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Abstract
The aim of this study was an analysis of the influence of the european founds on the tourist infrastructure
development. As case study the area of the Lebork poviat was used. It was made an analysis of the most important
realisations of the tourist infrastructure development in the town Lebork and other localities of the Lebork poviat.
Besides it the analysis of the influence of the tourist and recreation development on the social live. Results show very
important role of the infrastructure tourist development built from the european founds on the socjety of Lebork
poviat.
Streszczenie
Przedmiotem opracowania była analiza wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. Jako studium przypadku posłużono się obszarem powiatu lęborskiego. Dokonano
charakterystyki najważniejszych inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w mieście
Lębork oraz pozostałych miejscowościach gminnych i sołeckich powiatu lęborskiego z jednoczesną oceną ich
wpływu na życie społeczności lokalnych w tych miejscowościach. Wyniki opracowania wskazują na ważną rolę jaką
odegrały w życiu mieszkańców powiatu lęborskiego inwestycje finansowane lub współfinansowane ze środków
finansowych Unii Europejskiej.
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Wstęp
Jednostki samorządu terytorialnego są drugim ważnym elementem sektora finansów
publicznych (Izdebski 2008, Szczepański 1999, Tegler 1994). Samorządy odgrywają szczególną
rolę w zakresie dostarczania usług o charakterze społecznym, gdyż mają możliwość rozpoznania
problemów lokalnej społeczności (Chmaj 1999, Jędrzejewski 2007). Obok infrastruktury
technicznej ogólnej istotne są obiekty i usługi służące zaspokajaniu potrzeb w zakresie wolnego
czasu, to jest: rozrywki, kultury i rekreacji.

Cel opracowania
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy wykorzystania funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej na rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej. Jako studium przypadku
wykorzystano obszar powiatu lęborskiego. Do analizy wykorzystano dane Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego dotyczące wykorzystania funduszy europejskich na rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej we wszystkich gminach powiatu leborskiego.
Fundusze strukturalne to środki pomocowe, które są przeznaczone dla słabiej rozwiniętych
krajów członkowskich Unii Europejskiej (Michalak 2007, Pietrzak i inni 2004, Zakrzewska
2000). Są one bardzo istotnym elementem wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego
samorządów (Brzezińska, Górczyński 2006, Butowski 2002, 2005, Butowski, Żakowski 2003).
Są one kierowane do działów gospodarek i regionów krajów słabiej rozwiniętych w celu
wyrównania różnicy w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Polityka strukturalna oraz
środki z funduszów mają za zadanie pomóc władzom regionalnym lub centralnym obszarów
biedniejszych w rozwoju i rozwiązaniu problemów gospodarczych.
Środki z funduszy europejskich są przeznaczone na trzy rodzaje przedsięwzięć:
 Cel 1 – wspieranie rozwoju regionów;
 Cel 2 – wspieranie zmian społecznych i ekonomicznych w regionach dotkniętych
strukturalnymi problemami gospodarczymi;
 Cel 3 – wspieranie walki z bezrobociem, obszary nie objęte celem (Kuchlewski i inni
2007).
W latach 2007–2013 cele te były realizowane z

czterech Funduszy Strukturalnych:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz z Funduszu Spójności, będącego w swej istocie odrębnym
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instrumentem polityki strukturalnej.
Wcześniej, w latach 2000-2006 istniały cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz
Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego i Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa.
Dodatkowo istniał Fundusz Spójności (FS), który został utworzony w 1993 r. Jego postanie
powiązane było z wstąpieniem do Unii Europejskiej czterech państw: Grecji, Hiszpanii, Irlandii
i Portugalii. Państwa te miały znaczne opóźnienie gospodarcze w stosunku do krajów należących
do UE.
Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych. Jest on instrumentem
ekonomiczno- Unii oraz działa w skali całych państw, nie regionów (Butowski 2002).
Unia w ramach funduszy strukturalnych realizuje Inicjatywy Wspólnotowe. Jest to program,
który stanowi uzupełnienie funduszy. Obejmuje jednak wąski wachlarz problemów (Zakrzewska
2000). W okresie 2000-2006 Unia Europejska realizowała cztery Inicjatywy Wspólnotowe.
Interreg III był programem, który promował przygraniczną, międzynarodową i międzyregionalną
współpracę, po to by wyeliminować granice państw, gdyż utrudniają rozwój gospodarczy. Drugi
program to EQUAL, który wspierał nowoczesne sposoby unikania dyskryminacji i nierównych
szans na rynku pracy. Program URBAN wspierał ekonomiczno-społeczną odbudowę terenów
miejskich,

na

terenach

silnie

zurbanizowanych

z

licznymi

problemami

społeczno-

ekonomicznymi (bezrobocie, czyli patologie społeczne). Ostatnim był program to LEADER +,
który miał za zadanie ożywić środowiska lokalne i ich zaangażowanie w realizację lokalnych
strategii odnowy terenów wiejskich (Kuchlewski i inni 2007)

