












7.6 Podsumowanie komplementarności  

Podsumowanie komplementarności w obrębie GPR zaprezentowano na poziomie  celów 

i kierunków działań. Związane jest to z patrzeniem na proces rewitalizacji jako narzędzia 

osiągania konkretnych i mierzalnych celów. Dla pełnej prezentacji komplementarności 

zdecydowano się na wykorzystanie matrycy pokazującej wzajemne zależności pomiędzy 

poszczególnymi celami procesu, wskazując na rodzaj komplementarności je wiążącej. 

Poniższa matryca prezentuje poszczególne projekty rewitalizacyjne wraz z przypisanymi 

im kierunkami działań oraz celami strategicznymi. 



Tabela 1 Matryca celów strategicznych, kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Bojszowy - centrum 

Cel strategiczny 1. Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez podniesienie kapitału ludzkiego i społecznego 

Kierunek działania 

Działanie 1.1 
Utworzenie 

centrum usług 
społecznych 

Działanie 1.2 
Rozwijanie 

funkcji 
społeczno-

kulturalnych 

Działanie 1.3 
Wspieranie 

inicjatyw 
społecznych i 

organizacji 
pozarządowych 

Działanie 1.4 
Organizacja 
cyklicznych 

imprez 
integrujących 
mieszkańców 

Działanie 1.5 
Integracja 

społeczna w 
oparciu o 
unikalne 

dziedzictwo 
historyczne i 

kulturalne 

Działanie 1.6 
Ożywienie 

obszaru 
zdegradowanego 

poprzez 
wzmocnienie 
jego funkcji 

symbolicznych 

Działanie 1.7 
Efektywna 
integracja 
społeczno-

zawodowa dla 
osób 

nieaktywnych 
zawodowo 

Nazwa przedsięwzięcia  

1. Centrum Dwór - 
remont i przebudowa 
budynków wraz z 
zagospodarowaniem 
Parku Dworskiego w 
Bojszowach na potrzeby 
stworzenia centrum 
rekreacyjnego, 
społecznego i 
kulturalnego - etap I 

       

2. Centrum Dwór - 
stworzenie centrum 
społeczno-kulturalnego 

       

4. Czas na aktywność - 
cykl wydarzeń i oferta 
aktywizacji przez kulturę, 
sport i rekreację (projekty 
kulturalne zwiększające 
poziom aktywności osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym) 

       



5. Nasze dziedzictwo 
kulturowe - informacja w 
przestrzeni publicznej 
umożliwiająca 
zaznajomienie 
mieszkańców i turystów z 
historią gminy, obiektów   

       

7. Aktywny w każdym 
wieku w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim i 
pszczyńskim 

       

8. Centrum Usług 
Społecznych - 
profesjonalne wsparcie 
rodziny w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim 

       

9. KOPALNIA BIZNESU - 
promocja i wsparcie 
przedsiębiorczości w 
powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

       

10. Outplacement - 
kompleksowym 
wsparciem na rynku pracy 
w powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

       

11. Przebudowa budynku 
maszyn wyciągowych z 
przeznaczeniem na 
utworzenie Centrum 
Usług Społecznych 
Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego 

       

12. Kształcenie 
ustawiczne w PZS w 

       



Lędzinach drogą do 
sukcesu zawodowego 

Cel strategiczny 2. Przebudowa przestrzenno-funkcjonalna terenu z uwzględnieniem funkcji centrotwórczych i symbolicznych 

Kierunek działania 

Działanie 2.1 
Dostosowanie 

zdegradowanej 
infrastruktury do 

potrzeb 
użytkowników, w 

tym osób 
niepełnosprawnych 
(niwelowanie barier 

o charakterze 
architektonicznym) 

Działanie 2.2 
Rewaloryzacja parku 

Działanie 2.3 
Estetyzacja 
przestrzeni 
publicznej 

Działanie 2.4 
Wykorzystanie 

zdewastowanych 
obiektów na cele 

społeczne 

Działanie 2.5 
Udostępnienie 

przestrzeni 
rekreacyjno-

wypoczynkowych dla 
mieszkańców, w tym 

seniorów i osób 
niepełnosprawnych 

Działanie 2.6 
Wykorzystanie 

potencjału 
dziedzictwa 

przyrodniczego 

Nazwa przedsięwzięcia  

1. Centrum Dwór - 
remont i przebudowa 
budynków wraz z 
zagospodarowaniem 
Parku Dworskiego w 
Bojszowach na 
potrzeby stworzenia 
centrum 
rekreacyjnego, 
społecznego i 
kulturalnego - etap I 

      

2. Centrum Dwór - 
stworzenie centrum 
społeczno-
kulturalnego 

      

4. Czas na aktywność - 
cykl wydarzeń i oferta 
aktywizacji przez 
kulturę, sport i 

      



rekreację (projekty 
kulturalne zwiększające 
poziom aktywności 
osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym) 

