RAPORT
SPOTKANIA WARSZTATOWE
Z INTERESARIUSZAMI REWITALIZACJI
PRZEPROWADZONE NA OBSZARACH
REWITALIZACJI
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
i Gminy Polanów na lata 2017-2023
Polanów, Cetuń, Chocimino, Nacław, Rzeczyca Wielka
29-31 maja 2017

INSTYTUT BADAWCZY IPC SPÓŁKA Z O.O.

1. INFORMACJA OGÓLNA NT. SPOTKAŃ
Miejsce oraz terminy spotkań:
Obszary zdegradowane wskazane do rewitalizacji:






Polanów, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, ul. Wolności 7, Polanów –
29.05.2017, godz. 17:00
Chocimino, Świetlica Wiejska, 30.05.2017, godz. 17:00
Cetuń, Świetlica Wiejska, 30.05.2017, godz. 19:15
Nacław, Świetlica Wiejska, 31.05.2017, godz. 17:00
Rzeczyca Wielka, Świetlica Wiejska, 31.05.2017, godz. 19:00

Czas trwania:


Około 120 min/warsztat – łącznie 10 godzin

Cele warsztatów:




Zapoznanie mieszkańców z wynikami diagnozy służącej wytyczeniu obszaru zdegradowanego
w gminie Polanów,
Zapoznanie mieszkańców z celami rewitalizacji,
Pogłębienie diagnozy nt. problemów występujących na obszarach zdegradowanych oraz
analiza oczekiwań zgłaszanych przez mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji w odniesieniu
do działań rewitalizacyjnych.

Przebieg spotkań:






Powitanie uczestników
Prezentacja diagnozy miejscowości/sołectwa na tle gminy Polanów wykonanej w oparciu
o dane statystyczne
Omówienie założeń i celów rewitalizacji społecznej, funkcjonalno-przestrzennej
i infrastrukturalnej
Przedstawienie planu działań i harmonogramu opracowywania programu rewitalizacji
Dyskusja moderowana – zbieranie informacji nt. problemów oraz oczekiwań dot. rewitalizacji
danej miejscowości

Spotkania prowadzone i moderowane były przez eksperta ds. rewitalizacji Marka Karłowskiego.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych (Burmistrz, Zastępca burmistrza),
koordynator projektu z ramienia Gminy Polanów) oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
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Fot. 1. Powitanie uczestników warsztatów przez Zastępcę Burmistrza Polanowa

Fot. 2. Moderowane dyskusja z mieszkańcami obszaru rewitalizacji
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2. WYNIKI SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH
1. Podobszar rewitalizacji Polanów, ul. Koszalińska, Wolności, Zamkowa, Sławieńska




Lokalizacja: Polanów, ul. Wolności (234 mieszkańców), ul. Koszalińska (244), ul. Sławieńska
(100), ul. Zamkowa (100 mieszkańców)
Liczba mieszkańców: 847 mieszkańców wg danych UM Polanów za 2015 rok (9,26% ludności
gminy)
Uzasadnienie degradacji: koncentracja problemów społecznych oraz występowanie
problemów przestrzenno-funkcjonalnych

Lp.

Charakter problemów

1

Sfera społeczna

Zdiagnozowane problemy na podstawie diagnozy delimitacyjnej










2
3
4

Sfera gospodarcza
Sfera środowiskowa
Sfera przestrzennofunkcjonalna

Depopulacja 2015/2010 – ubyło 65 mieszkańców, co
stanowiło 7,12% (w gminie 3,30%)
Starzejące się społeczeństwo – 155 osób w wieku
poprodukcyjnym, co stanowiło 18,29% mieszkańców
tego obszaru (w gminie 15,84%)
Bezrobocie – 48 osób bezrobotnych (91,77 bezrobotnych
na 1000 osób w wieku produkcyjnym – przy średniej
gminnej 109,19)
Ubóstwo – 40 osób korzystających z pomocy społecznej z
tytułu ubóstwa (47,22 na 1000 osób przy średniej
gminnej 44)
Alkoholizm – 5 osób korzystających z pomocy społecznej z
tytułu alkoholizmu (5,9 na 1000 osób przy średniej
gminnej 4,0)
Długotrwała lub ciężka choroba – 17 osób korzystających z
tego tytułu z pomocy społecznej (5,9 na 1000
mieszkańców przy średniej gminnej 23)
Dzieci korzystające z dożywiania – 36 dzieci (42,5 dzieci na
1000 mieszkańców do 17 roku przy średniej gminnej
131,72)
Frekwencja wyborcza – 52,47% przy średniej gminnej
45,23%
Bezpieczeństwo publiczne – 116 interwencji Straży
Miejskiej, z czego 103 na ulicy Sławieńskiej (136
interwencji na 1000 mieszkańców przy średniej gminnej
103)





Brak ogólnodostępnych placów zabaw w ciągu ulic
Brak ogólnodostępnych obiektów sportowych w ciągu ulic
2 obiekty zabytkowe wymagające remontów (10 takich
obiektów w całej gminie) – co oznacza 0,23 takich
obiektów na 100 mieszkańców, przy średniej gminnej 0,10
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Niski odsetek dzieci korzystających z oferty obiektów
kultury – w 2015 roku z takiej oferty korzystało 28 dzieci z
169 zamieszkujących tą przestrzeń co stanowiło 16,5%,
przy średniej gminnej 17,47%
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Sfera techniczna

-

Lp.

