kategorii potencjału gospodarczego Sianów
został sklasyfikowany w środku zestawienia. Należy zwrócić uwagę, iż pomimo
większego potencjału gospodarczego miast, najkorzystniejsze wskaźniki zostały
odnotowane w gminach wiejskich: Biesiekierz, Mielno i Świeszyno. Porównanie
wyników

jednostek

terytorialnych

z

powiatu

koszalińskiego

wskazuje

na

niedostatecznie rozwiniętą sferę gospodarczą w gminie Sianów.
Mieszkalnictwo i infrastruktura społeczna
Jakość infrastruktury mieszkalnej determinowana jest wieloma czynnikami. Dane
świadczące o podnoszeniu jakości w mieszkalnictwie dotyczą głównie: zwiększenia
zasobów lokalowych, a także systematycznego wzrostu przeciętnej powierzchni
użytkowej mieszkań, zarówno w przeliczeniu na 1 osobę, jak i w metrażu.
W latach 2010 - 2015 liczba mieszkań w gminie wzrosła o 6,4%, z 3 896 do 4 146.
Wyłącznie w 2015 roku oddano do użytkowania 64 lokali. Przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania w omawianym okresie systematycznie wzrastała. W 2010 roku
metraż 1 mieszkania wynosił średnio 81,4 m2, podczas gdy w 2015 roku było to już 84,3
2

Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów, Narodowy Bank Polski, 2016.

m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania, przypadająca na 1 osobę wzrosła w
latach 2010 - 2015 o 9,5%, osiągając w 2015 roku 25,4 m2 na 1 użytkownika lokalu. W
wewnętrznej klasyfikacji gmin z powiatu koszalińskiego, gmina Sianów znalazła się w
drugiej połowie zestawienia. Pozycja gminy w zestawieniu świadczy o występowaniu
zapotrzebowania na przeprowadzenie działań w sferze infrastrukturalnej.
W 2015 roku na zaplecze edukacyjne w gminie Sianów składało się 8 placówek
oświatowych. Funkcjonowało 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja. W 2015 roku
subwencja oświatowa wyniosła 7,68 mln. zł. W 2015 roku w gminie Sianów
funkcjonowały dwa samodzielnie funkcjonujące przedszkola oraz punkty przedszkolne
przy pozostałych placówkach oświaty. Pomimo zwiększenia miejsc w przedszkolach do
175 w roku szkolnym 2015/2016, gmina Sianów została sklasyfikowana na ostatniej
lokacie we wskaźniku liczby dzieci w przedszkolach na 100 dostępnych w nich miejsc, w
zestawieniu jednostek terytorialnych powiatu koszalińskiego.
Głównym ośrodkiem kulturowym i rozrywkowym w gminie Sianów jest Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów. W skład Centrum wchodzą: kino i
galeria Zorza, a także 9 świetlic wiejskich.
Na obszarze gminy Sianów funkcjonują 3 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
Najbliższy ośrodek oferujący specjalistyczne usługi medyczne znajduje się w Koszalinie.
Na każdą z trzech aptek zlokalizowanych w gminie Sianów przypada średnio 4 586 osób.
Dodatkowo, na terenie gminy prowadzi działalność: 6 praktyk pielęgniarskich, 2 punkty
stomatologiczne, laryngolog, ginekolog oraz 6 lekarzy rodzinnych.
Ośrodkiem odpowiedzialnym za działania z zakresu wsparcia społecznego jest MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, przy którym funkcjonuje Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy. Instytucją wspomagającą Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”, również
zlokalizowany w Sianowie. Wydatki w zakresie polityki społecznej wyniosły w 2015
roku 9,17 mln zł.

Gmina Sianów została sklasyfikowana w drugiej połowie zestawienia jednostek
terytorialnych powiatu koszalińskiego, w kategorii udziału osób korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w ludności jednostki ogółem. Wynik ten świadczy o
relatywnie wysokim odsetku osób korzystających ze wsparcia społecznego w gminie
Sianów.
Infrastruktura techniczna, odpady i komunikacja
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 17 punktów ujęcia wody, z czego największy
znajduje się w miejscowości Kłos. Infrastruktura wodociągowa znajduje się w
niezadowalającym

stanie

technicznym.

Przestarzałe

instalacje

stalowe

i

azbestocementowe są przyczyną częstych awarii i przerw w systemie dostarczania
mieszkańcom wody. W 2015 roku odsetek ludności gminy korzystający z instalacji
wodociągowej wynosił 92,6%. Od 2010 roku wartość ta wzrosła o 17,6%.
W 2015 roku na terenie gminy funkcjonowały dwie oczyszczalnie ścieków, z których
korzystało 7 822 mieszkańców gminy i 41 052 mieszkańców powiatu. W 2015 roku
instalację kanalizacyjną użytkowało 54,1% ludności gminy. Od 2010 roku wartość ta
wzrosła o 9,7%.
Mieszkańcy Sianowa posiadają dostęp do instalacji gazowniczej (89,5% ludności
miasta). Tereny wiejskie nie są zgazyfikowane, ich mieszkańcy korzystają z gazu w
butlach, które są dystrybuowane w miastach Koszalin oraz Sianów. W odniesieniu do
wszystkich mieszkańców gminy, w 2015 roku wyłącznie 15,2% ludności korzystało z
instalacji gazowej. Od 2010 roku wartość ta wzrosła o 20,6%.
Pomimo systematycznego wzrostu liczby użytkowników instalacji technicznych, w
zestawieniu z pozostałymi jednostkami powiatu, gmina Sianów zajmuje w klasyfikacji
ostatnie miejsca. Statystyka świadczy o dużych brakach w infrastrukturze technicznej
oraz występowaniu potrzeb rewitalizacyjnych w tej sferze. Regionalny Zakład Odzysku
Odpadów, zarządzany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w
Koszalinie, zlokalizowany jest na terenie gminy Sianów. Zakład utylizacyjny jest
miejscem składowania odpadów nie tylko wyłącznie pochodzących z gminy Sianów. Ze
składowiska zajmującego powierzchnię ok. 20 ha korzystają mieszkańcy miasta Koszalin

oraz części pobliskich gmin, tj. Biesiekierza, Będzina, Manowa, Mielna i Polanowa. W
2015 roku zebrano 218 kg zmieszanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1
mieszkańca, z czego 171,8 kg pochodziło z gospodarstw domowych. W latach 2010 2015 masa zebranych odpadów, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosła o 41,2%,
natomiast tych pochodzących z gospodarstw domowych o 57,5%.
Gmina Sianów jest dobrze skomunikowana z pobliskimi ośrodkami miejskimi:
Koszalinem, Sławnem i Słupskiem. W 2015 roku długość dróg krajowych
przebiegających przez gminę wynosiła 10,8km, wojewódzkich 23,7 km, powiatowych
83,1 km, natomiast gminnych z utwardzoną powierzchnią 32,3 km. Węzeł
komunikacyjny drogi krajowej nr 6 oraz wojewódzkiej nr 203 oddalony jest o 2 km od
miasta Sianów. Przez teren gminy przebiega trasa kolejowa w relacji Szczecin - Koszalin
- Gdynia o długości 15 km. W 2015 roku na terenie gminy Sianów funkcjonowało 13,4
km ścieżek rowerowych.
Budżet gminy
W 2015 roku wpływy do budżetu gminy Sianów wynosiły 50,3 mln zł, podczas gdy
wydatki 49,3 mln zł. Największe znaczenie dla wpływów do budżetu miały: dochody
własne gminy (23,3 mln zł), dotacje (14,0 mln zł) oraz subwencja ogólna (13,0 mln zł).
Główne źródło nakładów budżetowych stanowiły wydatki bieżące (37,5 mln zł). W 2015
roku rachunek dochodów i kosztów gminy Sianów został wykonany bez deficytu
budżetowego3.
W 2015 roku dochody gminy Sianów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3 665 zł,
natomiast wydatki na 1 osobę 3 594 zł. W zestawieniu z pozostałymi jednostkami
terytorialnymi w powiecie koszalińskim, w kategorii wpływów i wypływów do budżetu
per capita gmina Sianów znalazła się na ostatnim miejscu. Budżet gminy jest relatywnie
niewielki po przeliczeniu go na 1 mieszkańca. W 2015 roku dochody do budżetu gminy
na finansowanie programów unijnych wyniosły 5,7 mln zł. W porównaniu do
pozostałych gmin w powiecie koszalińskim, gmina Sianów została sklasyfikowana na 2
miejscu pod względem wartości uzyskanych subwencji na projekty unijne.
3

Statystyczne Vademecum Samorządowca dla gminy miejsko-wiejskiej Sianów na 2016 rok.

3. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i
charakter potrzeb rewitalizacyjnych
Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w sferze społecznej oraz gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej na całym obszarze gminy oraz
diagnoza skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych zostały oparte na analizie
porównawczej jednostek urbanistycznych,

bazującej na zestawie wskaźników

podstawowych i syntetycznych, umożliwiających obiektywne określenie stopnia
zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów gminy
Sianów. Dane dla poszczególnych jednostek porównano do danych dla regionu, dzięki
czemu otrzymano całościowy obraz obszaru gminy.
Wykorzystane wskaźniki pozwalają na uzyskanie porównywalnego i skalowalnego
obrazu, dotyczącego wszystkich jednostek urbanistycznych oraz wskazania jednostek,
które zgodnie z analizą wskaźnikową, są szczególnie zagrożone wykluczeniem
i predysponowane do objęcia kompleksowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Podział gminy na jednostki analityczne
Na

potrzeby

analizy

w poszczególnych

jego

czynników
obszarach,

określających
zastosowano

poziom
podział

degradacji

gminy

na

gminy

jednostki

administracyjne, tj. sołectwa oraz miasto. Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców, dla
miasta Sianów za jednostki urbanistyczne przyjęto osiedla. Ulice, które nie były
przypisane do żadnego z osiedli dołączono do najbliżej jednostki analitycznej, tj. do
osiedla nr 3, dzięki czemu możliwe było porównanie wewnątrzgminnego stopnia
zróżnicowania poszczególnych wskaźników degradacji.
W wyniku podziału do analizy wskaźnikowej użyto 27 jednostek analitycznych:
Tabela 5 Jednostki analityczne gminy Sianów

 Bielkowo

 Sieciemin

 Dąbrowa

 Sierakowo Sławieńskie
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 Gorzebądz

 Sowno

 Grabówko

 Skibno

 Iwięcino

 Skwierzynka

 Karnieszewice

 Sucha Koszalińska

 Kędzierzyn

 Szczeglino

 Kleszcze

 Szczeglino Nowe

 Kłos

 Węgorzewo Koszalińskie

 Maszkowo

 Wierciszewo

 Mokre

 Osiedle Stare Miasto

 Osieki

 Osiedle Słowackiego

 Ratajki

 Osiedle Karnieszewice

 Rzepkowo
Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 1 Podział gminy na jednostki analityczne

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z „Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”, przyjętymi
Uchwałą Nr 478/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca
2016 r. jednostka urbanistyczna poddana analizie wskaźnikowej powinna dotyczyć
obszaru zamieszkałego. Osobne jednostki urbanistyczne powinny zostać wyznaczone
dla:
 Terenów zieleni i rekreacji (poza niewielkimi wewnątrzosiedlowymi skwerami i
deptakami),
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 Użytków rolnych, wód, lasów i nieużytków,
 Terenów pełniących funkcje produkcyjne (poza niewielkimi zakładami wewnątrz
osiedli),
 Terenów pełniących funkcje usługowe (np. duże centra handlowe),
 Terenów komunikacyjnych (w szczególności duże obszary torów i bocznic
kolejowych).
W związku z powyższym w ramach każdej jednostki analitycznej wyodrębniono tereny
niezamieszkałe.

