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Informacje wstępne
Cel
W ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy
Polanów na lata 2017-2023 Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. w dniach 4 – 7 lipca
2017 roku przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące diagnozy zjawisk i czynników
kryzysowych obszarów wskazanych do rewitalizacji
Jedną z wybranych form konsultacji społecznych były spacery diagnostyczno-badawcze
z interesariuszami rewitalizacji.
Celem niniejszego raportu jest omówienie i podsumowanie zrealizowanych spacerów
diagnostyczno-badawczych.

Obszary do rewitalizacji, na których odbyły się spacery badawcze
Gminę Polanów zamieszkuje 8922 osób (stan na koniec 2015 r.). Na potrzeby
przeprowadzenia delimitacji obszarów zdegradowanych zostały one wyszczególnione z 4
miejscowości:
•
•
•
•

Polanów – centrum miasta (ul. Koszalińska, Sławieńska, Wolności, Zamkowa);
Rzeczyca Wielka i Rzeczyca Mała;
Cetuń;
Chocimino.

W procesie wyznaczania ich granic wykorzystano: granice obwodów spisowych, funkcję
terenu, fizjonomię (jego budowę przestrzenną i charakter zabudowy). Opierając się na
zestawie wskaźników pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania
rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek urbanistycznych zgodnie
z delimitacją do rewitalizacji oraz spacerów studyjnych wyznaczone zostały następujące
obszary:
1. Polanów
• centrum miasta (ulice: Koszalińska, Sławieńska, Wolności, Zamkowa).
2. Sołectwo Rzeczyca Wielka
• Przestrzeń wokół świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej;
• Przestrzeń mieszkaniowa w Rzeczycy Wielkiej;
• Skrzyżowania drogi biegnącej przez Rzeczycę Wielką z drogą wojewódzką nr 206
(Polanów – Miastko);
• Kościół w Rzeczycy Wielkiej;
• Rzeczyca Mała.
3. Sołectwo Cetuń
• Dom Pomocy Społecznej;
• Przestrzeń mieszkaniowa w Cetuniu;
• Przestrzeń i obiekty pod budowę świetlicy wiejskiej w Cetuniu;
• Przestrzeń publiczna, na której zlokalizowany jest dotychczasowy obiekt świetlicy;
wiejskiej;
• Plaża przy jeziorze Wielkim.
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4.
•
•
•
•
•
•

Sołectwo Chocimino
Świetlica Wiejska w Chociminie;
Przestrzeń mieszkaniowa w Chociminie;
Zabytkowy kościół w Chociminie;
Zabudowa mieszkaniowa na terenie pałacowym;
Bloki socjalne;
Stary cmentarz ewangelicki.

Uczestnicy
Interesariusze uczestniczący w spacerach
Uczestnikami spacerów byli głównie interesariusze zamieszkujący obszary rewitalizacji,
w mniejszym stopniu interesariusze prowadzący lub zamierzający prowadzić na tych
obszarach działalność gospodarczą lub społeczną a także osoby decyzyjne w sprawach
sołectw, miasta Polanów i gminy Polanów.
Spacery badawcze przeprowadził pracownik Instytutu Badawczego IPC sp. z o.o.
w towarzystwie pracownika Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Rysunek 1. Ulotka – zaproszenie na spacer badawczy w Polanowie
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Rysunek 2. Ulotka – zaproszenie na spacer badawczy w Sołectwie Rzeczyca Wielka

Rysunek 3. Ulotka – zaproszenie na spacer badawczy w Sołectwie Cetuń
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Rysunek 4. Ulotka – zaproszenie na spacer badawczy w Sołectwie Chocimino