Analiza wybranych inwestycji w związanych z rozwojem infrastruktury sportoworekreacyjnej, finansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej
Udostępnianie lokalnej społeczności możliwości uprawiania aktywnie rekreacji czynnej
i sportu jest ściśle powiązane z budową odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego. Wiąże się
to również z budową obiektów sportowych, które są przeznaczone głównie do użytku
publicznego i kierowane poprzez jednostki samorządu terytorialnego.
W ostatnich latach w powiecie lęborskim zrealizowano szereg inwestycji w zakresie
inwestycji w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Najwięcej inwestycji w tym zakresie
dotyczyło obiektów zrealizowanych ze środków programu „Moje Boisko Orlik 2012”.
W ramach tego projektu w powiecie lęborskim powstało pięć kompleksów sportowych - dwa
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w Lęborku (ul. Warszawska i Plac Piastowski) oraz po jednym w Łebie, Nowej Wsi Lęborskiej
i Łebuni.
Pierwsze boisko powstało w Łebuni w gminie Cewice. Kompleks został oficjalnie oddany
do użytku 10 września 2008 r. Znajduje się on przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Łebuni.
Łączny koszt całego kompleksu wyniósł 1 149 999 zł, z czego Minister Sportu i Turystyki
przeznaczył na ten cel 333 tys. zł. Taką samą kwotę gmina otrzymała z Urzędu
Marszałkowskiego, zaś reszta kwoty pochodziła z budżetu gminy Cewice. Wkład gminy wynosił
więc 483 999 zł.1 Gmina Cewice zaciągnęła kredyt długoterminowy na budowę kompleksu boisk
w Łebuni w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w wysokości 600 tys. zł. Formą
zabezpieczenia kredytu był weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Spłatę kredytu
realizowano w latach 2009–2013 z wpływów opłat i podatków lokalnych oraz dochodów
ze sprzedanego mienia komunalnego.2 W założeniu budowany kompleks boisk był przeznaczony
dla wszystkich mieszkańców gminy oraz miał za zadanie zaktywizować lokalną społeczność
do uprawiania różnego rodzaju sportów. Cały projekt budowy kompleksu boisk w Łebuni
dotyczył: budowy boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego. Kompleks został
wyposażony w projektory zamontowane na ośmiu masztach na wysokości minimum 9 m,
co zapewniło odpowiednie doświetlenie obiektu i możliwość korzystania z niego także
w po zmroku.
Kolejna tego typu inwestycją był kompleks boisk wybudowany w Nowej Wsi Lęborskiej
powstał przy Zespole Szkół, w grudniu 2008 roku. Wybudowany został kosztem starego
asfaltowego boiska w wersji standardowej. Koszt całkowity inwestycji w Nowej Wsi Lęborskiej
wyniósł blisko 1.400 mln zł, z tego wkład własny gminy wyniósł około 734 tys. zł.
Kolejny obiekt, kompleks boisk w Łebie jest położony nad kanałem Chełst. Jest to teren
rekreacyjno-sportowy przy ulicy Tysiąclecia. Projekt objęto finansowaniem w kwocie 1.500 mln
zł, z czego po 333 tys. zł. miasto Łeba otrzymało od Ministra Sportu i Turystyki oraz Urzędu
Marszałkowskiego. Wkład własny miasta wyniósł 834 tys. zł. Dzięki tej inwestycji powstały:
boisko do piłki nożnej o powierzchni poliuretanowej oraz boisko wielofunkcyjne
Największym przedsięwzięciem w zakresie budowy boisk w powiecie lęborskim
współfinansowanym z funduszy europejskich jest kompleks, który został zbudowany w Lęborku
1