Poniższa

tabela

przedstawia

ostateczny

podział

jednostek

urbanistycznych. Tereny oznaczone cyfrą oznaczają jednostki analityczne, tj. te, dla
których sporządzona została analiza, zaś tereny niezamieszkałe oznaczono cyfrą i literą.
Sołectwo Bielkowo
Obszar zamieszkały:
Zamieszkały obszar sołectwa zajmuje głównie zwarta zabudowa jednorodzinna.
Zabudowa powstała wzdłuż głównej drogi dojazdowej, tj. drogi powiatowej. Sołectwo, z
uwagi na nadmorskie położenie, posiada duże możliwości rozwoju turystyki.
Obszar niezamieszkały:
Zdecydowana większość powierzchni sołectwa jest niezamieszkana. Północna część
sołectwa znajduje się w zlewni jeziora Bukowo, tam też teren porastają lasy. Wokół
terenów zabudowanych znajdują się użytki rolne – w północno-zachodniej części gminy
występują gleby wysokiej jakości, sprzyjające rozwojowi rolnictwa. W pobliżu
zabudowań znajduje się także zabudowa produkcyjno-magazynowa o charakterze
rolniczym i pozarolniczym.
Sołectwo Dąbrowa
Obszar zamieszkały:
Obszar zamieszkały to głównie zwarta zabudowa wielofunkcyjna o przewadze funkcji
mieszkaniowych. Poza tym na obszarze tym znajduje się zabudowa usługowa, w tym
usługo turystyczne, sportowe i rekreacyjne oraz zieleń publiczna i ochronna. Na terenie
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zabudowanym znajdują się strefy ochrony archeologicznej oraz wioska tematyczna
„Wioska Zdrowego Życia”.
Obszar niezamieszkały:
Zachodnią i południową część sołectwa porastają lasy, zaś w północnej części swój bieg
ma rzeka Unieść. W zachodniej części znajdują się potencjalne obszary lokalizacji
systemów ogniw fotowoltaicznych.
Sołectwo Gorzebądz
Obszar zamieszkały:
Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej. Wśród
budynków znajduje się także gospodarstwo agroturystyczne.
Obszar niezamieszkały:
Teren sołectwa jest obszarem niezalesionym (jedyne tereny leśne znajdują się na
południu sołectwa, przy drodze powiatowej. Zdecydowaną większość powierzchni
stanowią obszary niezabudowane oraz grunty rolne.
Sołectwo Grabówko
Obszar zamieszkały:
Teren zabudowany zajmuje stosunkowo dużą powierzchnię sołectwa. Tworzy go
głównie zabudowa jednorodzinna.
Obszar niezamieszkały:
Tereny niezamieszkałe to głównie obszary niezalesione. Obok terenów zabudowanych
znajduje się zabudowa produkcyjno-magazynowa rolnicza.
Sołectwo Iwięcino
Obszar zamieszkały:
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Na terenie zabudowanym, oprócz zabudowy jednorodzinnej, znajduje się kościół, wieś
Cysterska, zabytki architektury, schronisko oraz dwa cmentarze – przykościelny oraz
ewangelicki.
Obszar niezamieszkały:
Północno zachodnia część sołectwa stanowi granicę gminy, która tworzy linia brzegowa
jeziora Bukowo. Nieco poza obszarem zamieszkałym znajduje się wioska tematyczna
„Wioska Końca Świata”.
Sołectwo Karnieszewice
Obszar zamieszkały:
Obszar zamieszkały tworzą znajdujące się w sołectwie wioski: Karnieszewice
(największa), Trawica, Płonka, Gracz oraz Kołzin. We wsi Karnieszewice znajduje się
kościół oraz zabytek architektoniczny, zaś w Trawicy hotel oraz stacja benzynowa.
Obszar niezamieszkały:
Zdecydowana większość powierzchni sołectwa (północno-zachodnia część) obejmuje
lasy, w tym lasy chronione. Na obszarze znajduje się rezerwat przyrody „Jodły
Karnieszewickie”. Na terenie tym znajdują się pomniki przyrody i atrakcje turystyczne
związane z naturalnym środowiskiem. Między lasem a terenem zabudowanym znajdują
się kompleksy gruntów rolnych przewidziane do ochrony. Przez teren sołectwa
przebiegać będzie droga ekspresowa S6 (obwodnica Sianowa).
Sołectwo Kędzierzyn
Obszar zamieszkały:
Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest wzdłuż drogi gminnej. Na terenie sołectwa
znajduje się stadnina koni oraz gospodarstwo agroturystyczne.
Obszar niezamieszkały:
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Południowe tereny sołectwa porastają lasy. Pozostałą część powierzchni stanowi obszar
niezabudowany, ogrody działkowe, sady plantacje oraz tereny podmokłe. Przez teren
sołectwa przebiegać będzie obwodnica Sianowa.
Sołectwo Kleszcze
Obszar zamieszkały:
Kleszcze to niewielka miejscowość popegeerowska. Znajdują się tam głównie budynki
mieszkaniowe. Zabudowa usytuowana jest wzdłuż drogi powiatowej.
Obszar niezamieszkały:
Północno-zachodnia granica sołectwa jest jednocześnie granicą gminy. Stanowi ją m.in.
linia brzegowa jeziora Jamno. Na terenie niezamieszkałym właściwie brak lasów. Wokół
terenów zabudowanych znajduje się zieleń publiczna, obszary zieleni chronionej oraz
zabudowa produkcyjno-magazynowa o charakterze rolniczym. Na terenie sołectwa
występują „Unieskie Moczary” (lasy bagienne i torfowiska).
Sołectwo Kłos
Obszar zamieszkały:
Obszar zabudowany znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 6. Stanowi go głównie
jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa.
Obszar niezamieszkały:
Przez teren sołectwa przebiega droga krajowa nr 6 relacji Gdańsk-Szczecin. Przepływa
tam także rzeka Unieść, na której znajduje się szlak rowerowy.
Sołectwo Maszkowo
Obszar zamieszkały:
Tereny zabudowane znajdują się głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej. To w
zdecydowanej przewadze budynki mieszkalne, jednak znajduje się tam także zabudowa
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usługowa, w tym usługi turystyczne, sportowe i rekreacyjne oraz niewielkie obszary
zieleni publicznej i zieleni chronionej.
Obszar niezamieszkały:
Znaczną część sołectwa stanowią lasy, w tym lasy ochronne – porastają one południową
oraz środkową część sołectwa oraz mniejsze tereny części północnej. Wokół zabudowań
znajduje się spora liczba obiektów infrastruktury technicznej, które planuje się
zlikwidować. A obszarze niezamieszkałym znajduje się także zabudowa produkcyjnomagazynowa rolnicza, zlokalizowana w bliskiej odległości od drogi wojewódzkiej.
Sołectwo Mokre
Obszar zamieszkały:
Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w północnej części sołectwa, wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 206.
Obszar niezamieszkały:
Właściwie cały obszar sołectwa (z wyłączeniem północnej części, przez którą przebiega
droga wojewódzka) pokrywają lasy, w tym lasy ochronne. W bliskiej odległości od
terenów zabudowanych znajdują się obszary zielone, w tym obszary zieleni chronionej.
Sołectwo Osieki
Obszar zamieszkały:
Osieki to miejscowość popegeerowska. Zabudowa miejscowości jest zwarta, koncentruje
się przy drodze powiatowej oraz linii brzegowej jeziora Jamno. Na terenie miejscowości
znajduje się kościół, hotel, gospodarstwo agroturystyczne oraz dwór. Sołectwo, z uwagi
na nadmorskie położenie, posiada duże możliwości rozwoju turystyki.
Obszar niezamieszkały:
Zachodnia granica sołectwa to jednocześnie granica gminy. Tworzy ją linia brzegowa
jeziora Jamno. Znaczna część sołectwa to kompleksy gruntów rolnych przewidziane do
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ochrony. Wokół terenów zabudowanych znajdują się obszary zieleni publicznej, obszary
zieleni chronionej oraz zabudowa produkcyjno-magazynowa o charakterze rolniczym.
Sołectwo Ratajki
Obszar zamieszkały:
Obszar zamieszkały sołectwa stanowią dwie wsie: Ratajki i Borowiec. Ich główną
zabudowę stanowią budynki mieszkalne. Na terenie miejscowości Ratajki znajduje się
kościół oraz zabytkowy dwór. Wśród budynków mieszkalnych znajduje się zabudowa
produkcyjno-magazynowa rolnicza.
Obszar niezamieszkały:
Znaczną część obszaru zajmują lasy. Wokół terenów zabudowanych znajdują się obszary
wymagające rekultywacji, w tym likwidacji dzikiej lub czasowej zabudowy. Na terenie
sołectwa znajduje się także żwirowania.
Sołectwo Rzepkowo
Obszar zamieszkały:
Obszar

zamieszkały

stanowi

zabudowa

wielofunkcyjna

z

przewagą

funkcji

mieszkaniowej. Budynki zlokalizowane są wokół drogi gminnej, która umożliwia dojazd
do pobliskich miejscowości.
Obszar niezamieszkały:
Tuż obok terenów zamieszkałych znajdują się tereny zieleni publicznej i ochronnej,
zabudowa produkcyjno-magazynowa o charakterze rolniczym oraz infrastruktura
techniczna.
Sołectwo Sieciemin
Obszar zamieszkały:
Sołectwo Sieciemin obejmuje wsie: Sieciemin, Krzykacz, Przytok oraz Siecieminek.
Podobnie jak w przypadku innych sołectw, tak i tu zabudowa mieszkalna zlokalizowana
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jest wzdłuż drogi gminnej. Wśród budynków mieszkalnych znajdują się kościół,
gospodarstwo agroturystyczne oraz zabytkowy dwór.
Obszar niezamieszkały:
Wschodnia granica sołectwa stanowi także granicę gminy. Znaczny obszar zajmują lasy,
głównie lasy ochronne. Na ich terenie znajduje się rezerwat przyrody „Sieciemińskie
Rosiczki”. Obszar niezalesiony to m.in. tereny podmokłe. W pobliżu zabudowań
mieszkalnych znajduje się zabudowa produkcyjno-magazynowa rolnicza.
Sołectwo Sierakowo Sławieńskie
Obszar zamieszkały:
Obszary zamieszkałe sołectwa stanowią wsie: Sierakowo Sławieńskie, Sierakówko,
Sowieński Młyn oraz Suszka. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się głównie przy
drogach dojazdowych. Przy budynkach mieszkalnych znajdują się tereny zieleni
publicznej, zabudowa produkcyjno-magazynowa rolnicza oraz zabudowa usługowa (w
tym usługi turystyczne, sportowe i rekreacyjne). Zabudowę tworzą także kościół, Wieś
Cysterska, gospodarstwo agroturystyczne oraz wiatrak.
Obszar niezamieszkały:
Zdecydowana część granicy sołectwa stanowi jednocześnie granicę gminy. Powierzchnia
sołectwa w większości pokryta jest przez lasy, w tym lasy chronione. Obszarem „Natura
2000” objęty jest także teren Doliny Bielawy, na której występuje wiele chronionych
gatunków roślin i zwierząt. Na omawianym obszarze znajduje się także wioska
tematyczna „Wioska Hobbitów”.
Sołectwo Sowno
Obszar zamieszkały:
Obszar mieszkalny stanowi niewielką część sołectwa. Zabudowa to głównie budynki
mieszkalne z obiektem usługowym.
Obszar niezamieszkały:
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Znaczny obszar sołectwa pokryty jest lasami. Obok zabudowy mieszkalnej, przy drodze
znajduje się zabudowa produkcyjno-magazynowa o funkcji rolniczej.
Sołectwo Skibno
Obszar zamieszkały:
Przez teren przebiega linia kolejowa relacji Gdynia-Szczecin, zlokalizowana jest tam
także jedyna w gminie stacja kolejowa. Zabudowania mieszkaniowe znajdują się wzdłuż
drogi powiatowej oraz przy stacji. Na terenie sołectwa znajduje się stadnina koni,
gospodarstwo agroturystyczne oraz pomniki przyrody.
Obszar niezamieszkały:
Na terenie niezamieszkałym, w przeciwieństwie do innych sołectw gminy, brak lasów.
Powierzchnię pokrywają głównie tereny niezabudowane oraz obszary rolne. Wcześniej
znaczny teren zajmowała wielkotowarowa gospodarka rolna.
Sołectwo Skwierzynka
Obszar zamieszkały:
Południową granicę sołectwa, a równocześnie granicę gminy stanowi linia kolejowa
relacji Gdynia-Szczecin. Zabudowę stanowią głównie budynki mieszkalne, ale także
obiekty usługowe, w tym usługi turystyczne, sportowe i rekreacyjne.
Obszar niezamieszkały:
Na obszarze sołectwa znajduje się jedynie niewielka powierzchnia lasów. Większość
terenu stanowi obszar niezabudowany, tereny podmokłe oraz ogrody działkowe, sady i
plantacje. W dość bliskiej odległości od terenów zabudowanych znajdują się
zabudowania produkcyjno-magazynowe pozarolnicze, tym zabudowa przeznaczona do
likwidacji. Przez teren sołectwa przebiegać będzie droga ekspresowa S6.