Ze względu na charakterystykę omawianej formy konsultacji, jaką jest spacer
diagnostyczno-badawczy, omawiane spotkania przebiegały w kilku wersjach, opisanych
poniżej:
A. Spacer rozpoczął się od przywitania uczestników przez osoby prowadzące, które
przybliżyły zainteresowanym istotę rewitalizacji – cele oraz zasady jej prowadzenia.
Zaproszeni interesariusze wpisali się na listę uczestników. Rozdano materiały służące do
zebrania uwag interesariuszy spaceru (z podkładem mapowym), wraz z podkładkami
i długopisami. Rozdano także ankiety diagnostyczne dla zjawisk i czynników kryzysowych
na obszarach do rewitalizacji. Przeprowadzono wstępny wywiad z interesariuszami oraz
ustalono wspólnie trasę spaceru. Podczas spaceru, na trasie, uczestnicy diagnozując
czynniki kryzysowe wskazali miejsca z niewykorzystanym potencjałem, komentowali oraz
wpisywali - na dostarczonych materiałach - uwagi, według własnego uznania. Na
zakończenie zebrano wypełnione materiały.
B. Interesariusze wskazali miejsca z niewykorzystanym potencjałem.
C. Dodatkowo, spacery badawcze odbywały również się w formie wywiadów
indywidualnych (z poszczególnymi osobami odbył się spacer w miejsce przez nich
wskazane, celem realizacji pełnej diagnostyki miejsca).

Cele spacerów
Zebranie opinii mieszkańców podobszarów rewitalizacji oraz pozostałych interesariuszy nt.
problemów oraz oczekiwań dot. rewitalizacji.
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Lokalizacja i terminy spacerów
•
•
•
•

Polanów – centrum miasta (ul. Koszalińska, Sławieńska, Wolności, Zamkowa) –
termin wtorek 04.07.2017, godz. 13:00;
Rzeczyca Wielka – termin środa 05.07.2017, godz. 15:00;
Cetuń – termin 06.07.2017 godz. 15:00;
Chocimino – termin 07.07.2017 godz. 15:00.

Zaproponowany przebieg spacerów i jego uczestnicy
Spacer badawczy po miejscowości Polanów
Uczestnicy spaceru:
•

•

Zaproszeni goście: pracownicy Urzędu Miasta, radni z obszaru rewitalizacji,
przedstawiciele środowisk seniorskich, zarządcy nieruchomości, kierownictwo
Biblioteki Publicznej, Proboszcz;
Mieszkańcy.

Lp.
1.

Godz.
13:00 – 13:15

2.

13:15 – 13:30

3.

13:30 – 14:00

4.

14:00 – 14:30

5.

14:30 – 14:45

6.

14:45 – 15:15

7.

15:15 – 15:30

8.

15:30 – 16:00

9.

16:00 – 16:30

10.

16:30 – 17:00

Przebieg spaceru
Spotkanie pod obiektem Biblioteki Publicznej ul. Wolności 7, Polanów –
omówienie celu oraz trasy spaceru.
Przestrzeń wokół Biblioteki Publicznej – ocena stanu zagospodarowania
przestrzeni, estetki i funkcjonalności, rozmowy z napotkanymi
mieszkańcami.
Spotkanie z kierownictwem oraz pracownikami Biblioteki Publicznej –
zapoznanie się z ofertą Biblioteki, problemami związanymi z codzienną
działalnością oraz potrzebami tej placówki.
Ul. Zamkowa w Polanowie – ocena przestrzeni mieszkaniowej oraz
publicznej na ulicy Zamkowej. Rozmowy z mieszkańcami.
Ul. Zamkowa w Polanowe – skwer przy kościele, rozmowy z
proboszczem parafii nt. potrzeb modernizacyjnych przestrzeni
publicznej.
Ul. Wolności w Polanowie – ocena przestrzeni publicznej oraz jej
funkcjonalności – rozmowy z właścicielami punktów handlowych przy
ulicy Wolności, szkoła, rozmowy z mieszkańcami miasta w przestrzeni
punktu przesiadkowego (przystanek autobusowy).
Ul. Wolności w Polanowie – plac zabaw – rozmowy z mieszkańcami nt.
jakości infrastruktury społecznej i konieczności jej rozwijania.
Przejście na ulicę Koszalińską w Polanowie – w trakcie przejścia ocena
powiązań funkcjonalno-przestrzennych centrum miasta (chodniki,
ścieżki, dostęp przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, estetyka).
Ul. Koszalińska w Polanowie – rozmowy z mieszkańcami nt. potrzeb
modernizacyjnych obiektów budowalnych, nt. funkcjonalności oraz
estetyki przestrzeni pomiędzy obiektami mieszkalnymi.
Powrót pod Urząd Miejski w Polanowie – podsumowanie spaceru.
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Spacer badawczy po miejscowości Rzeczyca wielka / Rzeczyca Mała
Uczestnicy spaceru:
•
•

Zaproszeni goście: pracownicy Urzędu Miasta, radni z obszaru rewitalizacji, sołtys;
Mieszkańcy.