5. Nasze dziedzictwo 
kulturowe - informacja 
w przestrzeni 
publicznej 
umożliwiająca 
zaznajomienie 
mieszkańców i 
turystów z historią 
gminy, obiektów   

      

7. Aktywny w każdym 
wieku w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim i 
pszczyńskim 

      

8. Centrum Usług 
Społecznych - 
profesjonalne wsparcie 
rodziny w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim 

      

9. KOPALNIA BIZNESU - 
promocja i wsparcie 
przedsiębiorczości w 
powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

      

10. Outplacement - 
kompleksowym 
wsparciem na rynku 
pracy w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim 

      

11. Przebudowa 
budynku maszyn 

      



wyciągowych z 
przeznaczeniem na 
utworzenie Centrum 
Usług Społecznych 
Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego 

12. Kształcenie 
ustawiczne w PZS w 
Lędzinach drogą do 
sukcesu zawodowego 

      

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 2 Matryca celów strategicznych, kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Bojszowy Nowe - centrum 

Cel strategiczny 1. Odrodzenie społeczne terenu kryzysowego 

Kierunek działania 

Działanie 1.1 
Stworzenie 

kompleksowej 
oferty spędzania 

czasu dla seniorów i 
niepełnosprawnych 

Działanie 1.2 
Stworzenie oferty 

aktywnego 
spędzania czasu 

wolnego 

Działanie 1.3 
Rozwijanie funkcji 

edukacyjnych i 
wychowawczych w 

oparciu o stworzone 
miasteczko ruchu 

drogowego 

Działanie 1.4 
Integracja 

mieszkańców w 
obrębie 

nowotworzonego 
centrum Bojszów 

Nowych 

Działanie 1.5 
Ograniczanie 
negatywnych 

zjawisk społecznych, 
profilaktyka i 
aktywizacja 
społeczna 

Działanie 1.6 
Efektywna 
integracja 
społeczno-

zawodowa dla osób 
nieaktywnych 

zawodowo 

Nazwa przedsięwzięcia  

3. Roboty budowlane 
polegające na remoncie i 
przebudowie budynków 
komunalnych wraz z  
zagospodarowaniem 
otoczenia na terenie 
Bojszów Nowych na 
potrzeby stworzenia 
centrum rekreacyjnego, 
społecznego 

      



4. Czas na aktywność - 
cykl wydarzeń i oferta 
aktywizacji przez kulturę, 
sport i rekreację (projekty 
kulturalne zwiększające 
poziom aktywności osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym) 

      

5. Nasze dziedzictwo 
kulturowe - informacja w 
przestrzeni publicznej 
umożliwiająca 
zaznajomienie 
mieszkańców i turystów z 
historią gminy, obiektów   

      

7. Aktywny w każdym 
wieku w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim i 
pszczyńskim 

      

8. Centrum Usług 
Społecznych - 
profesjonalne wsparcie 
rodziny w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim 

      

9. KOPALNIA BIZNESU - 
promocja i wsparcie 
przedsiębiorczości w 
powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

      

10. Outplacement - 
kompleksowym 
wsparciem na rynku pracy 
w powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

      



11. Przebudowa budynku 
maszyn wyciągowych z 
przeznaczeniem na 
utworzenie Centrum 
Usług Społecznych 
Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego 

      

12. Kształcenie 
ustawiczne w PZS w 
Lędzinach drogą do 
sukcesu zawodowego 

      

Cel strategiczny 2. Rozwój stref rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców 

Kierunek działania 

Działanie 2.1 
Zagospodarowan

ie terenów 
zielonych 

Działanie 2.2 
Budowa 

miasteczka 
ruchu 

drogowego 

Działanie 2.3 
Stworzenie 

wielofunkcyjneg
o kompleksu 

sportowo-
rekreacyjnego 

Działanie 2.4 
Dostosowanie 

stanu 
technicznego 
obiektów do 

potrzeb 
mieszkańców 

Działanie 2.5 
Nadanie nowych 

funkcji 
społecznych 

podobszarowi 
rewitalizacji 

Działanie 2.6 Dostosowanie 
zdegradowanej infrastruktury 

obszaru dla osób niepełnosprawnych 

3. Roboty budowlane 
polegające na remoncie i 
przebudowie budynków 
komunalnych wraz z  
zagospodarowaniem 
otoczenia na terenie 
Bojszów Nowych na 
potrzeby stworzenia 
centrum rekreacyjnego, 
społecznego 

      

4. Czas na aktywność - 
cykl wydarzeń i oferta 
aktywizacji przez kulturę, 
sport i rekreację (projekty 
kulturalne zwiększające 
poziom aktywności osób 

      



zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym) 

5. Nasze dziedzictwo 
kulturowe - informacja w 
przestrzeni publicznej 
umożliwiająca 
zaznajomienie 
mieszkańców i turystów z 
historią gminy, obiektów   