Sołectwo Sucha Koszalińska
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Obszar zamieszkały:
Zabudowa miejscowości Sucha Koszalińska znajduje się wzdłuż drogi powiatowej.
Obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowany w północnej części
mieszkalnej jest terenem wymagającym zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze.
Obszar niezamieszkały:
Północno-wschodnią część obszaru zajmują lasy. We wschodniej części sołectwa, na
terenach rolnych znajdują się potencjalne obszary lokalizacji farm elektrowni
wiatrowych.
Sołectwo Szczeglino
Obszar zamieszkały:
Zabudowa mieszkaniowa sołectwa Szczeglino znajduje się przy drodze krajowej nr 206.
Między zabudowaniami znajduje się zieleń, w tym obszary zieleni chronionej.
Obszar niezamieszkały:
Blisko terenów zabudowanych znajduje się strefa ochrony archeologicznej. Część
terenów niezalesionych pokrywa zabudowa produkcyjno-magazynowa rolnicza.
Sołectwo Szczeglino Nowe
Obszar zamieszkały:
Obszar zamieszkały stanowi jedynie niewielką część sołectwa. Są to głównie budynki
jednorodzinne.
Obszar niezamieszkały:
Zdecydowaną większość powierzchni sołectwa pokrywają lasy, w tym lasy ochronne.
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Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie
Obszar zamieszkały:
Obszar zamieszkały znajduje się w centrum sołectwa. Zabudowania składające się z
budynków mieszkaniowych jednorodzinnych oraz obiektów usługowych (w tym usług
turystycznych,

sportowych

i

rekreacyjnych)

zlokalizowane

są

wzdłuż

drogi

wojewódzkiej nr 206. Wśród zabudowań znajdują się także kościół oraz zabytki
architektury. Między budynkami mieszkalnymi znajdują się tereny publiczne, w ty zieleń
oraz zieleń ochronna.
Obszar niezamieszkały:
Obszary niezamieszkałe w znacznej części pokryte są przez lasy, w tym lasy ochronne.
Oprócz tego na terenach tych występują obszary górnicze oraz zabudowa produkcyjnomagazynowa rolnicza, która wymaga rekultywacji.
Sołectwo Wierciszewo
Obszar zamieszkały:
Zabudowania mieszkaniowe, składające się głównie z budynków jednorodzinnych,
zlokalizowane są wzdłuż drogi powiatowej. Pośród zabudowań znajdują się obiekty
infrastruktury technicznej. W Wierciszewie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne
oraz budownictwa regionalne.
Obszar niezamieszkały:
Lasy pokrywają jedynie niewielką powierzchnię sołectwa. Obszary niezamieszkałe
stanowią tereny niezabudowane oraz kompleksy gruntów rolnych przewidziane do
ochrony. W północnej części gminy znajduje się także zabudowa produkcyjnomagazynowa o funkcji rolniczej.
Osiedle Stare Miasto
Obszar zamieszkały:
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W skład osiedla wchodzą następujące ulice: Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego,
Koszalińska, Kościelna, Leszczynowa, Lutyków, Morska, Ogrodowa, Parkowa, Piastów,
Plac pod Lipami, Polna, Sienna, Spółdzielcza, Strzelecka, Tylna, Węgorzewska. Przez
osiedle przebiega droga krajowa relacji Gdańsk-Szczecin, obszar posiada ścisłe
dwukierunkowe związki komunikacyjne oraz komplementarność usług i zatrudnienia z
miastem Koszalin, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Na terenie osiedla,
oprócz zabudowy mieszkaniowej znajduje się centrum usługowe m.in. siedziba władz
administracyjnych gminy, kościół, Centrum Kultury, ośrodek zdrowia, szkoły oraz
punkty usługowe.
Obszar niezamieszkały:
Na osiedlu znajdują się tereny poprzemysłowe, w tym teren po jednej z najbardziej
znanych Fabryk Zapałek. Szczególne nagromadzenie terenów poprzemysłowych
znajduje się przy ulicy Ogrodowej.
Osiedle Słowackiego
Obszar zamieszkały:
W skład osiedla wchodzą następujące ulice: Mikołaja Kopernika, Juliusza Słowackiego,
Adama Mickiewicza. Na terenie obszaru swoją siedzibę ma m.in. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz ośrodki zdrowia.
Obszar niezamieszkały:
Wschodnią część osiedla stanowią tereny lasy, znajdują się też tam ogrody działkowe
oraz dwa zbiorniki wodne – jezioro Topiele oraz Małe Świdno.
Osiedle Karnieszewice
Obszar zamieszkały:
W skład osiedla wchodzą następujące ulice: Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dworcowa,
Jarzębinowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Łubuszan, Łużycka, Spokojna, Podgórna,
Rzemieślnicza, Słoneczna, Topolowa oraz ulice Miła, Przyjaciół i Zgody. Osiedle stanowią
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w dużej mierze nowe domki jednorodzinne. Na terenie osiedla, oprócz zabudowy
mieszkaniowej znajduje się m.in. policja, kościół i szkoła podstawowa.
Obszar niezamieszkały:
Obszar niezamieszkały stanowią głównie lasy i pola uprawne.
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Poniższa mapa przedstawia tereny zamieszkałe i niezamieszkałe w podziale na
jednostki analityczne.
Rysunek 2 Podział gminy na obszary zamieszkałe i niezamieszkałe w poszczególnych jednostkach
analitycznych

Źródło: Opracowanie własne.

Należy zaznaczyć, że przeprowadzona analiza wskaźnikowa dotyczy wyłącznie terenów
zamieszkałych, tj. terenów o numerach 1-27.
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Metodologia
Delimitacji, czyli wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na
terenie gminy Sianów dokonano na podstawie określenia wskaźników obrazujących
poziom koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i innych. Przy
wyznaczaniu obszaru zdegradowanego posłużono się wskaźnikami o charakterze
ilościowym, które zostały opracowane na podstawie danych zastanych. Wskaźniki te
odnoszą

się

do

czterech

sfer:

społecznej,

gospodarczej,

przestrzennej

oraz

infrastrukturalnej. Dane niezbędne do opracowania diagnozy pozyskiwane w podziale
na sołectwa oraz ulice w mieście, które następnie były agregowane do poziomu osiedli.
Przy przeprowadzaniu analizy wskaźnikowej posłużono się wybranymi spośród
zalecanych przez Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
wskaźnikami podstawowymi oraz fakultatywnymi. Większość wartości wskaźników ma
charakter względny, a więc została podana w stosunku do określonej liczby
mieszkańców jednostek analitycznych (w zależności od wartości wskaźnika – 100, 1 000
lub 10 000). Umożliwia to porównywanie sytuacji wśród jednostek różniących się od
siebie pod względem liczby mieszkańców. Ze względu na trudności w pozyskaniu
wszystkich wskaźników podstawowych, do analizy włączono jedynie ich część. Wartości
poszczególnych wskaźników odniesiono do wartości referencyjnych, tj. średnich
wartości na obszarze gminy oraz porównano do wartości osiągniętych w regionie
(województwie).
Dane bazowe pozyskiwane były od lokalnych oraz, w przypadku województwa,
regionalnych i krajowych instytucji. Dane dla gminy otrzymano z: Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie oraz Komendy
Miejskiej Policji i Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Dane dla województwa
pochodziły z baz danych: Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Szczecinie, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych)
oraz Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
Lista wskaźników wraz ze źródłami danych została zaprezentowana w poniższej tabeli.
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Tabela 6 Wybrane wskaźniki podstawowe i fakultatywne

Wskaźniki podstawowe

W1 Liczba osób
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej na 1 tys.
ludności
Sfera społeczna

W2 Udział długotrwale
bezrobotnych wśród osób
w wieku produkcyjnym

Sfera
gospodarcza

W8 Liczba
zarejestrowanych
podmiotów gospodarki
narodowej na 100 osób

Źródła danych

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Sianowie

Wskaźniki fakultatywne
W3 Liczba osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z powodu
ubóstwa na 1000 ludności
W4 Odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym w
ogólnej liczbie ludności danej
jednostki

Źródła danych
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie
Urząd Miasta i Gminy w
Sianowie

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Szczecinie

W5 Przyrost naturalny

Urząd Miasta i Gminy w
Sianowie

Powiatowy Urząd Pracy w
Koszalinie

W6 Liczba ofiar przemocy na
1000 osób

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie

Wojewódzki Urząd Pracy w
Szczecinie

W7 Frekwencja na wyborach
na Burmistrza

Urząd Miasta i Gminy w
Sianowie

Urząd Miasta i Gminy w
Sianowie
Urząd Statystyczny w
Szczecinie
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W9 Odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym w
ogólnej liczbie ludności
W10 Odsetek osób z
wykształceniem
gimnazjalnym lub poniżej
w ogólnej liczbie
bezrobotnych

Sfera
przestrzenna i
infrastrukturalna

W11 Udział budynków
mieszkalnych
wybudowanych przed
1970 rokiem

Urząd Miasta i Gminy w
Sianowie
Główny Urząd Statystyczny
Powiatowy Urząd Pracy w
Koszalinie
Wojewódzki Urząd Pracy w
Szczecinie

Urząd Miasta i Gminy w
Sianowie

W12 Odsetek budynków
wymagających remontu w
liczbie budynków danej
jednostki
W13 Udział zabytków w
ogólnej liczbie zabytków

Urząd Miasta i Gminy w
Sianowie

Urząd Miasta i Gminy w
Sianowie

Źródło: Opracowanie własne.
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Obliczenie sumarycznego wskaźnika degradacji nastąpiło poprzez obliczenie średniej
arytmetycznej oraz odchylenia standardowego dla poszczególnych wskaźników
(metoda: odjęcie od wartości wskaźnika dla danego obszaru średniej wartości dla całej
gminy i podzielenie przez odchylenie standardowe). Wartości wystandaryzowane
zostały dodatkowo poddane ważeniu – wskaźniki podstawowe otrzymały wagę 1, zaś
komplementarne 0,5.
Wystandaryzowane wskaźniki wskazują odchylenie od normy, którą jest wartość
średnia dla gminy. Zsumowane wskaźniki mogą przyjmować wartości dodatnie i ujemne
– wartości ujemne świadczą o niższym niż średnia dla gminy wskaźniku degradacji, zaś
wartości dodatnie wskazują na obszary zdegradowane o dużym natężeniu zjawisk
kryzysowych.