Lp.
1.

Godz.
15:00 – 15:15

2.

15:15 – 15:30

3.

15:30 – 16:00

4.

16:00 – 16:30

5.

16:30 – 16:45

6.

16:45 – 17:15

7.

17:15 – 17:45

8.
9.

17:45 – 18:00
18:00 – 18:45

10.

18:45 – 19:00

Przebieg spaceru
Spotkanie pod obiektem świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej –
omówienie celu oraz trasy spaceru.
Przestrzeń wokół świetlicy – ocena stanu zagospodarowania przestrzeni,
estetki i funkcjonalności, rozmowy z napotkanymi mieszkańcami.
Spotkanie z pracownikami świetlicy – zapoznanie się z ofertą świetlicy,
problemami związanymi z codzienną działalnością oraz potrzebami tej
placówki.
Przestrzeń mieszkaniowa w Rzeczycy Wielkiej – rozmowy z
mieszkańcami w obrębie bloków mieszkalnych.
Spacer w kierunku skrzyżowania drogi biegnącej przez Rzeczycę Wielką z
drogą wojewódzką nr 206 (Polanów – Miastko) – ocena stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Spacer w kierunku kościoła w Rzeczycy Wielskiej – ocena stanu
infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych
w sąsiedztwie kościoła.
Dalszy spacer w kierunku południowej części miejscowości – ocena stanu
infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych.
Przejazd do miejscowości Rzeczyca Mała.
Spacer po miejscowości Rzeczyca Mała – ocena sytuacji mieszkaniowej,
ocena stanu infrastruktury technicznej w tym drogowej, ocena stanu
infrastruktury społecznej oraz przestrzeni publicznych – rozmowy z
mieszkańcami.
Podsumowanie spaceru.

Spacer badawczy po miejscowości Cetuń
Uczestnicy spaceru:
•
•

Zaproszeni goście: pracownicy Urzędu Miasta, radni z obszaru rewitalizacji, sołtys;
Mieszkańcy.

Lp.
1.

Godz.
15:00 – 15:15

2.

15:15 – 16:00

3.

16:00 – 16:30

4.

16:30 – 17:00

5.

17:00 – 17:30

Przebieg spaceru
Spotkanie pod obiektem Domu Pomocy Społecznej – omówienie celu
oraz trasy spaceru.
Spotkanie z pracownikami oraz mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej
– zapoznanie się z ofertą placówki, problemami związanymi z codzienną
działalnością oraz potrzebami tej placówki. Dyskusja nt. integracji z
mieszkańcami oraz wydarzeniami życia codziennego w Cetuniu.
Przestrzeń mieszkaniowa w Cetuniu – rozmowy z mieszkańcami w
obrębie obiektów mieszkalnych oraz przestrzeni publicznych (teren
przystanku PKS w centrum miejscowości).
Przestrzeń i obiekty pod budowę świetlicy wiejskiej w Cetuniu – rozmowy
z mieszkańcami nt. oczekiwanej oferty świetlicy wiejskiej.
Spacer w kierunku przestrzeni publicznej, na której zlokalizowany jest
dotychczasowy obiekt świetlicy wiejskiej. Ocena stanu zagospodarowania
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6.

17:30 – 18:00

7.

18:00 – 18:45

8.

18:45 – 19:00

przestrzeni publicznej, w tym siłowni zewnętrznej, dojazdu, dostępności
miejsca.
Spacer w kierunku plaży przy jeziorze Wielkim. Ocena jakości powiązań
przestrzennych, w tym stanu drogi, ścieżki pieszej i rowerowej,
bezpieczeństwa w przemieszczaniu się.
Ocena stanu zagospodarowania przestrzeni plaży przy jeziorze Wielkim.
Możliwość poprawy tego stanu. Rozmowy z osobami korzystającymi z
plaży nt. potencjału miejscowości oraz jej otoczenia.
Podsumowanie i zakończenie spaceru.