http://www.uw.gda.pl/ dnia 4.06.2009 r.
Uchwała Nr XXI/107/08 Rady Gminy Cewice z dnia 25 czerwiec 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
2
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przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu. Składa się on z boiska
wielofunkcyjnego (30 x 50m) oraz boiska piłkarskiego (62 x 30m) z nawierzchnią z trawy
syntetycznej. Boiska są ogrodzone i oświetlone dziesięcioma słupkami. Ponadto obiekt sportowy
zawiera również budynki sanitarno - szatniowe z magazynkiem na sprzęt gospodarczo-sportowy
i pomieszczenie dla trenera. Rozbudowa boiska do wersji powiększonej wiązała się
z dodatkowymi kosztami.” Rada Powiatu wyraziła pozytywną decyzję na wydatkowanie 948 tys.
zł z kasy samorządu powiatowego. Dotacja od Ministra Sportu i Turystyki wyniosła 333 tys. zł,
tyle samo samorząd dostał od Marszałka Województwa Pomorskiego. Inwestycja ta ostatecznie
wyniosła blisko 1.858 mln zł, z tego około 1.134 mln zł (to jest około 63% kosztów ogółem)
pochodziło z budżetu Starostwa Powiatowego w Lęborku.
Drugi lęborski kompleks boisk, wybudowany na Placu Piastowskim, powstał na miejscu
wcześniej już istniejącego boiska Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lęborku oraz na części skweru.
Oficjalne otwarcie nastąpiło 15 grudnia 2008 r. Kompleks składa się z dwóch boisk: piłkarskiego
i wielofunkcyjnego. Jest to obiekt ogólnodostępny i szacuje się, że jednocześnie może z niego
korzystać około 1000 osób.
Ważnym programem, z którego współfinansowano budowę obiektów infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej na obszarze powiatu lęborskiego był, program „Blisko boisko”. Program
ten w założeniu

był skierowany przede wszystkim dla miejscowości, które nie posiadały

żadnych boisk z trawy syntetycznej. Brano pod uwagę również lokalizację miejscowości, czyli
miejskie tereny zdegradowane, poprzemysłowe i powojskowe, które objęto programem
rewitalizacji.
W ramach programu „Blisko Boisko” wybudowano boisko typowo piłkarskie przy
Gimnazjum Nr 2 w Lęborku. Wybudowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 35 x 60 m (arena
boiska) i ogrodzono panelami systemowymi o wysokości 4 m z nawierzchnią pokrytą trawą
syntetyczną o łącznej powierzchni 2 924 m² i wysokości min. 50 mm.
Oprócz wymienionej, warto też wymienić kilka innych podobnych inwestycji wspieranych
przez samorządy w mniejszych miejscowościach powiatu lęborskiego.
Jedną z takich miejscowości jest Garczegorze, będące jednym z sołectw Gminy Nowa Wieś
Lęborska. W skład tego sołectwa wchodzą: Garczegorze, Janisławiec, Darżkowo i Pogorszewo.
Całe sołectwo zamieszkują 852 osoby, w tym Garczegorze- 375 osób; Janisławiec - 85 osób;
Darżkowo- 47 osób; Pogorszewo- 345 osób. Miejscowości takie jak Janisławiec, Darżkowo
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i Pogorszewo położone są w odległości od 2 do 4 km od Garczegorza. W roku 2006 rozpoczęto
realizację dużego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Garczegorzu. Powstało sołeckie centrum
sportu i rozrywki „Sahara”. Wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny w obrębie, którego
znalazły się: boiska do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę koszykową, plac służący
do organizowania imprez plenerowych oraz parking dla samochodów osobowych Całościowy
koszt inwestycji to 60. 273,56 zł.
Podobne inwestycje zrealizowano w sołectwie Łebień położonym w północnej części gminy
Nowa Wieś Lęborska. W skład tego sołectwa wchodzą dwie wsie: Łebień i Lędziechowo.
W roku 2006 w Lędziechowie powstał kompleks sportowo-rekreacyjny pn. Oaza sportu
i rekreacji. Wynikało to z potrzeb nie tylko jednej miejscowości, ale całego sołectwa. Projekt
miał również przyczynić się do uatrakcyjnienia tego obszaru dla turystów, ponieważ na tym
terenie znajdują się gospodarstwa agroturystyczne. Kompleks składa się z boiska do gry w piłkę
siatkową i koszykową, boiska do gry w piłkę nożną, kręgu tanecznego z kostki brukowej, sceny
zadaszonej o powierzchni 20 m2 i placu zabaw dla dzieci typu „Małpi Gaj”.
Dodatkowo cały teren został obsadzony drzewkami świerkowymi, które tworzą żywopłot.
Pomiędzy placem zabaw, a oczkiem wodnym (znajduje się na terenie kompleksu) zbudowano
ścieżkę o długości 30 m, obsadzoną z dwóch stron krzewami owocowymi i drzewami.
Koszt całego przedsięwzięcia „ Oaza sportu i rekreacji” w Lędziechowie wyniósł 74.820,28
zł. Warto odnotować, że dużym zaangażowaniem przy budowie obiektu sportowego wykazała się
społeczność wsi, która aktywnie uczestniczyła w pracach budowlanych.
Ważną inwestycją o charakterze sportowo-rekreacyjnym było centrum rekreacyjnowypoczynkowe w Wilkowie. Sołectwo Wilkowo Nowowiejskie jest położone w Gminie Nowa
Wieś Lęborska. Liczy ono 160 osób i tworzy je tylko miejscowość Wilkowo Nowowiejskie.
Na centrum rekreacyjno-wypoczynkowe składa się: plac zabaw dla dzieci typu „Małpi Gaj”,
kamienny grill z rusztem, scena z zadaszeniem, płyta taneczna z kostki brukowej oraz boisko
do gry w piłkę nożną. Całkowity koszt inwestycji mieści się w kwocie 72.308,33 zł brutto. Warto
zwrócić uwagę również na aktywny udział lokalnej społeczności w realizacji tej inwestycji.
Społeczność wsi aktywne uczestniczyła w pracach budowlanych oraz udostępniła do budowy
kompleksu sprzęt na kwotę 9.361,49 zł. Wkład mieszkańców wsi ogółem w realizacje
tej inwestycji wyniósł 32.308,33 zł.
Opisane powyżej trzy inwestycje sportowo-rekreacyjne w Garczegorzu, Lędziechowie
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i Wilkowie Nowowiejskim zostały dofinansowane przez samorządy na podobnych zasadach.
Do realizacji każdej z nich w dużej mierze przyczyniła się lokalna społeczność. Małą różnicą
był jedynie koszt inwestycji oraz różna wycena wkładu własnego mieszkańców wsi.
W Łebieniu, który należy do gminy Nowa Wieś Lęborska również przy czynnym udziale
mieszkańców