Delimitacja obszarów zdegradowanych
Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy, tj.
stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo,
przestępczość, bezrobocie, niski poziom edukacji, mała aktywność społeczna) oraz co
najmniej jednym negatywnym zjawiskiem z zakresu sfery gospodarczej, technicznej,
środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej. Może być on podzielony na podobszary,
w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic, warunkiem jest jednak
występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze.
Za obszar zdegradowany w Gminie Sianów uznane zostały te obszary, których wskaźnik
sumaryczny jest wyższy, niż średnia dla gminy. By zachować przejrzystość dokumentu,
pomija się zapis „tereny zamieszkałe” , należy mieć jednak na uwadze, że analizie
wskaźnikowej poddane zostały jedynie obszary, na których mieszkają ludzie.
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Sfera społeczna
Sfera społeczna obejmuje takie zagadnienia jak: demografia, pomoc społeczna,
bezrobocie, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i rekreacja. Poniżej
znajdują się wskaźniki przedstawiającymi wybrane zagadnienia.
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna to kompleksowy zbiór działań, zmierzających do wspierania osób i ich
rodzin w pokonywaniu ciężkich sytuacji życiowych oraz doprowadzaniu ich do pełnej
samodzielności. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań gminy w zakresie pomocy
społecznej w gminie jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie.
MGOPS niesie pomoc osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji
materialnej, bytowej lub rodzinnej i nie potrafią z niej wyjść samodzielnie.
Oprócz głównego ośrodka pomocy, jakim jest MGOPS, na terenie gminy działa także
1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”, który jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej dziennego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych
lub osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i lekkim
powyżej 18 roku życia.
2. Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy (we współpracy z Gminnym Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), który służy
wsparciem dla osób borykających się z problemem przemocy domowej.
Głównym wskaźnikiem mierzącym stan kryzysowy w zakresie samodzielności
mieszkańców jest liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 ludności.
Dane o pomocy społecznej w podziale na sołectwa oraz ulice w mieście pozyskano od
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Pokazują one stan liczby
beneficjentów MGOPS na dzień 31.12.2016.
Dane wskazują, że w 2016 roku z pomocy społecznej skorzystało 513 rodzin, w tym 242
rodziny zamieszkujące wieś oraz 271 rodzin z miasta. W przeliczeniu na osoby, z
pomocy skorzystało 1499 osób – 740 ze wsi oraz 759 z miasta. Należy zauważyć, że
średnia liczba mieszkańców korzystających z pomocy społecznej dla gminy jest ponad
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dwukrotnie wyższa, niż średnia dla całego województwa zachodniopomorskiego
(111,70 osób w gminie i 50,62 osób w województwie), co świadczy o potrzebie pomocy
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we wspieraniu osób znajdujących się
w trudnej sytuacji. Najwyższy wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej
wykazano dla jednostek: sołectwo Bielkowo, sołectwo Dąbrowa, sołectwo Kleszcze,
sołectwo Osieki, sołectwo Rzepkowo, sołectwo Sowno, sołectwo Wierciszewo oraz
Osiedle Stare Miasto.
Tabela 7 Wskaźnik podstawowy: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 ludności

Wskaźnik: Liczba osób
Lp.

Jednostka analityczna

korzystających z pomocy społecznej
na 1000 ludności

1

Sołectwo Bielkowo

130,08

2

Sołectwo Dąbrowa

138,02

3

Sołectwo Gorzebądz

83,33

4

Sołectwo Grabówko

72,73

5

Sołectwo Iwięcino

74,85

6

Sołectwo Karnieszewice

72,78

7

Sołectwo Kędzierzyn

86,96

8

Sołectwo Kleszcze

250,00

9

Sołectwo Kłos

54,42

10

Sołectwo Maszkowo

66,96

11

Sołectwo Mokre

107,38

12

Sołectwo Osieki

161,49

13

Sołectwo Ratajki

74,76

14

Sołectwo Rzepkowo

115,88

15

Sołectwo Sieciemin

97,50

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

81,55

17

Sołectwo Sowno

254,24

18

Sołectwo Skibno

106,75
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19

Sołectwo Skwierzynka

75,24

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

86,76

21

Sołectwo Szczeglino

83,57

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

14,08

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

52,81

24

Sołectwo Wierciszewo

126,34

25

Osiedle Stare Miasto

225,96

26

Osiedle Słowackiego

68,33

27

Osiedle Karnieszewice

62,62

Gmina Sianów

111,70

Województwo zachodniopomorskie

50,62

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 3 Wskaźnik podstawowy: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 ludności

Źródło: Opracowanie własne.

Uściśleniem wskaźnika o liczbie osób korzystających z pomocy społecznej jest wskaźnik
dotyczący liczby osób ubogich na 1000 ludności.
Problem ubóstwa, polegający na braku środków niezbędnych do zaspokojenia
podstawowych potrzeb człowieka w zakresie pożywienia, bezpieczeństwa czy ubrania,
w znacznym stopniu dotyka społeczeństwo gminy Sianów. Ubóstwo często jest
bezpośrednim skutkiem bezrobocia, niskiego statusu zawodowego oraz zamieszkiwana
na

wsi

lub

w

małym

mieście.

Ubóstwo

może

też

wynikać

z

problemu

niepełnosprawności, długotrwałej i przewlekłej choroby, życiowej bezradności czy
uzależnień. Oprócz tego ważną determinantą ubóstwa jest skład gospodarstwa
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domowego – w tym przede wszystkim liczba dzieci. Wśród rodzin wielodzietnych
obserwowane są znacznie wyższe wskaźniki ubóstwa, niż wśród innych typów rodzin.
Spośród 1499 osób korzystających z pomocy społecznej, aż 1216 to osoby ubogie (554
osoby to mieszkańcy wsi, zaś 662 to mieszkańcy miasta). Największa liczba osób
korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 1000
mieszkańców zamieszkiwała obszary: sołectwo Bielkowo, sołectwo Dabrowa, sołectwo
Grabówko, sołectwo Kleszcze, sołectwo Osieki, sołectwo Rzepkowo, sołectwo Sowno,
sołectwo Wierciszewo oraz Osiedle Stare Miasto.
Tabela 8 Wskaźnik fakultatywny: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 1000
ludności

Wskaźnik: Liczba osób
Lp.

Jednostka analityczna

korzystających z pomocy społecznej
z powodu ubóstwa na 1000 ludności

1

Sołectwo Bielkowo

121,95

2

Sołectwo Dąbrowa

117,19

3

Sołectwo Gorzebądz

58,33

4

Sołectwo Grabówko

103,03

5

Sołectwo Iwięcino

68,86

6

Sołectwo Karnieszewice

43,13

7

Sołectwo Kędzierzyn

7,25

8

Sołectwo Kleszcze

250,00

9

Sołectwo Kłos

30,61

10

Sołectwo Maszkowo

0

11

Sołectwo Mokre

67,11

12

Sołectwo Osieki

128,36

13

Sołectwo Ratajki

9,35

14

Sołectwo Rzepkowo

115,88

15

Sołectwo Sieciemin

52,50

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

38,63

17

Sołectwo Sowno

158,19
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18

Sołectwo Skibno

71,17

19

Sołectwo Skwierzynka

70,39

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

73,06

21

Sołectwo Szczeglino

72,05

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

14,08

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

6,60

24

Sołectwo Wierciszewo

118,28

25

Osiedle Stare Miasto

210,08

26

Osiedle Słowackiego

53,27

27

Osiedle Karnieszewice

47,87

Gmina Sianów

78,05

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 4 Wskaźnik fakultatywny: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na
1000 ludności

Źródło: Opracowanie własne.

Bezrobocie
Ważnym wskaźnikiem społecznym jest także poziom bezrobocia. Należy zaznaczyć, że
bezrobocie jest silnie powiązane z innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi, takimi
jak przemoc w rodzinie, ubóstwo, alkoholizm a w skrajnych przypadkach konflikt z
prawem. W pierwszej fazie bezrobocia osoby bez pracy często otrzymują wsparcie
psychiczne od innych członków rodziny, ale wraz z wydłużaniem się okresu bezrobocia
narastają konflikty.
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Co charakterystyczne dla gminy Sianów, na przestrzeni lat wzrost bezrobocia,
szczególnie

bezrobocia

długotrwałego,

związany

był

z

upadkiem

wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych oraz dużych zakładów przemysłowych,
m.in. Fabryki Zapałek. Duży udział osób długotrwale bezrobotnych zauważyć można w
miejscowościach popegeerowskich oraz sołectwach oddalonych od miast Sianów oraz
Koszalin. Wielu mieszkańców, mimo upływu lat, nie znalazło nowej pracy, nabyło jednak
cechy ograniczające możliwość powrotu na rynek pracy.
Średni udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym dla gminy
wynosi 0,04 i jest on wyższy niż średnia dla województwa – ta kształtuje się na poziomie
0,03. Wyższy niż średnia dla gminy udział osób długotrwale bezrobotnych odnotowano
w jednostkach: sołectwo Dąbrowa, sołectwo Gorzebądz, sołectwo Grabówko, sołectwo
Karnieszewice, sołectwo Mokre, sołectwo Osieki, sołectwo Ratajki, sołectwo Rzepkowo,
sołectwo Sieciemin, sołectwo Sierakowo Sławieńskie, sołectwo Sowno, sołectwo
Szczeglino oraz Osiedle Stare Miasto.
Tabela 9 Wskaźnik podstawowy: Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym.

Wskaźnik: Udział długotrwale
Lp.

Jednostka analityczna

bezrobotnych wśród osób w wieku
produkcyjnym

1

Sołectwo Bielkowo

0,03

2

Sołectwo Dąbrowa

0,08

3

Sołectwo Gorzebądz

0,06

4

Sołectwo Grabówko

0,06

5

Sołectwo Iwięcino

0,03

6

Sołectwo Karnieszewice

0,05

7

Sołectwo Kędzierzyn

0,03

8

Sołectwo Kleszcze

0,01

9

Sołectwo Kłos

0,03

10

Sołectwo Maszkowo

0,04

11

Sołectwo Mokre

0,05
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12

Sołectwo Osieki

0,07

13

Sołectwo Ratajki

0,08

14

Sołectwo Rzepkowo

0,07

15

Sołectwo Sieciemin

0,05

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

0,08

17

Sołectwo Sowno

0,08

18

Sołectwo Skibno

0,04

19

Sołectwo Skwierzynka

0,04

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

0,03

21

Sołectwo Szczeglino

0,06

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

0,02

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

0,00

24

Sołectwo Wierciszewo

0,00

25

Osiedle Stare Miasto

0,06

26

Osiedle Słowackiego

0,03

27

Osiedle Karnieszewice

0,03

Gmina Sianów

0,04

Województwo zachodniopomorskie

0,03

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 5 Wskaźnik podstawowy: Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym

Źródło: Opracowanie własne.

Demografia
Przyrost naturalny uznać można za wskaźnik obrazujący sytuację demograficzną. Jest to
różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów, tym samym przyrost naturalny
pośrednio wskazuje udział osób młodych (które zostają rodzicami) oraz osób starszych
(które stanowią grupę o najwyższej śmiertelności). Przyrost może być więc
wyznacznikiem działań kierowanych do danego obszaru, inne bowiem potrzeby
społeczne i infrastrukturalne mają osoby młode, aktywne, inne zaś osoby starsze i chore.
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Z danych Urzędu Gminy i Miasta Sianów wynika, iż zdecydowanie najwyższy przyrost
naturalny występuje na terenie osiedla Karnieszewice. Jest to osiedle stosunkowo
młode, na którym znajduje się duża liczba domów jednorodzinnych. Znajduje się tam
także szkoła podstawowa, co tworzy dobre warunki do osiedlania się dla osób młodych.
Z kolei zdecydowanie najniższy przyrost naturalny dotyczy osiedla Słowackiego, gdzie
mieszka bardzo duży odsetek osób starszych. Przyrost niższy niż średnia dla gminy
(która jest ujemna) występuje w jednostkach: sołectwo Bielkowo, sołectwo Dabrowa,
sołectwo Grabówko, sołectwo Karnieszewice, sołectwo Kędzierzyn, sołectwo Kleszcze,
sołectwo Kłos, sołectwo Maszkowo, sołectwo Sierakowo Sławieńskie, sołectwo Sowno,
sołectwo Skibno, sołectwo Skwierzynka, sołectwo Szczeglino, osiedle Stare Miasto i
osiedle Słowackiego.
Tabela 10 Wskaźnik fakultatywny: Przyrost naturalny

Lp.