      

7. Aktywny w każdym 
wieku w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim i 
pszczyńskim 

      

8. Centrum Usług 
Społecznych - 
profesjonalne wsparcie 
rodziny w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim 

      

9. KOPALNIA BIZNESU - 
promocja i wsparcie 
przedsiębiorczości w 
powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

      

10. Outplacement - 
kompleksowym 
wsparciem na rynku pracy 
w powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

      

11. Przebudowa budynku 
maszyn wyciągowych z 
przeznaczeniem na 
utworzenie Centrum 
Usług Społecznych 
Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego 

      



12. Kształcenie 
ustawiczne w PZS w 
Lędzinach drogą do 
sukcesu zawodowego 

      

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 3 Matryca celów strategicznych, kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Jedlina - centrum 

Cel strategiczny 1. Ożywienie społeczne Jedliny – centrum   

Kierunek działania 
Działanie 1.1 Aktywne 

działanie na rzecz 
ograniczenia ubóstwa 

Działanie 1.2 Stworzenie 
ścieżki zdrowia jako 

zintegrowanego 
elementu systemu 

profilaktyki zdrowotnej 

Działanie 1.3 
Wykorzystanie 

potencjału istniejących 
placówek edukacyjnych i 

opiekuńczych 

Działanie 1.4 Efektywna 
integracja społeczno-
zawodowa dla osób 

nieaktywnych zawodowo 

Działanie 1.5 Rozwijanie 
funkcji kulturalnych 

Nazwa przedsięwzięcia  

4. Czas na aktywność - 
cykl wydarzeń i oferta 
aktywizacji przez kulturę, 
sport i rekreację (projekty 
kulturalne zwiększające 
poziom aktywności osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym) 

     

5. Nasze dziedzictwo 
kulturowe - informacja w 
przestrzeni publicznej 
umożliwiająca 
zaznajomienie 
mieszkańców i turystów z 
historią gminy, obiektów   

     



6. Rewitalizacja Parku 
Zamkowego w Jedlinie 

     

7. Aktywny w każdym 
wieku w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim i 
pszczyńskim 

     

8. Centrum Usług 
Społecznych - 
profesjonalne wsparcie 
rodziny w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim 

     

9. KOPALNIA BIZNESU - 
promocja i wsparcie 
przedsiębiorczości w 
powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

     

10. Outplacement - 
kompleksowym 
wsparciem na rynku pracy 
w powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

     

11. Przebudowa budynku 
maszyn wyciągowych z 
przeznaczeniem na 
utworzenie Centrum 
Usług Społecznych 
Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego 

     

12. Kształcenie 
ustawiczne w PZS w 
Lędzinach drogą do 
sukcesu zawodowego 

     

Cel strategiczny 2. Dostosowanie przestrzeni i obiektów na terenie rewitalizowanym do potrzeb i projektów rewitalizacyjnych 



Kierunek działania 
Działanie 2.1 

Rewaloryzacja 
zabytkowego parku 

Działanie 2.2 
Zagospodarowanie 

turystyczne i 
rekreacyjne obszaru 

Działanie 2.3 
Doposażenie 
przestrzeni 

publicznej w 
siłownię zewnętrzną 

i plac zabaw 

Działanie 2.4 
Ekspozycja 

informacji na temat 
historycznego 

dziedzictwa terenu 

Działanie 2.5 
Dostosowanie 

zdegradowanej 
infrastruktury 

obszaru dla osób 
niepełnosprawnych 

Działanie 2.6 
Wykorzystanie 

potencjału 
środowiska 

naturalnego obszaru 

4. Czas na aktywność - 
cykl wydarzeń i oferta 
aktywizacji przez kulturę, 
sport i rekreację (projekty 
kulturalne zwiększające 
poziom aktywności osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym) 

      

5. Nasze dziedzictwo 
kulturowe - informacja w 
przestrzeni publicznej 
umożliwiająca 
zaznajomienie 
mieszkańców i turystów z 
historią gminy, obiektów   

      

6. Rewitalizacja Parku 
Zamkowego w Jedlinie 

      

7. Aktywny w każdym 
wieku w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim i 
pszczyńskim 

      

8. Centrum Usług 
Społecznych - 
profesjonalne wsparcie 
rodziny w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim 

      

9. KOPALNIA BIZNESU - 
promocja i wsparcie 
przedsiębiorczości w 

      



powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

10. Outplacement - 
kompleksowym 
wsparciem na rynku pracy 
w powiecie bieruńsko-
lędzińskim 

      

11. Przebudowa budynku 
maszyn wyciągowych z 
przeznaczeniem na 
utworzenie Centrum 
Usług Społecznych 
Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego 

      

12. Kształcenie 
ustawiczne w PZS w 
Lędzinach drogą do 
sukcesu zawodowego 

      

Źródło: opracowanie własne 
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