Charakter problemów

Zdiagnozowane problemy w trakcie spotkań warsztatowych /
opinie mieszkańców nt. potrzeb rewitalizacji

1

Sfera społeczna

2
3

Sfera gospodarcza
Sfera środowiskowa

4

Sfera przestrzennofunkcjonalna




Brak siedziby dla dobrze zorganizowanej grupy seniorów.
Brak przestrzeni do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych
wraz z trenerem.
Brak atrakcyjnej oferty dla młodych.












Przebieg przez centrum Polanowa dróg tranzytowych
(m.in. Koszalin – Bobolice, Bobolice – Miastko, Bobolice –
Sławno), w tym w ciągach ulic: Koszalińskiej, Wolności,
Sławieńskiej oraz znaczne natężenie ruchu powoduje
powstawanie uciążliwego dla mieszkańców hałasu
komunikacyjnego.
Niewykorzystana przestrzeń publiczna w obrębie rynku
(ul. Zamkowa), obecnie funkcjonuje tu parking, przestrzeń
charakteryzuje się niską estetyką – pomysł Gminy Polanów
dot. stworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni
publicznej.
Niska estetyka przestrzeni dworca autobusowego przy ul.
Wolności – pomysł Gminy Polanów związany jest z
utworzeniem centrum przesiadkowego, umożliwiającego
integrację różnych form komunikacji.
Niska estetyka przestrzeni wokół kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP.
W części obszaru rewitalizacji związanej z ulicą Koszalińską
brak jest placu zabaw, a tą część miasta zamieszkuje duża
liczba dzieci. Mieszkańcy wskazują ponadto na potrzebę
utworzenia siłowni zewnętrznej.
Zauważalnym problemem, związanym z
zagospodarowaniem przestrzeni, jest występowanie
licznych obiektów gospodarczych, tj. szop, komórek, które
charakteryzują się złym stanem technicznym oraz niską
estetyką (część to obiekty blaszane). Problem ten
powiązany jest z brakiem sieci ciepłowniczej. Szopy i
komórki służą jako miejsce przechowywania opału.
Rozwiązaniem tego problemu może rozwój ogrzewania na
gaz skroplony (takie koncepcje pojawiają się w Gminie).
Istotną barierą będzie przekonanie mieszkańców do
likwidacji obiektów gospodarczych oraz pomysł na
zagospodarowanie wolnych przestrzeni, zajętych prze te
obiekty.
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5

Sfera techniczna



Istotną skalę problemu stanowi stan obiektów
mieszkalnych, w szczególności zlokalizowanych przy ul.
Koszalińskiej, zły stan techniczny mieszkań, niska estetyka
obiektów budowlanych – współwystępują z niską estetyką
przestrzeni wspólnych, w tym podwórek, przestrzeni
pomiędzy budynkami. Problem ten widoczny jest w
szczególny sposób na ulicy Koszalińskiej, zdominowanej
przez starszą zabudowę mieszkalną wielorodzinną
(kamienice z XIX/XX wieku). Istota problemu polega na
tym, że część mieszkań to obiekty komunalne i socjalne o
niskim standardzie, zasiedlone przez mieszkańców o
niskim statusie materialnym, co utrudnia zorganizowanie
prac modernizacyjnych. Pomysłem, które może w dłuższej
perspektywie czasowej rozwiązać problem jest stworzenie
narzędzi dotacyjnych dla wspólnot i właścicieli prywatnych
na remonty i modernizacje obiektów mieszkalnych.