Jednostka analityczna

Wskaźnik: Przyrost naturalny

1

Sołectwo Bielkowo

-2

2

Sołectwo Dąbrowa

-5

3

Sołectwo Gorzebądz

1

4

Sołectwo Grabówko

-3

5

Sołectwo Iwięcino

1

6

Sołectwo Karnieszewice

-2

7

Sołectwo Kędzierzyn

-1

8

Sołectwo Kleszcze

-2

9

Sołectwo Kłos

-3

10

Sołectwo Maszkowo

-2

11

Sołectwo Mokre

0

12

Sołectwo Osieki

3

13

Sołectwo Ratajki

2

14

Sołectwo Rzepkowo

1

15

Sołectwo Sieciemin

6

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

-4

17

Sołectwo Sowno

-2
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18

Sołectwo Skibno

-2

19

Sołectwo Skwierzynka

-3

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

3

21

Sołectwo Szczeglino

-1

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

1

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

7

24

Sołectwo Wierciszewo

8

25

Osiedle Stare Miasto

-5

26

Osiedle Słowackiego

-15

27

Osiedle Karnieszewice

11

Gmina Sianów

-0,3

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 6 Wskaźnik fakultatywny: Przyrost naturalny

Źródło: Opracowanie własne.

O sytuacji demograficznej mówi także odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, które
dopiero wkroczą na rynek pracy, założą swoje rodziny, będą trzonem lokalnej
społeczności. Im mniej takich osób, tym bardziej zamierać będzie aktywność, tym mniej
dzieci będzie się rodzić, tym wolniej będzie rozwijać się dany obszar i cała gmina.
Średni odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności całej gminy
wynosi 19,96%. Poniższej średniej znalazły się jednostki: sołectwo Bielkowo, sołectwo
Gorzebądz, sołectwo Karnieszewice, sołectwo Kleszcze, sołectwo Kłos, sołectwo
Maszkowo, sołectwo Mokre, sołectwo Ratajki, sołectwo Rzepkowo, sołectwo Sieciemin,
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sołectwo Sierakowo Sławieńskie, sołectwo Sowno, sołectwo Węgorzewo Koszalińskie,
osiedle Słowackiego oraz osiedle Karnieszewice.
Tabela 11 Wskaźnik fakultatywny: Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności

Wskaźnik: Odsetek osób w wieku
Lp.

Jednostka analityczna

przedprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności

1

Sołectwo Bielkowo

18,29%

2

Sołectwo Dąbrowa

25,26%

3

Sołectwo Gorzebądz

15,83%

4

Sołectwo Grabówko

23,64%

5

Sołectwo Iwięcino

20,06%

6

Sołectwo Karnieszewice

18,33%

7

Sołectwo Kędzierzyn

20,29%

8

Sołectwo Kleszcze

19,30%

9

Sołectwo Kłos

18,03%

10

Sołectwo Maszkowo

15,63%

11

Sołectwo Mokre

17,45%

12

Sołectwo Osieki

20,91%

13

Sołectwo Ratajki

18,69%

14

Sołectwo Rzepkowo

19,31%

15

Sołectwo Sieciemin

19,75%

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

19,31%

17

Sołectwo Sowno

19,21%

18

Sołectwo Skibno

22,70%

19

Sołectwo Skwierzynka

22,82%

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

20,09%

21

Sołectwo Szczeglino

23,05%

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

22,54%

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

17,16%
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24

Sołectwo Wierciszewo

27,69%

25

Osiedle Stare Miasto

21,99%

26

Osiedle Słowackiego

15,75%

27

Osiedle Karnieszewice

18,83%

Gmina Sianów

19,96%

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 7 Wskaźnik fakultatywny: Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności

Źródło: Opracowanie własne.

Bezpieczeństwo
Dla mieszkańców bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo dotyczące nie tylko
sytuacji na ulicach, ale także sytuacji rodzinnych. Wiele przypadków przemocy w ogóle
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nie jest zgłaszanych, dotyczy to szczególnie przemocy w rodzinie – ofiary wstydzą się, a
wiele z nich posiada syndrom wyuczonej bezradności, tj. poddania się, zatrzymania
działania, które wynika z poczucia braku możliwości zmiany sytuacji. Osoby, które
doświadczyły przemocy potrzebują wsparcia. Udziela go Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy, który współpracuje z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Średnia liczba ofiar przemocy w przeliczeniu na 1000 ludności dla gminy Sianów wynosi
1,16. Jednostkami o wyniku wyższym są: sołectwo Osieki, sołectwo Rzepkowo, sołectwo
Sieciemin, sołectwo Skwierzynka, sołectwo Szczeglino, osiedle Stare Miasto oraz osiedle
Karnieszewice, przy czym zdecydowanie najwyższy wskaźnik osiągnęło sołectwo
Szczeglino (8,65 osób na 1000 ludności).
Tabela 12 Wskaźnik fakultatywny: Liczba ofiar przemocy na 1000 ludności

Wskaźnik: Liczba ofiar przemocy na

Lp.

Jednostka analityczna

1

Sołectwo Bielkowo

0

2

Sołectwo Dąbrowa

0

3

Sołectwo Gorzebądz

0

4

Sołectwo Grabówko

0

5

Sołectwo Iwięcino

0

6

Sołectwo Karnieszewice

0

7

Sołectwo Kędzierzyn

0

8

Sołectwo Kleszcze

0

9

Sołectwo Kłos

0

10

Sołectwo Maszkowo

0

11

Sołectwo Mokre

0

12

Sołectwo Osieki

4,14

13

Sołectwo Ratajki

0

14

Sołectwo Rzepkowo

4,29

15

Sołectwo Sieciemin

5

1000 ludności
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16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

0

17

Sołectwo Sowno

0

18

Sołectwo Skibno

0

19

Sołectwo Skwierzynka

4,85

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

0

21

Sołectwo Szczeglino

8,65

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

0

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

0

24

Sołectwo Wierciszewo

0

25

Osiedle Stare Miasto

1,87

26

Osiedle Słowackiego

0,58

27

Osiedle Karnieszewice

1,99

Gmina Sianów

1,16

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 8 Wskaźnik fakultatywny: Liczba ofiar przemocy na 1000 ludności

Źródło: Opracowanie własne.

Aktywność społeczna
O aktywności społecznej oraz zaangażowaniu w życie społeczności świadczy frekwencja
na wyborach, szczególnie zaś wyborach dotyczących społeczności lokalnej. Osoby
aktywne, zaangażowane w codzienne życie gminy, miasta czy wsi, chcą współdecydować
o najważniejszych decyzjach podejmowanych na szczeblu samorządowym poprzez
wybór swojego przedstawiciela. Osoby o niskim poczuciu sprawczości nie widzą sensu
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w uczestniczeniu w wyborach, sądzą bowiem, że ich głos się nie liczy a wszystkie
decyzje podejmowane są bez ich udziału i zgody.
Ogólna frekwencja w wyborach na Burmistrza Sianowa wyniosła 57,64%. Jednostkami o
obniżonej aktywności są: sołectwo Bielkowo, sołectwo Dąbrowa, sołectwo Grabówko,
sołectwo Iwięcino, sołectwo Kleszcze, sołectwo Osieki, sołectwo Rzepkowo, sołectwo
Sieciemin, sołectwo Sucha Koszalińska, osiedle Stare Miasto, osiedle Słowackiego
Tabela 13 Wskaźnik fakultatywny: Frekwencja na wyborach

Lp.

Jednostka analityczna

Wskaźnik: Frekwencja na wyborach

1

Sołectwo Bielkowo

55,34%

2

Sołectwo Dąbrowa

53,62%

3

Sołectwo Gorzebądz

59,14%

4

Sołectwo Grabówko

53,62%

5

Sołectwo Iwięcino

55,34%

6

Sołectwo Karnieszewice

66,03%

7

Sołectwo Kędzierzyn

59,14%

8

Sołectwo Kleszcze

53,09%

9

Sołectwo Kłos

59,14%

10

Sołectwo Maszkowo

61,86%

11

Sołectwo Mokre

61,86%

12

Sołectwo Osieki

53,09%

13

Sołectwo Ratajki

58,89%

14

Sołectwo Rzepkowo

55,34%

15

Sołectwo Sieciemin

53,62%

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

58,89%

17

Sołectwo Sowno

58,89%

18

Sołectwo Skibno

57,68%

19

Sołectwo Skwierzynka

59,14%

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

53,09%

21

Sołectwo Szczeglino

61,86%
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22

Sołectwo Szczeglino Nowe

61,86%

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

61,86%

24

Sołectwo Wierciszewo

66,03%

25

Osiedle Stare Miasto

54,71%

26

Osiedle Słowackiego

52,16%

27

Osiedle Karnieszewice

51,25%

Gmina Sianów

57,64%

Rysunek 9 Wskaźnik fakultatywny: Frekwencja na wyborach

Źródło: Opracowanie własne.
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Edukacja
Wskaźnikiem poziomu edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży może być średnia
otrzymywana z egzaminu szóstoklasisty. Wyniki tego egzaminu świadczą nie tylko o
poziomie nauczania w danej szkole, ale także (a może przede wszystkim) o poziomie
rozwoju danego ucznia, który nierozerwalnie wiąże się z sytuacją rodzinną. Dzieci
pochodzące z rodzin trudnych, w których występuje problem ubóstwa, uzależnienia,
przemocy czy bezradności, uczą się słabiej. Ich uwagę zajmuje sytuacja w domu,
niejednokrotnie posiadają dodatkowe obowiązki, które uniemożliwiają naukę. Nie są też
nauczone systematyczności, dziedziczą bezradność życiową.
Dane otrzymane ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy (Szkoła
Podstawowa w Szczeglinie, Szkoła Podstawowa w Sianowie nr 1, Szkoła Podstawowa w
Sianowie nr 2, Szkoła Podstawowa w Iwięcinie oraz Szkoła Podstawowa w Suchej)
wykazały, że średni wynik z egzaminu szóstoklasisty wyniósł w gminie 57%. Poniżej
średniej dla gminy uplasowały się wyniki uczniów z jednostek: sołectwo Dąbrowa,
sołectwo Karnieszewice, sołectwo Kłos, sołectwo Sieciemin, sołectwo Sierakowo
Sławieńskie, sołectwo Skibno, sołectwo Wierciszewo, osiedle Stare Miasto oraz osiedle
Karnieszewice.
Z uwagi na braki danych dla wszystkich jednostek analitycznych, wskaźnik te nie został
ujęty w analizie wskaźnikowej.
Tabela 14 Średnia otrzymywana z egzaminu szóstoklasisty część I (j.polski, matematyka)

Wskaźnik: Średnia otrzymywana z
Lp.

Jednostka analityczna

egzaminu szóstoklasisty część I (j.
polski i matematyka)

1

Sołectwo Bielkowo

80%

2

Sołectwo Dąbrowa

43%

3

Sołectwo Gorzebądz

64%

4

Sołectwo Grabówko

63%
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5

Sołectwo Iwięcino

58%

6

Sołectwo Karnieszewice

42%

7

Sołectwo Kędzierzyn

Brak uczniów

8

Sołectwo Kleszcze

Brak uczniów

9

Sołectwo Kłos

48%

10

Sołectwo Maszkowo

Brak uczniów

11

Sołectwo Mokre

Brak uczniów

12

Sołectwo Osieki

60%

13

Sołectwo Ratajki

65%

14

Sołectwo Rzepkowo

64%

15

Sołectwo Sieciemin

51%

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

48%

17

Sołectwo Sowno

Brak uczniów

18

Sołectwo Skibno

45%

19

Sołectwo Skwierzynka

Brak uczniów

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

66%

21

Sołectwo Szczeglino

79%

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

Brak uczniów

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

62%

24

Sołectwo Wierciszewo

45%

25

Osiedle Stare Miasto

49%

26

Osiedle Słowackiego

62%

27

Osiedle Karnieszewice

53%

Gmina Sianów

57%

Źródło: Opracowanie własne.