powstał

obiekt

rekreacyjno-sportowy o

nazwie

Centrum

Rekreacyjno-

Wypoczynkowe. Koszt tej inwestycji wyniósł aż 100 tys. zł. Wybudowano stadion piłki nożnej,
bieżnie, korty tenisowe, boiska do piłki nożnej i ręcznej. Dodatkowo wybudowano parkiet
taneczny, parking dla samochodów oraz biesiadne stoły. Inwestycję rozpoczęto w ramach
programu Odnowy Wsi Pomorskiej, do którego Sołectwo Łebień przystąpiło w 2003 r.
Ważna grupę inwestycji w zakresie budowy infrastruktury sportowo rekreacyjnej stanowiły
hale sportowe.
W 2004 roku miasto Lębork wystąpiło do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
o dofinansowanie budowy Miejskiej Hali Sportowej przy zespole Szkół Nr 2 w Lęborku. Prace
budowlane zakończono w 2006 r. Środki na realizację tego projektu pochodziły
ze Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Był to program

przeznaczony na rozwój lokalnych placówek edukacyjno-sportowych. Hala sportowa
wybudowana została na boisku szkolnym. Powstał obiekt sportowo widowiskowy z widownią
dla 500 osób i boiskiem o wymiarach: 40 x 20 m przystosowanym do gry w piłkę ręczną,
siatkówkę, koszykówkę, ćwiczeń gimnastycznych oraz o możliwościach organizowania imprez
o charakterze masowym.
Całościowy koszt budowy Miejskiej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Lęborku
wyniósł

5.935 mln zł. Koszty kwalifikowane kształtowały się na poziomie 5.820 mln zł.