Na czym oprzeć pomysł rewitalizacji w Polanowie:




Wspieranie różnych form aktywności społecznej, w tym także tworzenie oferty dla młodych
oraz starzejącego się społeczeństwa
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym rynku oraz centrum przesiadkowego,
stworzenie placu zabaw
Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkalnych oraz części wspólnych, w tym
podwórek, docelowo w dłuższej perspektywie likwidacja szop i komórek (powiązana z
tworzeniem alternatywy dla ogrzewania węglowego – tj. gaz skroplony, oraz
zagospodarowanie przestrzeni zajętych przez komórki i szopy)

Ponadto:




Na obszarze rewitalizacji zlokalizowany jest dobrze wyposażony i nowoczesny obiekt
Biblioteki Publicznej
Na obszarze rewitalizacji koncentruje się życie gospodarcze, zlokalizowanych jest szereg usług
oraz obiektów handlowych (sklepy)
Przestrzeń rewitalizacji została już częściowo zmodernizowana i sąsiaduje z atrakcyjną
przestrzenią Parku Miejskiego
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Dokumentacja fotograficzna:
Fot. 3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie

Fot. 4. Zabudowa wielorodzinna przy ul. Zamkowej
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Fot. 5. Przestrzeń przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Fot. 6. Zabudowa gospodarcza przy ul. Zamkowej
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Fot. 7. Zabudowa gospodarcza przy ul. Zamkowej

Fot. 8. Widok ogólny na ulicę Zamkową
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Fot. 9. Rynek w Polanowie, obecnie parking

Fot. 10. Ul. Wolności w Polanowie
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Fot. 11. Obiekty handlowe przy ul. Wolności

Fot. 12. Przestrzeń dworca autobusowego przy ul. Wolności
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Fot. 13. Zagospodarowana przestrzeń parku miejskiego (plac zabaw) przy ul. Wolności

Fot. 14. Stan nawierzchni drogi ulicy Zamkowej
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Fot. 15. Przestrzeń publiczna za blokami na ulicy Zamkowej

Fot. 16. Przestrzeń publiczna za blokami na ulicy Zamkowej
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Fot. 17. Estetyka przestrzeni zamieszkania przy ul. Zamkowej

Fot. 18. Złe rozwiązania funkcjonalne, skutkujące dewastacją zieleni publicznej
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Fot. 19. Obiekt Urzędu Miasta w Polanowie przy ul. Wolności

Fot. 20. Ulica Koszalińska w Polanowie
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Fot. 21. Zdewastowane obiekty gospodarcze przy ul. Koszalińskiej

Fot. 22. Przestrzenie wspólne sąsiedztwa obiektów mieszkalnych przy ul. Koszalińskiej
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Fot. 23. Zabudowa wielorodzinna przy ul. Koszalińskiej
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2. Podobszar rewitalizacji Chocimino




Lokalizacja: Chocimino
Liczba mieszkańców: 145 mieszkańców wg danych UM Polanów za 2015 rok (1,58%
mieszkańców gminy)
Uzasadnienie degradacji: koncentracja problemów społecznych oraz występowanie
problemów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych

Lp.

Charakter problemów

1

Sfera społeczna

Zdiagnozowane problemy na podstawie diagnozy delimitacyjnej










Depopulacja 2015/2010 – ubyło 21 mieszkańców, co
stanowiło 12,65% (w gminie 3,30%)
Starzejące się społeczeństwo – 22 osoby w wieku
poprodukcyjnym, co stanowiło 15,17% mieszkańców tego
obszaru (w gminie 15,84%)
Bezrobocie – 27 osób bezrobotnych (284,21
bezrobotnych na 1000 osób w wieku produkcyjnym –
przy średniej gminnej 109,19)
Ubóstwo – 26 osób korzystających z pomocy społecznej z
tytułu ubóstwa (179,31 na 1000 osób przy średniej
gminnej 44)
Alkoholizm – 4 osoby korzystające z pomocy społecznej z
tytułu alkoholizmu (27,59 na 1000 osób przy średniej
gminnej 4,0)
Długotrwała lub ciężka choroba – 10 osób korzystających
z tego tytułu z pomocy społecznej (68,97 na 1000
mieszkańców przy średniej gminnej 23)
Dzieci korzystające z dożywiania – 14 dzieci (500 dzieci na
1000 mieszkańców do 17 roku przy średniej gminnej
131,72)
Frekwencja wyborcza – 40,36% przy średniej gminnej
45,23%
Bezpieczeństwo publiczne – 2 interwencje Straży Miejskiej
(13,79 interwencji na 1000 mieszkańców przy średniej
gminnej 103)

2

Sfera gospodarcza



Niska przedsiębiorczość mieszkańców – 3,16 osób na 100
w wieku produkcyjnym prowadzi działalność gospodarczą,
przy średniej gminnej 6,01

3

Sfera środowiskowa



Występowanie azbestu – 25,99 m2 na mieszkańca, przy
średniej gminnej 14,43

4

Sfera przestrzennofunkcjonalna



Zabytki wymagające remontów (1 obiekt) – 6,9 obiektów
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, przy średniej
gminnej 1,09

5

Sfera techniczna



Wysoki udział zabudowy po PGR – 70% obiektów
mieszkalnych przy średniej gminnej 9,5%
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Lp.