Sfera gospodarcza
Znaczny wpływ na koncentrację zjawiska bezrobocia ma przede wszystkim stopień
rozwoju

gospodarczego

danego

obszaru

oraz

potencjał

zasobów

ludzkich

uwarunkowanych stopniem wykształcenia, posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi
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oraz zdolnością adaptacji do zmieniającej się sytuacji na lokalnym rynku pracy, wreszcie
otwartość na samozatrudnienie.
Podmioty gospodarki narodowej i przedsiębiorczość
Jednym z kluczowych wskaźników gospodarczych jest liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych. Ich liczba świadczy o gospodarczym wzroście lub regresie,
pośrednio pokazuje atrakcyjność danych terenów dla zewnętrznych inwestorów oraz
lokalnych przedsiębiorców.
Transformacja ustrojowa spowodowała przeobrażenia struktury gospodarczej, w tym
upadek wielu wielkopowierzchniowych zakładów rolnych. W ostatnich latach na terenie
gminy Sianów upadło także kilka znaczących podmiotów, m.in. Fabryka Zapałek, która
była wizytówką Sianowa. Z drugiej jednak strony przybywa na terenie gminy,
szczególnie zaś na terenie miasta, niewielkich podmiotów z branży usługowej.
Średnia dla całej gminy wskazuje, że na 100 osób przypada 14,45 zarejestrowanych
podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi wskaźnik wyższy niż średnia dla
województwa (12,88). Poniżej średniej dla gminy znajdują się: sołectwo Dąbrowo,
sołectwo Grabówko, sołectwo Kleszcze, sołectwo Osieki, sołectwo Ratajki, sołectwo
Rzepkowo, sołectwo Skibno, sołectwo Skwierzynka, sołectwo Szczeglino, osiedle
Słowackiego oraz osiedle Karnieszewice, przy czym zdecydowanie najmniej podmiotów
znajduje się w sołectwie Skwierzynka (1,94).
Tabela 15 Wskaźnik podstawowy: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób

Wskaźnik: Liczba zarejestrowanych
Lp.

Jednostka analityczna

podmiotów gospodarki narodowej
na 100 osób

1

Sołectwo Bielkowo

21,14

2

Sołectwo Dąbrowa

11,72

3

Sołectwo Gorzebądz

20,00

4

Sołectwo Grabówko

13,33

5

Sołectwo Iwięcino

18,56
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6

Sołectwo Karnieszewice

20,22

7

Sołectwo Kędzierzyn

21,01

8

Sołectwo Kleszcze

9,21

9

Sołectwo Kłos

17,69

10

Sołectwo Maszkowo

17,86

11

Sołectwo Mokre

16,11

12

Sołectwo Osieki

12,84

13

Sołectwo Ratajki

8,41

14

Sołectwo Rzepkowo

9,01

15

Sołectwo Sieciemin

18,25

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

20,17

17

Sołectwo Sowno

51,98

18

Sołectwo Skibno

8,47

19

Sołectwo Skwierzynka

1,94

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

16,44

21

Sołectwo Szczeglino

13,83

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

19,72

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

15,51

24

Sołectwo Wierciszewo

17,74

25

Osiedle Stare Miasto

18,44

26

Osiedle Słowackiego

10,36

27

Osiedle Karnieszewice

11,61

Gmina Sianów

14,45

Województwo zachodniopomorskie

12,88

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 10 Wskaźnik podstawowy: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób

Źródło: Opracowanie własne.

Demografia
Wskaźnikiem gospodarczym jest także odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w
ogólnej liczbie ludności. Są to osoby pobierające emerytury, na które zarabiają osoby
pracujące, dlatego tak ważne jest, by odsetek osób w wieku produkcyjnym był znacząco
wyższy niż odsetek osób w wieku poprodukcyjnym.
Średni odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Sianów wynosi nieco ponad
10% (11,36%), co stanowi wskaźnik niższy niż średnia dla całego województwa
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(19,49%). Prognozy dla województwa mówią jednak, że w roku 2050 odsetek ten
wzrośnie do około 30%.
Wyższy niż średnia dla gminy odsetek osób poprodukcyjnych występuje w jednostkach:
sołectwo Bielkowo, sołectwo Gorzebądz, sołectwo Grabówko, sołectwo Kleszcze,
sołectwo Maszkowo, sołectwo Ratajki, sołectwo Sieciemin, sołectwo Sierakowo
Sławieńskie, sołectwo Szczeglino Nowe, sołectwo Węgorzewo Koszalińskie, osiedle
Stare Miasto oraz osiedle Słowackiego.
Tabela 16 Wskaźnik podstawowy: Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności

Wskaźnik: Odsetek osób w wieku
Lp.

Jednostka analityczna

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie
ludności

1

Sołectwo Bielkowo

12,20%

2

Sołectwo Dąbrowa

9,11%

3

Sołectwo Gorzebądz

19,17%

4

Sołectwo Grabówko

12,73%

5

Sołectwo Iwięcino

10,78%

6

Sołectwo Karnieszewice

11,05%

7

Sołectwo Kędzierzyn

7,25%

8

Sołectwo Kleszcze

12,28%

9

Sołectwo Kłos

11,22%

10

Sołectwo Maszkowo

13,84%

11

Sołectwo Mokre

8,05%

12

Sołectwo Osieki

9,32%

13

Sołectwo Ratajki

14,02%

14

Sołectwo Rzepkowo

9,01%

15

Sołectwo Sieciemin

11,50%

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

11,59%

17

Sołectwo Sowno

7,34%

18

Sołectwo Skibno

10,31%
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19

Sołectwo Skwierzynka

9,71%

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

10,73%

21

Sołectwo Szczeglino

7,49%

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

12,68%

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

13,53%

24

Sołectwo Wierciszewo

8,87%

25

Osiedle Stare Miasto

12,18%

26

Osiedle Słowackiego

15,98%

27

Osiedle Karnieszewice

9,61%

Gmina Sianów

11,36%

Województwo zachodniopomorskie

19,49%

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 11 Wskaźnik podstawowy: Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności

Źródło: Opracowanie własne.

Bezrobocie
Na sferę gospodarczą ogromny wpływ ma liczba osób bezrobotnych. Dużą część osób
pozostających bez pracy stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej.
Osoby słabo wykształcone to często byli pracownicy Państwowych Gospodarstw
Rolnych, którym nie udało się znaleźć pracy w innej branży. Są to także osoby obarczone
problemami, które odziedziczyły po rodzicach życiową bezradność i niewłaściwie
wzorce.
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Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie
bezrobotnych wyniósł w gminie Sianów 33,44%, co równa się odsetkowi takich osób w
odniesieniu do całego województwa (33,42%). Na terenie gminy istnieją obszary, na
których odsetek ten jest znacznie wyższy. Są to: sołectwo Bielkowo, sołectwo
Karnieszewice, sołectwo Kłos, sołectwo Mokre, sołectwo Osieki, sołectwo Ratajki,
sołectwo Rzepkowo, sołectwo Sieciemin, sołectwo Sierakowo Sławieńskie, sołectwo
Skibno, sołectwo Szczeglino, sołectwo Szczeglino Nowe oraz osiedle Stare Miasto.
W sołectwie Szczeglino Nowe odsetek osób bez wyksztalcenia stanowi aż 100% osób
bezrobotnych, należy jednak zaznaczyć, że teren ten zamieszkuje jedynie jeden
bezrobotny.
Tabela 17 Wskaźnik podstawowy: Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej ogólnej liczbie
bezrobotnych

Wskaźnik: Odsetek osób z
wykształceniem gimnazjalnym lub
poniżej w ogólnej liczbie
bezrobotnych

Lp.

Jednostka analityczna

1

Sołectwo Bielkowo

38,46%

2

Sołectwo Dąbrowa

31,03%

3

Sołectwo Gorzebądz

20,00%

4

Sołectwo Grabówko

28,57%

5

Sołectwo Iwięcino

28,57%

6

Sołectwo Karnieszewice

40,91%

7

Sołectwo Kędzierzyn

0,00%

8

Sołectwo Kleszcze

25,00%

9

Sołectwo Kłos

53,33%

10

Sołectwo Maszkowo

10,00%

11

Sołectwo Mokre

44,44%

12

Sołectwo Osieki

51,22%

13

Sołectwo Ratajki

71,43%

14

Sołectwo Rzepkowo

50,00%
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15

Sołectwo Sieciemin

35,71%

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

45,45%

17

Sołectwo Sowno

23,53%

18

Sołectwo Skibno

41,67%

19

Sołectwo Skwierzynka

20,00%

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

33,33%

21

Sołectwo Szczeglino

50,00%

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

100,00%

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

0,00%

24

Sołectwo Wierciszewo

0,00%

25

Osiedle Stare Miasto

33,86%

26

Osiedle Słowackiego

17,74%

27

Osiedle Karnieszewice

25,93%

Gmina Sianów

33,44%

Województwo zachodniopomorskie

33,42%

Źródło: Opracowanie własne.

Strona 61

Rysunek 12 Wskaźnik podstawowy: Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej ogólnej liczbie
bezrobotnych

Źródło: Opracowanie własne.

Sfera przestrzenna i infrastrukturalna
Na kwestie społeczne ogromny wpływ ma także sfera przestrzenna i infrastrukturalna.
Stan budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, liczba i jakość
terenów rekreacyjnych oraz estetyka obszaru świadczą o komforcie życia mieszkańców i
atrakcyjności obszaru dla zewnętrznych inwestorów i turystów.
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Budynki w złym stanie technicznym
Jednym z kluczowych aspektów bezpośrednio wpływających na jakość życia
mieszkańców jest stan budynków mieszkalnych. Swobodny dostęp do toalety, centralne
ogrzewanie, dobry stan stolarki okiennej i drzwi czy ocieplenie budynku cechują
głównie budynki stosunkowo nowe, dlatego za wskaźnik degradacji w zakresie tkanki
mieszkaniowej uznano udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970
rokiem.
Średnio co drugi budynek mieszkalny w Sianowie zbudowany został przed rokiem 1970
(59,38%), co stanowi wartość nieco wyższą, lecz bardzo zbliżoną do średniej dla
województwa

zachodniopomorskiego

(53,20%).

Zdecydowana

większość

tych

budynków zlokalizowana jest na terenach wiejskich. Wśród sołectw o najbardziej
zdegradowanej tkance mieszkaniowej, są sołectwa: Bielkowo, Dąbrowa, Gorzebądz,
Grabówko, Iwięcino, Karnieszewice, Kleszcze, Maszkowo, Mokre, Ratajki, Rzepkowo,
Sieciemin, Sierakowo Sławieńskie, Sowno, Skibno, Szczeglino, Szczeglino Nowe,
Węgorzewo Koszalińskie oraz Wierciszewo.
Tabela 18 Wskaźnik podstawowy: Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970

Wskaźnik: Udział budynków
Lp.