Dofinansowanie pochodziło z programu ZPORR, działanie 3.5.1- Lokalna Infrastruktura
Edukacyjna i Sportowa. Wyniosło one aż 75% kosztów inwestycji. Wartość dofinansowania
projektu kształtowała się na poziomie- 4 364 799 zł. Pozostałe 25 % kosztów poniosła Gmina
Miejska Lębork, czyli- 1 570 201 zł. Projekt był realizowany w latach 2005-2006.3
W 1998 roku w gminie miejskiej Łeba przy ulicy Tysiąclecia powstała hala sportowa
w sąsiedztwie szkoły im. Adama Mickiewicza. Obiekt sportowy o wymiarach 45x24x10m
3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/168/05 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 styczeń 2005 r.
w brzemieniu nadanym przez Uchwałę Nr 1116/254/05 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudzień
2005 r.
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posiada boiska przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz tenisa oraz
widownię, która może pomieścić 300 osób.
W latach, gdy hala została wybudowana, była jedną z największych hal sportowych
na Pomorzu. Koszt całościowy wyniósł 4.400 mln zł. Środki na realizację pochodziły z wkładu
własnego samorządu. Prace wykonano przy wsparciu aktywnym Urzędu Kultury Fizycznej
i Turystyki.
Bardzo istotną inwestycją wybudowaną przy istotnym wsparciu ze środków finansowych
Unii Europejskiej jest Pływalnia Miejska Rafa w Lęborku, którą zarządza Centrum Sportu
i Rekreacji. Obiekt ten znajduje się przy ulicy Olimpijczyków. Składa się z dwóch basenów:
dużego o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości do 1,80 m, mogącego jednocześnie przyjąć
do 48 osób oraz z basenu małego o wymiarach 12,5 x 6 m, głębokości do 0,95 m,
przeznaczonego głównie do nauki pływania, gier oraz zabaw dla dzieci, mogącego jednocześnie
przyjąć do 18 osób.
Pływalnia Miejska Rafa w Lęborku jest nowoczesnym obiektem sportowo-rekreacyjnym
w pełni przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo znajdują się tu: gabinet
masażu i rehabilitacji, sklep sportowy, głównie z akcesoriami pływackimi oraz barek
gastronomiczny.
Budowa basenu trwała trzy lata. Basen miał zostać oddany do użytku w grudniu 1999 r.
Oficjalne otwarcie odbyło się na 1 kwietnia 2000 r. Koszt budowy tego typu obiektu sportoworekreacyjnego wyniósł ogółem 6.920 mln zł. Nakłady na budowę basenu zrealizowane
do 31.12.1997 r. ukształtowały się na poziomie 140 tys. zł.

W 1998 r. dotacja z budżetu

na budowę pływalni wyniosła 2 mln zł. W 1999 r. dofinansowanie tego obiektu sportoworekreacyjnego ze źródeł pozabudżetowych, czyli z Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki,
ukształtowało się na poziomie 1.280 mln zł, zaś wydatki z budżetu samorządu to 3.200 mln zł.

Podsumowanie
W ostatnich latach w Polsce powstało wiele inwestycji w zakresie infrastruktury sportoworekreacyjnej

i turystycznej. Powstają liczne nowe obiekty oraz modernizuje się starsze.

Szczególnie dużo w grupie tego typu inwestycji powstało ogólnodostępnych boisk ze sztuczną
nawierzchnią, hal do różnego rodzaju gier, stadionów piłkarskich, krytych pływalni oraz
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ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych. Rozwój tego typu obiektów jest głównie wspierany
organizacyjnie i finansowo ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Jednym z zdań jednostek samorządu terytorialnego jest zaspokojenie potrzeb ludności
w zakresie sportu, rozrywki, rekreacji i kultury. Niestety często jednostki samorządu
terytorialnego nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na realizacje tego typu
inwestycji. Z uwagi na to wydatki na realizację obiektów sportowo-rekreacyjnych realizowane
są przy wsparciu organizacyjnym i finansowym różnych instytucji, organizacji państwowych
i inwestorów prywatnych . Bardzo ważnym źródłem wsparcia finansowego dla tego typu
inwestycji są środki finansowe uzyskiwane z funduszy europejskich.
W powiecie lęborskim w latach 90 nie było wielu obiektów turystyczno-rekreacyjnych,
a jeżeli istniały to znajdowały się w stanie rozpadu. Wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej
i pojawieniem się perspektyw skorzystania ze środków pomocowych wiele miejscowości
skorzystało z tych środków rozbudowując lub modernizując infrastrukturę na swoim terenie.
Wraz z nowymi inwestycjami o charakterze komunalnym, transportowym pojawiły się również
z czasem nowe inwestycje związane z modernizacją istniejących oraz budową nowych obiektów
sportowo rekreacyjnych.
Powstawało szereg kompleksów sportowo-rekreacyjnych, boisk o podwyższonych
standardach i wiele innych obiektów, hal sportowo-widowiskowych oraz krytych pływalni.
Liczne tego typu inwestycje pojawiły się również we wszystkich gminach powiatu lęborskiego.
Stworzyło to szersze ramy dla rozwoju aktywności sportowo-rekreacyjnej, zwłaszcza dzieci
i młodzieży szkolnej w miejscowościach, w których brakowało dotychczas tego typu obiektów.
W powiecie lęborskim główne. Dzięki tego typu inwestycjom

wiele miejscowości zyskało

dostęp do nowoczesnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Najistotniejsze inwestycje
sportowo-rekreacyjne, które powstały w powiecie lęborskim przy wsparciu funduszy
europejskich zrealizowano w Lęborku, Łebie, Łebieniu oraz Garczegorzu. Obiekty te w znaczący
sposób poprawiły stan dotychczasowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej stwarzając szersze
ramy uczestnictwa w aktywności sportowo-rekreacyjnej dla lokalnych społeczności.
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