Spacer badawczy po miejscowości Chocimino
Uczestnicy spaceru:
•
•

Zaproszeni goście: pracownicy Urzędu Miasta, radni z obszaru rewitalizacji, sołtys;
Mieszkańcy.

Lp.
1.

Godz.
15:00 – 15:15

2.

15:15 – 16:00

3.

16:00 – 16:30

4.

16:30 – 17:00

5.

17:00 – 17:30

6.

17:30 – 18:30

7.

18:30 – 18:45

8.

18:45 – 19:00

Przebieg spaceru
Spotkanie pod obiektem świetlicy wiejskiej – omówienie celu oraz trasy
spaceru.
Spotkanie z pracownikami świetlicy – zapoznanie się z ofertą świetlicy,
problemami związanymi z codzienną działalnością oraz potrzebami tej
placówki.
Przestrzeń mieszkaniowa w Chociminie – rozmowy z mieszkańcami w
obrębie obiektów mieszkalnych oraz przestrzeni publicznych (teren
przystanku PKS).
Spacer w kierunku zabytkowego kościoła w Chociminie. Ocena stanu
zagospodarowania przestrzeni wokół kościoła oraz stanu technicznego
obiektu kościoła. Rozmowy z mieszkańcami.
Spacer w kierunku zabudowy mieszkaniowej na terenie pałacowym.
Rozmowy z mieszkańcami nt. problemów technicznych obiektów
mieszkalnych. Ocena stanu przestrzeni wspólnych oraz estetyki tej części
wsi.
Spacer w kierunku bloków socjalnych. Rozmowy z mieszkańcami nt.
jakości życia. Ocena stopnia zagospodarowania przestrzeni wokół bloków
i utworzenia boiska sportowego.
Stary cmentarz ewangelicki. Ocena stanu dewastacji obiektu oraz
dyskusja z mieszkańcami nt. możliwości jego zachowania.
Podsumowanie i zakończenie spaceru.

Przebieg spacerów badawczych po obszarze rewitalizacji w Gminie Polanów
Spacer Badawczy – Polanów
Spacer studyjny w miejscowości Polanów odbył się 4 lipca 2017 roku w godzinach 13.00 17.00. W spacerze wzięło udział łącznie 11 osób. Spotkanie rozpoczęto przed budynkiem
Biblioteki Publicznej w miejscowości Polanów, uczestnicy wpisali się na listę obecności
i wypełnili ankietę.
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Rysunek 5. Wypełnianie ankiet wstępnych diagnozujących zjawiska i czynniki kryzysowe