Charakter problemów

1

Sfera społeczna

2
3
4

Sfera gospodarcza
Sfera środowiskowa
Sfera przestrzennofunkcjonalna

Zdiagnozowane problemy w trakcie spotkań warsztatowych /
opinie mieszkańców nt. potrzeb rewitalizacji



W miejscowości zlokalizowane są mieszkania socjalne.
Mała liczba mieszkańców zaangażowana jest w sprawy
wspólne.



Zabytkowy obiekt kościoła jest w złym stanie technicznym,
m.in. przecieka dach. Konieczne jest również
zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła.
Bardzo zły stan zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, w
tym obiekt pałacu, który zamieszkany jest przez 5 rodzin o
bardzo niskich dochodach, jak też zabudowa blokowa po
PGR. Szacowane koszty remontu, m. in. dachu, w opinii
mieszkańców przekraczają ich zdolności finansowe.
Ponadto w przypadku bloków po PGR mieszkańcy
zwracają na trudności w podjęciu wspólnej decyzji co do
remontów obiektu (np. 4 na 6 rodzin jest za podjęciem
decyzji, 2 rodziny są przeciwne).
Mieszkańcy zwracają uwagę na brak zewnętrznej siłowni.
Brak jest także zagospodarowanej przestrzeni publicznej
do spotkań plenerowych.
W miejscowości zlokalizowane są niedokończone obiekty
mieszkalne. Przyczyną była likwidacja PGR.
W miejscowości zlokalizowane jest stary poniemiecki
cmentarz. Mieszkańcy zwracają uwagę na konieczność
jego uporządkowania.
Wykluczenie komunikacyjne. Wieś położona z dala od
głównych ciągów komunikacyjnych.
Zły stan urządzeń wodociągu zbudowanego w latach 70tych XX wieku, a tym samym zły stan wody.
Zły stan nawierzchni drogi oraz brak chodników.
Zły stan 4 km drogi powiatowej prowadzącej w kierunku
Bobolic (droga o nawierzchni kostki brukowej)

-







5

Sfera techniczna





Na czym oprzeć pomysł rewitalizacji w Chociminie:




Integracja społeczna mieszkańców tej niedużej wspólnoty wokół wspólnych celów,
wytworzenie silniejszych więzi społecznych i sąsiedzkim, które można pozytywnie
spożytkować na cele wspólnych akcji poprawy estetyki i funkcjonalności wsi. Zaletą wsi jest
jej położenie na uboczu, przyroda i cisza.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym utworzenie plenerowego miejsca spotkań
z siłownią zewnętrzną, boiskiem sportowym, docelowo zagospodarowanie wybranych
przestrzeni publicznych, części wspólnych, obiektów dziedzictwa kulturowego (m.in.
cmentarz poniemiecki).
18




Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkalnych oraz części wspólnych, w tym
podwórek,
Zachowanie obiektów zabytkowych – zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła oraz
zachowanie obiektu kościoła.

Ponadto:


Na obszarze rewitalizacji zlokalizowany jest obiekt świetlicy wiejskiej, który może służyć do
integracji społecznej.

Dokumentacja fotograficzna:
Fot. 24. Nieukończone obiekty mieszkalne w Chociminie

Fot. 25. Zabudowa mieszkalna i gospodarcza w Chociminie
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Fot. 26. Zabudowa mieszkalna i gospodarcza w Chociminie

Fot. 27. Zabudowa mieszkalna i gospodarcza w Chociminie
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Fot. 28. Niska estetyka przestrzeni zamieszkania

Fot. 29. Przestrzeń przy zabytkowym kościele w Chociminie
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Fot. 30. Zabytkowy kościół w Chociminie

Fot. 31. Zabudowa wielorodzinna po PGR w Chociminie
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Fot. 32. Przestrzenie wspólne przy zabudowie mieszkalnej w Chociminie

Fot. 33. Przystanek autobusowy w Chociminie
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3. Podobszar rewitalizacji Cetuń




Lokalizacja: Cetuń
Liczba mieszkańców: 274 mieszkańców wg danych UM Polanów za 2015 rok (2,99%
mieszkańców gminy)
Uzasadnienie degradacji: koncentracja problemów społecznych oraz występowanie
problemów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych

Lp.