Jednostka analityczna

mieszkalnych wybudowanych przed
1970

1

Sołectwo Bielkowo

84,75%

2

Sołectwo Dąbrowa

87,65%

3

Sołectwo Gorzebądz

74,36%

4

Sołectwo Grabówko

81,08%

5

Sołectwo Iwięcino

85,71%

6

Sołectwo Karnieszewice

84,42%

7

Sołectwo Kędzierzyn

36,36%

8

Sołectwo Kleszcze

84,62%

9

Sołectwo Kłos

34,62%

10

Sołectwo Maszkowo

67,53%
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11

Sołectwo Mokre

75,61%

12

Sołectwo Osieki

56,62%

13

Sołectwo Ratajki

92,59%

14

Sołectwo Rzepkowo

89,47%

15

Sołectwo Sieciemin

81,82%

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

81,94%

17

Sołectwo Sowno

80,00%

18

Sołectwo Skibno

78,02%

19

Sołectwo Skwierzynka

32,43%

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

57,72%

21

Sołectwo Szczeglino

72,97%

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

74,07%

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

81,82%

24

Sołectwo Wierciszewo

72,29%

25

Osiedle Stare Miasto

50,70%

26

Osiedle Słowackiego

29,58%

27

Osiedle Karnieszewice

35,75%

Gmina Sianów

59,38%

Województwo zachodniopomorskie

53,20%

Źródło: Opracowanie własne.

Strona 64

Rysunek 13 Wskaźnik podstawowy: Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970

Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźnikiem obrazującym zdegradowanie budynków jest także odsetek budynków do
remontu w liczbie budynków danej jednostki. Ten wskaźnik, w przeciwieństwie do
poprzedniego, bierze pod uwagę nie tylko budynki mieszkaniowe, ale także inne
budynki prywatne i publiczne.
Średnia liczba budynków do remontu w gminie Sianów wynosi 4,95%. Powyżej średniej
dla gminy znalazły się jednostki: sołectwo Ratajki, sołectwo Sowno, sołectwo Skibno,
osiedle Stare Miasto, osiedle Słowackiego oraz osiedle Karnieszewice, przy czym
zaznaczyć należy, że największe zdegradowanie dotyczy obszarów miejskich: osiedla
Stare Miasto oraz osiedla Słowackiego.
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Tabela 19 Wskaźnik fakultatywny: Odsetek budynków do remontu w liczbie budynków danej jednostki

Lp.

Jednostka analityczna

1

Sołectwo Bielkowo

Wskaźnik: Odsetek budynków do
remontu w liczbie budynków danej
jednostki
3,39%

2

Sołectwo Dąbrowa

1,23%

3

Sołectwo Gorzebądz

0,00%

4

Sołectwo Grabówko

0,00%

5

Sołectwo Iwięcino

1,19%

6

Sołectwo Karnieszewice

2,60%

7

Sołectwo Kędzierzyn

0,00%

8

Sołectwo Kleszcze

0,00%

9

Sołectwo Kłos

0,00%

10

Sołectwo Maszkowo

0,00%

11

Sołectwo Mokre

0,00%

12

Sołectwo Osieki

1,47%

13

Sołectwo Ratajki

7,41%

14

Sołectwo Rzepkowo

0,00%

15

Sołectwo Sieciemin

0,00%

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

0,00%

17

Sołectwo Sowno

5,00%

18

Sołectwo Skibno

6,59%

19

Sołectwo Skwierzynka

0,00%

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

0,00%

21

Sołectwo Szczeglino

1,35%

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

0,00%

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

0,00%

24

Sołectwo Wierciszewo

0,00%

25

Osiedle Stare Miasto

19,78%

26

Osiedle Słowackiego

21,13%

27

Osiedle Karnieszewice

5,04%
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Gmina Sianów

4,95%

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 14 Wskaźnik fakultatywny: Odsetek budynków do remontu w liczbie budynków danej jednostki

Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźnikiem niebranym pod uwagę w analizie wskaźnikowej, lecz wartym
odnotowania jest liczba mieszkań popegeerowskich. Mieszkania te stanowią pozostałość
po działających na obszarze sołectw Osieki, Sierakowo Sławieńskie, Skibno oraz Sowno
Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Są to mieszkania stare, zaniedbane,
wymagające gruntownych remontów.
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Na terenie całej gminy znajduje się 5 mieszkań popegeerowskich. Dwa z nich znajdują
się w miejscowości Osieki, zaś po jednym w miejscowościach Sierakowo Sławieńskie,
Skibno oraz Sowno.

Obiekty zabytkowe
O potencjale obszaru świadczą między innymi zabytki, obiekty, które przyciągają ze
względu na swoje piękno, historię czy architekturę. Powszechnie uważa się, że są one
atrakcyjne głównie dla turystów, jednak należy pamiętać, że w głównej mierze służą one
mieszkańcom. Poza tym ich występowanie przyciąga zewnętrznych inwestorów, którzy
lokalną atrakcję wykorzystują do rozkręcenia własnej działalności gospodarczej. Należy
jednak pamiętać, że obiekty zabytkowe często znajdują się w złym stanie technicznym,
wymagają dużych nakładów pieniężnych, by odzyskały swój dawny blask i stały się
atrakcyjne.
Wyższa niż średnia dla gminy liczba zabytków występuje w jednostkach: sołectwo
Dąbrowa, sołectwo Iwięcino, sołectwo Osieki, sołectwo Sieciemin, sołectwo Węgorzewo
Koszalińskie oraz osiedle Stare Miasto.
Tabela 20 Udział zabytków w ogólnej liczbie zabytków

Lp.

Jednostka analityczna

1

Sołectwo Bielkowo

Wskaźnik: Udział zabytków w
ogólnej liczbie zabytków
0,03

2

Sołectwo Dąbrowa

0,07

3

Sołectwo Gorzebądz

0,02

4

Sołectwo Grabówko

0,00

5

Sołectwo Iwięcino

0,08

6

Sołectwo Karnieszewice

0,02

7

Sołectwo Kędzierzyn

0,02

8

Sołectwo Kleszcze

0,01

9

Sołectwo Kłos

0,00

10

Sołectwo Maszkowo

0,10
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11

Sołectwo Mokre

0,03

12

Sołectwo Osieki

0,05

13

Sołectwo Ratajki

0,02

14

Sołectwo Rzepkowo

0,01

15

Sołectwo Sieciemin

0,09

16

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

0,02

17

Sołectwo Sowno

0,03

18

Sołectwo Skibno

0,03

19

Sołectwo Skwierzynka

0,01

20

Sołectwo Sucha Koszalińska

0,03

21

Sołectwo Szczeglino

0,03

22

Sołectwo Szczeglino Nowe

0,00

23

Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie

0,07

24

Sołectwo Wierciszewo

0,02

25

Osiedle Stare Miasto

0,20

26

Osiedle Słowackiego

0,00

27

Osiedle Karnieszewice

0,00

Gmina Sianów

0,04

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 15 Udział zabytków w ogólnej liczbie zabytków

Źródło: Opracowanie własne.

Strona 70

4. Obszary zdegradowane
W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych jednostek analitycznych. W ramach
delimitacji użyto 7 wskaźników społecznych, 3 wskaźników gospodarczych oraz 3 wskaźników przestrzenno-funkcjonalnych. Dane
przedstawione zostały za pomocą wskaźnika sumarycznego, by ułatwić porównanie i sumowanie wyników.
Tabela 21 Wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych jednostek analitycznych

Wskaźniki
gospodarcze

Wskaźniki społeczne
Jednostka
analityczna
Bielkowo
Dąbrowa
Gorzebądz
Grabówko
Iwięcino
Karnieszewice
Kędzierzyn
Kleszcze
Kłos
Maszkowo
Mokre
Osieki

Wskaźniki
przestrzennoinfrastrukturalne

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

SUMA

0,44
0,58
-0,37
-0,56
-0,52
-0,56
-0,31
2,54
-0,88
-0,66
0,05
0,99

-0,73
1,25
0,77
0,47
-0,50
0,15
-0,69
-1,43
-0,54
-0,08
0,34
1,06

0,37
0,33
-0,17
0,21
-0,08
-0,29
-0,59
1,44
-0,40
-0,65
-0,09
0,42

0,31
-0,91
0,74
-0,63
0,00
0,31
-0,04
0,14
0,36
0,78
0,46
-0,15

0,18
0,48
-0,13
0,28
-0,13
0,18
0,07
0,18
0,28
0,18
-0,03
-0,34

-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
0,68

0,28
0,49
-0,18
0,49
0,28
-1,03
-0,18
0,56
-0,18
-0,52
-0,52
0,56

-0,57
0,55
-0,43
0,36
-0,26
-0,46
-0,55
0,84
-0,16
-0,18
0,03
0,42

0,38
-0,77
2,99
0,58
-0,15
-0,04
-1,47
0,42
0,02
1,00
-1,17
-0,46

0,20
-0,14
-0,66
-0,26
-0,26
0,32
-1,59
-0,42
0,90
-1,13
0,48
0,80

0,81
0,96
0,27
0,62
0,86
0,79
-1,68
0,80
-1,78
-0,08
0,34
-0,64

0,05
-0,15
-0,26
-0,26
-0,15
-0,02
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,12

-0,12
0,35
-0,23
-0,44
0,51
-0,17
-0,23
-0,28
-0,38
0,72
-0,07
0,14

1,35
2,76
2,08
0,61
-0,66
-1,10
-7,79
4,25
-3,28
-1,15
-0,70
3,70
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Ratajki
Rzepkowo
Sieciemin
Sierakowo
Sławieńskie
Sowno
Skibno
Skwierzynka
Sucha
Koszalińska
Szczeglino
Szczeglino Nowe
Węgorzewo
Koszalińskie
Wierciszewo
os. Stare Miasto
os. Słowackiego
os.
Karnieszewice

-0,52
0,20
-0,12

1,59
1,10
0,36

-0,58
0,32
-0,21

0,24
0,13
0,06

-0,24
-0,13
-0,65

-0,26
0,71
0,87

-0,15
0,28
0,49

0,94
0,87
-0,22

1,07
-0,81
0,12

1,75
0,74
0,08

1,21
1,05
0,66

0,42
-0,26
-0,26

-0,17
-0,28
0,61

5,30
3,63
1,78

-0,40

1,48

-0,33

0,13

0,38

-0,26

-0,15

-0,45

0,16

0,53

0,66

-0,26

-0,17

1,31

2,61
0,04
-0,51

1,65
-0,41
-0,13

0,67
-0,06
-0,06

0,15
-0,46
-0,48

0,18
0,18
0,28

-0,26
-0,26
0,84

-0,15
0,00
-0,18

-4,21
0,93
1,70

-1,43
-0,32
-0,55

-0,49
0,35
-0,66

0,56
0,46
-1,89

0,20
0,35
-0,26

-0,07
-0,12
-0,33

-0,60
0,67
-2,23

-0,31

-0,71

-0,04

0,00

-0,34

-0,26

0,56

-0,01

-0,16

-0,04

-0,58

-0,26

-0,12

-2,28

-0,37
-1,58

0,69
-1,05

-0,05
-0,54

-0,52
-0,43

0,07
-0,13

1,70
-0,26

-0,52
-0,52

0,30
-0,40

-1,38
0,56

0,74
3,08

0,20
0,26

-0,14
-0,26

-0,07
-0,44

0,67
-1,70

-0,91

-1,98

-0,60

0,51

-0,75

-0,26

-0,52

0,10

0,88

-1,59

0,66

-0,26

0,40

-4,32

0,38
2,12
-0,63

-1,98
0,46
-0,63

0,34
1,11
-0,21

-1,34
-0,34
0,76

-0,85
0,48
1,51

-0,26
0,16
-0,13

-1,03
0,36
0,67

-0,16
-0,25
0,71

-0,86
0,38
1,80

-1,59
-0,01
-0,76

0,17
-0,95
-2,03

-0,26
1,56
1,69

-0,17
1,97
-0,44

-7,63
7,06
2,29

-0,73

-0,51

-0,25

0,22

-1,16

0,19

0,78

0,56

-0,58

-0,38

-1,72

0,20

-0,38

-3,77

Źródło: Opracowanie własne.
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Poniższa mapa pokazuje kumulację wszystkich negatywnych zjawisk na terenie gminy w
podziale na jednostki analityczne.
Rysunek 16 Kumulacja zjawisk negatywnych w podziale na jednostki analityczne

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród obszarów zdegradowanych gminy Sianów znalazły się tereny zamieszkałe:


Sołectwa Bielkowo;



Sołectwa Dąbrowa;



Sołectwa Gorzebądz;



Sołectwa Grabówko;



Sołectwa Kleszcze;
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Sołectwa Osieki;



Sołectwa Ratajki;



Sołectwa Rzepkowo;



Sołectwa Sieciemin;



Sołectwa Sierakowo Sławieńskie;



Sołectwa Skibno;



Sołectwa Szczeglino;



Osiedla Stare Miasto;



Osiedla Słowackiego.