W dalszej kolejności odwiedzono pracownika znajdującego się w budynku MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odbyło się wspólne moderowane spotkanie,
w którym wzięło udział 7 osób.
Rysunek 6. Moderowane spotkanie z uczestnikami spacery studyjnego i pracownikiem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Do poruszanych wątków należały:
1. Problemy w działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
(mieszczącego się w budynku Centrum Społeczno – Kulturalnego na ulicy Wolności 7).
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako podstawowe problemy
w działalności ośrodka na terenie miasta i gminy to:
• (…) narastające problemy wychowawcze, młodzi ludzie bez kompetencji
wychowawczych posiadają już dzieci i mają problem z ich wychowaniem, często są to
rodziny niepełne, pojawiają się sytuacje patologiczne. Pracownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej zaproponował utworzenie szkoły dla rodziców, która zadba
o trening umiejętności rodzicielskich;
• zagospodarowanie czasu wolnego młodym ludziom, brakuje ośrodka centrotwórczego,
przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej – (….) wieczorami młodzi ludzie nie mają
miejsca gdzie mogą się spotkać i spotykają się gdziekolwiek, często w miejscach
niedostosowanych do tego (…) Potrzeby nastolatków są różne – od rekreacyjnych po
kulturalne, dzieci potrzebują np. skateparku, nie mają miejsca, infrastruktury aby
realizować tego typu rozrywki.
W dalszej kolejności omówiono wstępnie poszczególne obszary rewitalizacji:
2. Obszary rewitalizacji.
a) Rynek Miejski przy ulicy Zamkowej wskazywano jako miejsce, które powinna zostać
zrewitalizowane i zagospodarowane w pierwszej kolejności uzasadniając to
w następujący sposób:
• Miejsce, które mogłoby być miejscem centrotwórczym, kulturalnym aby
spędzać czas wolny to dobrze zagospodarowany rynek.
• Rynek stanowiłby przestrzeń rekreacyjno - wypoczynkową dla młodych ludzi,
dzieci i ich rodziców - Rodzice zamiast zajmować się dziećmi i spędzać z nimi
konstruktywnie i rozwojowo czas zostawiają je przed komputerem co często
wiąże się później z problemami wychowawczymi i brakiem odpowiedniego
rozwoju. Podstawową przyczyną jest brak miejsc, w których młodzi ludzie i nie
tylko mogą spędzać w kreatywny sposób czas, brakuje różnorodnej oferty
kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej i przestrzeni w której ta oferta byłaby
realizowana.
• Rynek stanowiłby przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową dla osób dorosłych
- skwer, szachy, planszowe gry, miejsce spotkań, łącze WI-FI, schludne
zagospodarowanie przestrzeni. W okolicy miejsca parkingowe, ponieważ do tej
pory parkowano na rynku.
• Rynek jako przestrzeń wielofunkcyjna - w zależności od pogody i potrzeb,
rozrywkowo, rekreacyjno, kulturalne.
Zwrócono również uwagę, że koniecznością byłoby:
•
•

przeniesienie dotychczasowych miejsc parkingowych w okolice rynku (dla przykładu
podano skwer przy kościele na Ulicy Zamkowej),
odpowiednie zapewnienie bezpieczeństwa,
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•
•

zapewnienie dogodnych rozwiązań funkcjonalnych w tym miejscu (ławki, śmietniki,
wiata, stoliki)
zapewnienie odpowiednich warunków dla osób niepełnosprawnych.

b) Respondenci wskazali również ulicę Wolności w okolicy punktów handlowych
zwrócono tu uwagę na:
•
•
•

zaniedbaną nawierzchnię,
nierówne i niebezpiecznie chodniki,
przestarzałą
infrastrukturę
przestrzeni
niepełnosprawnych, kobiet z wózkami itp.

niedostosowanej

do

osób

c) Ulica Wolności i Ulica Koszalińska: poprawa stanu technicznego i przestrzenno funkcjonalnego w tym obrębie, przede wszystkim:
•
•
•
•

brak barierek zabezpieczających przy ulicy,
źle rozmieszczone pasy,
większa ilość śmietników, ławek, przy urzędach,
mało ścieżek rowerowych.

d) Blok między ulicą Wolności a ulicą Zamkową, który jest rażący estetycznie
i niespójny:
• (…) każdy balkon samowolnie pomalowany na inny kolor, obudowany, blok
zaniedbany a jest miejscem które przy wjeździe do centrum miasta jest rzucający
się w oczy i razi.
e) Przystanek autobusowy na ulicy Wolności oceniony jako źle zagospodarowany
i zaniedbany
W dalszej kolejności udano się do Biblioteki Publicznej znajdującej się w tym samym
budynku, w spotkaniu wzięło udział 10 osób.
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Rysunek 7.Moderowane spotkanie z pracownikami Biblioteki Publicznej i uczestnikami
spaceru badawczego

Do poruszanych wątków należały:
1. Problemy w działalności Biblioteki Publicznej w Polanowie (mieszczącej się w budynku
Centrum Społeczno – Kulturalnego na ulicy Wolności 7):
•

Dostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców - Z tego co zauważmy jest duża
potrzeba oferty dla mieszkańców starszych, seniorów, jest to grupa dość aktywna.
My jako biblioteka mamy trochę lepsze warunki do pracy, w miarę możliwości
organizujemy warsztaty, spotkania, zajęcia, wyjazdy dla tej grupy. Jest to grupa
nieformalna.