Charakter problemów

1

Sfera społeczna

Zdiagnozowane problemy na podstawie diagnozy delimitacyjnej










Depopulacja 2015/2010 – ubyło 22 mieszkańców, co
stanowiło 7,43% (w gminie ubyło 3,30%)
Starzejące się społeczeństwo – 54 osoby w wieku
poprodukcyjnym, co stanowiło 19,71% mieszkańców
tego obszaru (w gminie 15,84%)
Bezrobocie – 22 osoby bezrobotne (132,53 bezrobotnych
na 1000 osób w wieku produkcyjnym – przy średniej
gminnej 109,19)
Ubóstwo – 20 osób korzystających z pomocy społecznej z
tytułu ubóstwa (72,29 na 1000 osób przy średniej
gminnej 44)
Alkoholizm – 1 osoba korzystająca z pomocy społecznej z
tytułu alkoholizmu (3,65 na 1000 osób przy średniej
gminnej 6,02)
Długotrwała lub ciężka choroba – 16 osób korzystających
z tego tytułu z pomocy społecznej (58,39 na 1000
mieszkańców przy średniej gminnej 23)
Dzieci korzystające z dożywiania – 10 dzieci (185,19 dzieci
na 1000 mieszkańców do 17 roku przy średniej gminnej
131,72)
Frekwencja wyborcza – 40,46% przy średniej gminnej
45,23%
Bezpieczeństwo publiczne – 9 interwencji Straży Miejskiej
(32,85 interwencji na 1000 mieszkańców przy średniej
gminnej 103)

2

Sfera gospodarcza



Niska przedsiębiorczość mieszkańców – 3,01 osób na 100
w wieku produkcyjnym prowadzi działalność gospodarczą,
przy średniej gminnej 6,01

3

Sfera środowiskowa



Występowanie azbestu – 18,35 m2 na mieszkańca, przy
średniej gminnej 14,43

4

Sfera przestrzennofunkcjonalna
Sfera techniczna



Brak udziału dzieci i młodzieży w ofercie kulturalnej



Wysoki udział zabudowy po PGR – 40% obiektów
mieszkalnych przy średniej gminnej 9,5%

5
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Lp.

Charakter problemów

1

Sfera społeczna

Zdiagnozowane problemy w trakcie spotkań warsztatowych /
opinie mieszkańców nt. potrzeb rewitalizacji



2

Sfera gospodarcza



3
4

Sfera środowiskowa
Sfera przestrzennofunkcjonalna









5

Sfera techniczna




We wsi zdaniem mieszkańców występują problemy
społeczne, które dotykają młodych mieszkańców.
Brak zaufania społecznego pomiędzy grupom starszych
mieszkańców oraz młodzieżą.
Miejscowość nie wykorzystuje potencjału jezior –
możliwość kształtowania tzw. wsi tematycznej.
Brak świetlicy wiejskiej – mieszkańcy swoim własnym
nakładem pracy postawili drewniany obiekt świetlicy,
jednak nie spełniał on warunków bezpiecznego
użytkowania i nie był wykorzystywany. Gmina planuje
wykorzystać obiekty po byłym PGR, tj. zabudowania
gospodarcze, w celu utworzenia obiektu świetlicy
wiejskiej.
Mieszkańcy zwracają uwagę na brak komunikacji
publicznej.
Mieszkańcy oczekują utworzenia placu fittnes (siłowni
zewnętrznej).
Wieś charakteryzuje się niską estetyką, pomimo
zlokalizowania na jej terenie obiektu pałacowego wraz z
parkiem, w którym zlokalizowany jest Dom Pomocy
Społecznej.
Miejscowość zlokalizowana jest w sąsiedztwie jeziora
Wielkiego, znanego w regionie z występowania sandacza.
Dostęp do jeziora możliwy jest przez plażę, powiązaną
funkcjonalnie z wsią ścieżką pieszo-rowerową (m. im. szlak
rowerowy).
Mieszkańcy oczekują poprawy jakości wody.
Zły stan techniczny drogi oraz brak chodników.

Na czym oprzeć pomysł rewitalizacji w Cetuniu:




Aktywność społeczna, już zaobserwowana. Warto zauważyć, że mieszkańcy Cetunia
zorganizowali się społecznie, aby wybudować obiekt świetlicy. Ponadto warto inwestować w
integrację społeczną, w szczególności włączającą osoby młode. W przypadku osób młodych
warto budować zasób odpowiedzialności – poprzez stworzenie przestrzeni do aktywności
młodych w oparciu o utworzony obiekt świetlicy, a także działania wzmacniające
przedsiębiorczość (powiązane z tworzeniem pomysłu na wieś: tj. wsi tematycznej – pomysł
opcjonalny do rozważenia – jako długoterminowa strategia rozwoju wsi).
Utworzenie świetlicy wiejskiej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Świetlica wiejska
powinna być obiektem angażującym różne grupy społeczne, wykorzystywanym do
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podnoszenia wiedzy i umiejętności (opcjonalnie: nawiązującym do motywu przewodniego
wsi tematycznej).
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym utworzenie placu fittnes, poprawa
estetyki wsi.
Opcjonalnie (do rozważenia): utworzenie wsi tematycznej w oparciu o motyw przewodni
związany z występowaniem sandacza w jeziorze Wielkim. Motyw przewodni „wsi
sandaczowej” powinien być rozwijany w kierunku integracji wsi, rozbudowy infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej oraz rozwoju przedsiębiorczości (np. restauracji oferując sandacza,
hodowla sandacza, usługi noclegowe).