Rysunek 17 Obszary zdegradowane gminy Sianów

Źródło: Opracowanie własne.
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Jak wynika z przedstawionych danych, jednym z największych problemów gminy w
sferze społecznej jest duża liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej. Spośród obszarów zdegradowanych największa liczba beneficjentów OPS w
przeliczeniu na 100 mieszkańców zamieszkuje sołectwo Kleszcze, sołectwo Osieki oraz
osiedle Stare Miasto, jednak wyższą niż średnia dla gminy uzyskały także inne
zdegradowane miejscowości: Bielkowo, Dąbrowa, Rzepkowo i Skibno. Z powodu
ubóstwa ze świadczeń pomocy społecznej korzystają najczęściej mieszkańcy sołectwa
Kleszcze oraz osiedla Stare Miasto. Wśród problemów demograficznych analiza
wykazała ujemny przyrost naturalny oraz stosunkowo niski odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym. Najmniejszy odsetek osób młodych odnotowano w sołectwie
Gorzebądz, zaś najniższy przyrost naturalny w Dąbrowie oraz na osiedlach Stare Miasto
i Słowackiego. Wśród problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców
zanalizowano liczbę ofiar przemocy na 1000 osób. Sołectwami, w których taki problem
występuje najliczniej, są Osieki, Rzepkowo Sieciemin oraz Szczeglino. Za dane służące
badaniu aktywności społecznej posłużyła frekwencja wyborcza. Jednostkami o
najniższej frekwencji, a więc o najniższej aktywności są Kleszcze, Osieki oraz osiedle
Słowackiego.
Jednym

z

najważniejszych

wskaźników

sfery

gospodarczej

jest

liczba

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej. Najmniej przedsiębiorstw w
przeliczeniu na 100 osób zarejestrowano w jednostkach: Dąbrowa, Kleszcze, Ratajki,
Rzepkowo, Skibno oraz osiedle Słowackiego. O sytuacji na rynku pracy świadczy także
liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Największy odsetek takich osób mieszka na
terenie sołectw Gorzebądz, Ratajki oraz na osiedlu Słowackiego. Osoby bezrobotne z
wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej to osoby, którym szczególnie trudno znaleźć
pracę, dlatego też ich odsetek wpływa na sytuację gospodarczą danej jednostki.
Miejscowościami o najwyższym odsetku osób bezrobotnych bez wyksztalcenia są:
Osieki, Ratajki, Rzepkowo oraz Szczeglino.
Wśród problemów sfery przestrzenno-infrastrukturalnej są głównie budynki stare i
wymagające remontu. Największy udział budynków mieszkalnych wybudowanych
przed rokiem 1970 występuje w jednostkach: Bielkowo, Dąbrowa, Kleszcze, Ratajki oraz
Rzepkowo. Podobnym wskaźnikiem jest odsetek budynków wymagających remontu,
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który dotyczy jednak nie tylko budynków mieszkalnych, ale wszystkich budynków
ogółem. Najwięcej zdegradowanych budynków znajduje się na terenie osiedli Stare
Miasto oraz Słowackiego. Ostatnim wskaźnikiem przestrzenno-infrastrukturalnym,
wpływającym nie tyko na estetykę gminy, ale także potencjał społeczny i gospodarczy,
jest liczba zabytków. Ich największe skupisko znajduje się w sołectwach Dąbrowa i
Sieciemin oraz na osiedlu Stare Miasto.
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5. Obszary rewitalizacji – zasięg przestrzenny i charakterystyka
Zasięg rewitalizacyjny
Jak określają „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2016-2020”, obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, na
którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych
zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Na terenie zdegradowanym mieszka 7630 osób, które stanowią 56,86% mieszkańców
gminy, zaś powierzchnia zajmowana przez zdegradowane obszary wynosi 3,50%
powierzchni gminy (793,44 ha). Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, iż obszar
rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy i obejmować swoim
działaniem więcej niż 30% mieszkańców, należało więc wybrać spośród obszarów
zdegradowanych tereny, które wejdą w skład obszaru rewitalizacji.
Ustawowe zapisy, a także fakt koncentracji negatywnych zjawisk, w tym szczególnie
negatywnych zjawisk społecznych, stały się podstawą do wskazania części obszaru
zdegradowanego, jako obszar rewitalizacji. Dążąc do tego, by obszar rewitalizacji był
skoncentrowany terytorialne, a także wybierając tereny, które, zgodnie z art. 10 ust. 1
Ustawy o rewitalizacji mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, z analizy danych
dostarczonych

przez

lokalne

instytucje,

opinii

mieszkańców

oraz

wiedzy

i

doświadczenia Zespołu ds. Rewitalizacji (składającego się z ekspertów w dziedzinach
ważnych z punktu widzenia rewitalizacji), do rewitalizacji wybrane zostały trzy
obszary:


Tereny zamieszkałe osiedla Stare Miasto;



Tereny zamieszkałe sołectwa Osieki;



Tereny zamieszkałe sołectwa Kleszcze.

Podobszary wskazane do rewitalizacji obejmują swym zasięgiem powierzchnię
267,02 ha, co stanowi 1,17% powierzchni gminy Sianów oraz zamieszkuje na nim 2 853
mieszkańców, co stanowi 21,26% ogółu populacji.
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Powierzchnia
• 232,98 ha (1,03% powierzchni gminy)

Ludność
• 2 853 osoby (21,26% mieszkańców gminy)
Rysunek 18 Obszary przeznaczone do rewitalizacji na tle obszarów zdegradowanych

Źródło: Opracowanie własne.
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Mimo iż analiza wykazała, że sołectwo Ratajki osiągnęło drugi w kolejności wskaźnik
sumaryczny, do procesu rewitalizacji włączono tereny zamieszkałe sołectw Osieki i
Kleszcze. Taka decyzja miała kilka powodów:


Cząstkowy wskaźnik sumaryczny dotyczący jedynie najważniejszej z punktu
widzenia rewitalizacji sfer – społecznej – wskazuje znacznie wyższe
zdegradowanie w sołectwach Kleszcze (3,15) i Osieki (3,34), niż w sołectwie
Ratajki (0,08);



Miejscowości Kleszcze oraz Osieki są miejscowościami popegeerowskimi, na
których, zgodnie z Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020

szczególnie

powinny

się

koncentrować

przedsięwzięcia

rewitalizacyjne;


Miejscowości Kleszcze oraz Osieki posiadają lokalny potencjał – posiadają bazę
lokalową, którą można zaadaptować na cele społeczne oraz mieszkańców
gotowych na pozytywne zmiany. Potencjałem jest także lokalizacja - są to obszary
położone nad jeziorem Jamno, w bliskiej odległości Morza Bałtyckiego. Taka
lokalizacja przyciąga turystów, a tym samym zewnętrznych inwestorów, którzy
chcą zapewnić im bazę hotelową, gastronomiczna i rekreacyjną.

Charakterystyka obszaru rewitalizacji


Osiedle Stare Miasto: to drugi, co do liczby ludności obszar gminy. Zabudowa
osiedla Stare Miasto to w większości zabudowa mieszkalna, głównie
wolnostojąca, niska zabudowa jednorodzinna. Jest to także obszar usług, w tym
także usług użyteczności publicznej. Stare Miasto jest obszarem centrotwórczym,
na którym znajduje się większość najważniejszych w gminie instytucji, m.in.
Urząd Miasta i Gminy, Centrum Kultury, Kino ZORZA, Stadion Miejski, Szkoła
Podstawowa nr 1, Gimnazjum, kościół pw. Św. Stanisława Kostki oraz Sianowski
Inkubator Organizacji Pozarządowych. Budynki znajdujące się w „ścisłym
centrum” mają wartość zabytkową, a część z nich została wpisana do rejestru
zabytków. Mimo centrotwórczego charakteru obszaru, brak miejsca, które
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mogłoby stanowić faktyczne centrum aktywności społecznej – taki potencjał
posiada starówka Sianowa, na której znajduje się Ratusz, jednak obecnie przez
teren ten przebiega droga krajowa. Jak wykazała analiza, głównym problemem
obszaru jest duża liczba beneficjentów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, w tym osoby korzystające ze świadczeń z powodu ubóstwa.
Problemem jest także duży odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, przy
jednoczesnym ujemnym przyroście naturalnym i niskim odsetku osób w wieku
przedprodukcyjnym, co jest dowodem na starzenie się społeczeństwa i potrzebie
powstania infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób starszych. Analiza
wykazała, że mieszkańcom potrzebna jest aktywizacja społeczna. W tej chwili
mieszkańcy

niezbyt

chętnie

infrastrukturalno-przestrzennej

angażują

się

narastającym

w

życie

gminy.

problemem

jest

W

sferze
odsetek

budynków do remontu.


Sołectwo Kleszcze: to popegeerowska wieś położona 5,5 km od Sianowa, na
trasie do nadmorskiej miejscowości Łazy. Znajdują się tam głównie wolnostojące
budynki mieszkalne o niskiej zabudowie. Budynki usytuowane są wzdłuż drogi
powiatowej. Na terenie obszaru w 2013 roku wybudowano plac zabaw dla dzieci
z boiskiem do koszykówki i siatkówki, brak jednak świetlicy, która byłaby
miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców. Głównym problemem obszaru
jest bardzo duża liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w
tym osób ubogich. Mieszkańcy nie są aktywni, co pokazała bardzo niska
frekwencja na wyborach na Burmistrza. Problemem w sferze gospodarczej jest
mała liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej oraz wysoki
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Miejscowość posiada dużą liczbę
budynków zbudowanych przed rokiem 1970, które w znacznej części znajdują się
w złym stanie technicznym.



Sołectwo Osieki: to popegeerowska wieś położona nad jeziorem Jamno. Podobnie
jak w przypadku wsi Kleszcze, znajdują się tam głównie wolnostojące budynki
mieszkalne o niskiej zabudowie. Budynki te dzielą się na dwa rodzaje – jedne
zbudowane zostały przed rokiem 1970 i zamieszkiwane są przez wieloletnich
mieszkańców Osiek. Drugą grupę budynków stanowią domy letniskowe,
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budowane przez osoby z innych obszarów. W Osiekach znajduje się świetlica
wiejska, która z uwagi na zły stan techniczny została czasowo zamknięta. Dzięki
korzystnej lokalizacji wieś posiada duże możliwości rozwoju turystyki. W 2015
roku nad jeziorem Jamno zbudowano przystań – miejsce rekreacji dla żeglarzy,
kajakarzy i miłośników nordic-walking. Głównym problemem obszaru są osoby
bezrobotne - duży udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku
produkcyjnym oraz wysoki odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub
niższym w ogólnej liczbie bezrobotnych. Wysoka jest także liczba osób
korzystających z pomocy społecznej, co ściśle wiąże się z osobami bezrobotnymi.
Przeszkodą w zmniejszeniu bezrobocia i liczby beneficjentów OPS jest brak
aktywności mieszkańców, co jest skutkiem bezradności i niezaradności życiowej.
Obszar wykazuje także zdegradowanie w sferze gospodarczej – na terenie tym
swoją działalność prowadzi niewielka liczba przedsiębiorców.
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