Ponadto:


Na obszarze rewitalizacji zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej. Warto angażować
mieszkańców tej placówki w działania integrujące wieś.

Dokumentacja fotograficzna:
Fot. 34. Zabudowa mieszkalna w Cetuniu (widoczne pokrycia dachowe z azbestu)
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Fot. 35. Droga prowadząca przez miejscowość

Fot. 36. Zły stan techniczny obiektów budowalnych
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Fot. 37. Zdewastowany obiekt gospodarczy w centrum miejscowości (miejsce przewidziane w planach Gminy do utworzenia
świetlicy wiejskiej)

Fot. 38. Przystanek autobusowy w Cetuniu
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Fot. 39. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu

Fot. 40. Zabudowa mieszkalna w Cetuniu
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Fot. 41. Plac zabaw w Cetuniu

Fot. 42. Obiekt niefunkcjonującej świetlicy wiejskiej
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Fot. 43. Plaża przy jeziorze Wielkim w Cetuniu

Fot. 44. Miejsce odpoczynku na plaży przy jeziorze Wielkim w Cetuniu

31

4. Podobszar rewitalizacji Nacław




Lokalizacja: Nacław
Liczba mieszkańców: 567 mieszkańców wg danych UM Polanów za 2015 rok (6,19%
mieszkańców gminy)
Uzasadnienie degradacji: koncentracja problemów społecznych oraz występowanie
problemów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych

Lp.

Charakter problemów

1

Sfera społeczna

Zdiagnozowane problemy na podstawie diagnozy delimitacyjnej










Depopulacja 2015/2010 – ubyło 14 mieszkańców, co
stanowiło 2,41% (w gminie 3,30%)
Starzejące się społeczeństwo – 57 osób w wieku
poprodukcyjnym, co stanowiło 10,05% mieszkańców tego
obszaru (w gminie 15,84%)
Bezrobocie – 48 osób bezrobotnych (121,21
bezrobotnych na 1000 osób w wieku produkcyjnym –
przy średniej gminnej 109,19)
Ubóstwo – 44 osoby korzystające z pomocy społecznej z
tytułu ubóstwa (77,60 na 1000 osób przy średniej
gminnej 44)
Alkoholizm – 2 osoby korzystające z pomocy społecznej z
tytułu alkoholizmu (3,53 na 1000 osób przy średniej
gminnej 4,0)
Długotrwała lub ciężka choroba – 23 osoby korzystające z
tego tytułu z pomocy społecznej (40,56 na 1000
mieszkańców przy średniej gminnej 23)
Dzieci korzystające z dożywiania – 18 dzieci (157,89 dzieci
na 1000 mieszkańców do 17 roku przy średniej gminnej
131,72)
Frekwencja wyborcza – 35,14% przy średniej gminnej
45,23%
Bezpieczeństwo publiczne – 4 interwencje Straży Miejskiej
(7,05 interwencji na 1000 mieszkańców przy średniej
gminnej 103)

2

Sfera gospodarcza



Niska przedsiębiorczość mieszkańców – 3,54 osób na 100
w wieku produkcyjnym prowadzi działalność gospodarczą,
przy średniej gminnej 6,01

3

Sfera środowiskowa



Występowanie azbestu – 33,81 m2 na mieszkańca, przy
średniej gminnej 14,43

4

Sfera przestrzennofunkcjonalna



Nieduża powierzchnia terenów zieleni – 14,64 m2 na
mieszkańca przy średniej gminnej 60,95
Nieduża ilość placów zabaw – 0,88 na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym przy średniej gminnej 1,59
Nieduża liczba obiektów sportu – 0,2 obiektów na 100
osób w wieku przed i poprodukcyjnym, przy średniej
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5

Sfera techniczna

Lp.

Charakter problemów

1

Sfera społeczna

2
3
4

Sfera gospodarcza
Sfera środowiskowa
Sfera przestrzennofunkcjonalna





Mała i stała liczba mieszkańców angażujących się w
sprawy publiczne i wspólne miejscowości.



W miejscowości zlokalizowany jest pałac wraz parkiem.
Jest to obiekt prywatny. Park jest miejscem niedostępnym
dla mieszkańców. Nosi cechy degradacji. Zdegradowana
jest również infrastruktura otaczająca park, w tym
ogrodzenie, brama wjazdowa na teren parku. Sam obiekt
pałacu znajduje się z złym stanie technicznym.
Mieszkańcy oczekują tworzenia ścieżek rowerowych, m.
in. w kierunku Polanowa (droga łącząca Nacław z
Polanowem biegnie przez zabytkową aleję drzew).
Brak jest w miejscowości boiska sportowego typu Orlik.
Gmina zwraca uwagę na możliwość przejęcia gruntów od
ANR i utworzenie takiego obiektu. Opcjonalnie boisko
można utworzyć przy obiekcie szkoły.
Mieszkańcy zwracają uwagę na zły dojazd do kościoła, do
którego biegnie gruntowa droga.
Na uwagę zwraca niska estetyka wybranych przestrzeni
publicznych, która psuje pozytywny obraz wsi (m. in. nowa
świetlica wiejska z zagospodarowanym otoczeniem).
Warto rozważyć odgrodzenie przestrzeni publicznej w
sąsiedztwie świetlicy wiejskiej od pasa drogowego, np.
poprzez żywopłot.

-







Sfera techniczna

Wysoki udział zabudowy po PGR – 80% obiektów
mieszkalnych przy średniej gminnej 9,5%

Zdiagnozowane problemy w trakcie spotkań warsztatowych /
opinie mieszkańców nt. potrzeb rewitalizacji



5

gminnej 0,34
Zabytki wymagające remontów (1 obiekt) – 1,76 obiektów
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, przy średniej
gminnej 1,09

-

Na czym oprzeć pomysł rewitalizacji w Nacławiu:




Aktywność społeczna, która związana jest ze społecznym zaangażowaniem kilkunastu osób.
Aktywność społeczna powinna być wzmacniana poprzez działania integrujące mieszkańców,
np. wspólne sprzątanie wsi, tworzenie przestrzeni publicznych, przedsięwzięcia kulturalne i
animacyjne.
Działalności świetlicy. Jest to nowoczesny obiekt, w którym możliwe jest prowadzenie
szeregu przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz mieszkańców.
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym utworzenie boiska sportowego oraz
poprawie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych.

Ponadto:


We wsi zlokalizowany jest obiekt pałacu wraz z parkiem. Obiekt przeznaczony jest na
sprzedaż W przypadku znalezienia inwestora zewnętrznego warto rozważyć pomysł na
udostępnienie przestrzeni parkowej mieszkańcom.

Dokumentacja fotograficzna:
Fot. 45. Plac zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Nacławiu

Fot. 46. Świetlica Wiejska w Nacławiu

Fot. 47. Zdewastowane ogrodzenie przy parku pałacowym w Nacławiu (teren prywatny w sąsiedztwie Świetlicy Wiejskiej –
tj. centrum wsi)
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Fot. 48. Park przy pałacu w Nacławiu (teren prywatny)

Fot. 49. Zdewastowana brama wjazdowa do pałacu w Nacławiu
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Fot. 50. Pałac w Nacławiu (obiekt prywatny)

Fot. 51. Zabudowa wielorodzinna w Nacławiu

36

Fot. 52. Przystanek autobusowy w Nacławiu

Fot. 53. Droga prowadząca do kościoła w Nacławiu
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Fot. 54. Siłownia zewnętrzna w Nacławiu

Fot. 55. Zabudowa mieszkalna w Nacławiu

38

Fot. 56. Kościół w Nacławiu
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5. Podobszar rewitalizacji Rzeczyca Wielka




Lokalizacja: Rzeczyca Wielka oraz osada Rzeczyca Mała
Liczba mieszkańców: 498 mieszkańców wg danych UM Polanów za 2015 roku (5,44%
mieszkańców gminy)
Uzasadnienie degradacji: koncentracja problemów społecznych oraz występowanie
problemów gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych

Lp.

Charakter problemów

1

Sfera społeczna

Zdiagnozowane problemy na podstawie diagnozy delimitacyjnej










Depopulacja 2015/2010 – przybyło 8 mieszkańców, co
stanowiło +1,63% (w gminie ubyło 3,30%)
Starzejące się społeczeństwo – 65 osób w wieku
poprodukcyjnym, co stanowiło 13,05% mieszkańców tego
obszaru (w gminie 15,84%)
Bezrobocie – 65 osób bezrobotnych (216,67
bezrobotnych na 1000 osób w wieku produkcyjnym –
przy średniej gminnej 109,19)
Ubóstwo – 39 osób korzystających z pomocy społecznej z
tytułu ubóstwa (78,31 na 1000 osób przy średniej
gminnej 44)
Alkoholizm – 3 osoby korzystające z pomocy społecznej z
tytułu alkoholizmu (3,53 na 1000 osób przy średniej
gminnej 6,02)
Długotrwała lub ciężka choroba – 10 osób korzystających z
tego tytułu z pomocy społecznej (20,08 na 1000
mieszkańców przy średniej gminnej 23)
Dzieci korzystające z dożywiania – 21 dzieci (157,89 dzieci
na 1000 mieszkańców do 17 roku przy średniej gminnej
131,72)
Frekwencja wyborcza – 40,46% przy średniej gminnej
45,23%
Bezpieczeństwo publiczne – 5 interwencji Straży Miejskiej
(10,04 interwencji na 1000 mieszkańców przy średniej
gminnej 103)

2

Sfera gospodarcza



Niska przedsiębiorczość mieszkańców – 2,67 osób na 100
w wieku produkcyjnym prowadzi działalność gospodarczą,
przy średniej gminnej 6,01

3
4

Sfera środowiskowa
Sfera przestrzennofunkcjonalna



Nieduża ilość placów zabaw – 0,75 na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym przy średniej gminnej 1,59
Nieduża liczba obiektów sportu – 0,23 obiektów na 100
osób w wieku przed i poprodukcyjnym, przy średniej
gminnej 0,34



5

Sfera techniczna



Wysoki udział zabudowy po PGR – 85% obiektów
mieszkalnych przy średniej gminnej 9,5%
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Lp.

Charakter problemów

1
2
3
4

Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera środowiskowa
Sfera przestrzennofunkcjonalna

Zdiagnozowane problemy w trakcie spotkań warsztatowych /
opinie mieszkańców nt. potrzeb rewitalizacji















5

Sfera techniczna





Brak zagospodarowania przestrzeni przy świetlicy
wiejskiej, pomysł na plac rekreacyjny, miejsce odpoczynku
przy ścieżce rowerowej, postawienie wiaty/altany
umożliwiającej organizację przedsięwzięć integracyjnych w
plenerze.
Zagospodarowanie terenów publicznych roślinnością
(nasadzenia).
W Rzeczycy Małej zlikwidowany został zbiornik
p.poż./staw, z którego korzystali mieszkańcy, obiekt jest
prawdopodobnie własnością prywatną, należącą do
gospodarstwa rolnego, wcześniej mieszkańcy sami zarybili
ten staw (istotne jest pośrednictwo w rozwiązaniu sporu).
Brak zagospodarowania niedużego parku w Rzeczycy
Małej jako miejsca integracji społecznej oraz miejsca dla
dzieci. Ponadto mieszkańcy zwracają uwagę na brak wiaty
umożliwiającej organizację imprez plenerowych.
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi
prowadzącej do Rzeczycy Wielkiej z drogą relacji PolanówMiasto. Pomimo ograniczenia prędkości do 40 km
podróżujący drogą nie stosują się do ograniczenia, co
stwarza istotne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym
(wyjazd z drogi podporządkowanej z ograniczoną
widocznością).
Brak chodników w części wsi.
Doposażenie placu zabaw. W tej chwili jest zbyt mało
urządzeń w stosunku do liczby dzieci we wsi.
Brak przystanku dla dzieci oczekujących na autobus z
Rzeczycy Małej przy drodze relacji Polanów – Miastko.
Zdewastowany teren parku (jest to obiekt prywatny)
Brak parkingów dla parkujących w centrum miejscowości
pojazdów ciężarowych.
Słaby zasięg telefonii komórkowej.
Zły stan techniczny drogi prowadzącej do Rzeczycy Małej.
Zły stan drogi prowadzącej do osady leśnej (droga
należąca do Lasów Państwowych).

Na czym oprzeć pomysł rewitalizacji w Rzeczycy Wielkiej:


Aktywność społeczna, która powinna być wzmacniana poprzez działania integrujące
mieszkańców, np. wspólne sprzątanie wsi, tworzenie przestrzeni publicznych,
przedsięwzięcia kulturalne i animacyjne.
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Działalność świetlicy. Jest to nowoczesny obiekt, w którym możliwe jest prowadzenie szeregu
przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz mieszkańców.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym także Rzeczycy Małej, utworzenie
plenerowych miejsc spotkań, poprawa estetyki wsi.
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności wsi, w tym zmiany w organizacji ruchu, poprawa
stanu technicznego drogi do Rzeczycy Małej, budowa chodników, budowa parkingów w
obrębie wsi dla pojazdów wysokotonażowych.

Dokumentacja fotograficzna:
Fot. 57. Obiekt Świetlicy Wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej

Fot. 58. Niezagospodarowana przestrzeń przy świetlicy wiejskiej
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Fot. 59. Droga biegnąca przez Rzeczycę Wielką

Fot. 60. Zabudowa wielorodzinna po PGR w Rzeczycy Wielkiej
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Fot. 61. Przestrzenie wspólne w zabudowie wielorodzinnej w Rzeczycy Wielkiej

Fot. 62. Kościół w Rzeczycy Wielkiej
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Fot. 63. Przestrzeń przy kościele w Rzeczycy Wielkiej

Fot. 64. Zabudowa wielorodzinna w Rzeczycy Wielkiej
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Fot. 65. Plac zabaw w Rzeczycy Małej

Fot. 66. Widok ogólny na Rzeczycę Małą
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Fot. 67. Przystanek autobusowy w Rzeczycy Małej

Fot. 68. Droga prowadząca do Rzeczycy Małej
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