2. Obszary rewitalizacji
a) Rynek Miejski przy ulicy Zamkowej:
•

•

•

Pracownicy Biblioteki byli zainteresowani zagospodarowaniem tej przestrzeni na
przestrzeń centrotwórczą (…) oferta Biblioteki wyszłaby na zewnątrz,
w współorganizacji wydarzeń, warsztatów co byłoby z korzyścią dla mieszkańców
i ich potrzeb.
Rynek powinien być reprezentatywny (…) jako wizytówka miasta, nie spełnia
oczekiwań, potrzeb, brakuje roślinności, ławek, kawiarni, miejsca spotkań. Brakuje
przestrzeni do rekreacji.
W jego okolicy zaproponowano stworzenie – ścieżki dla najmłodszych połączonej
z możliwością nauki dla dzieci np. jazdy na rowerze, deskorolce itp.
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b) Biblioteka Publiczna w Polanowie – pracownicy zgłosili, że jest im potrzebna większa
przestrzeń do realizacji swoich zamierzeń, (…) wyremontowano strych można ta
przestrzeń wykorzystać, nie ma dla przykładu miejsca dla seniorów i ich spotkań.
c) Punkt Informacji Turystycznej – zdaniem respondentów brakuje takiego miejsca
(…) w planie jest umiejscowienie go w przestrzeni przesiadkowej w miejscu
dotychczasowego dworca autobusowego. Dotychczasowy Infobox zepsuł się,
a koszt naprawy jest zbyt duży.
Następnie udano się w okolice skweru przy Kościele (ulica Zamkowa) i zapytano
respondentów czy przestrzeń jest właściwie użytkowana. Uczestnicy spaceru badawczego
zgodnie stwierdzili, że przestrzeń nie jest dobrze wykorzystana a na dodatek zaniedbana.
Zasugerowano tu rozwiązania jak:
•
•
•

Powinno się tą przestrzeń wykorzystać na cele działalności Biblioteki Publicznej;
Przestrzeń wykorzystana jako parking przy Kościele;
Wokół Kościoła jest nieestetycznie, brakuje chodnika przy kościele. Można ta część
zamknąć jako część spacerowa/deptak aby uniknąć problemu kierunku ruchu,
niebezpieczeństwa w rozwiązaniu nawierzchni. Jest to zaproszenie w te rejony,
zabytkowe, które powinny być reprezentatywne.

Ze skweru przy Kościele udano się dalej ulicą Zamkową.
Rysunek 8.Widok ulicy Zamkowej od strony starych zabudowań mieszkalnych
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Oceniono rozwiązania estetyczne, techniczne oraz
Zamkowej, badani zwrócili tu uwagę na:
•
•
•
•
•
•
•

przestrzenno- funkcjonalne ulicy

Konieczność
narzucenia
kolorystyki
budynków
mieszkalnych
ustalonej
z konserwatorami;
Niespójność zabudowy, stare zabudowania w pobliżu nowych, ich zaniedbanie i brak
rewitalizacji starszych budynków mieszkalnych;
Konieczność odnowy chodników;
Brak w przestrzeni miejsc do wypoczynku: ławeczek, kawiarni oraz elementów
funkcjonalnych jak śmietniki;
Brak placu zabaw, boisk w pobliżu dla dzieci;
Potrzeba większej ilości parkingów, wykorzystanie placu zabaw za budynkami na
przestrzeń rekreacyjną;
Konieczność odnowy barierek przy nowych budynkach mieszkalnych.

Następnie udano się na teren Rynku Miejskiego znajdującego się przy ulicy Zamkowej, do
spotkania dołączył zastępca Burmistrza Miasta Polanów przedstawiając plan
zagospodarowania rynku w:
•
•

Przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową;
Zagospodarowanie Rynku w ławki, roślinność i zadaszone stoiska umożliwiające
spotkania mieszkańców oraz wydarzenia rozrywkowe i kulturalne.

Respondenci ponownie podkreślali konieczność zagospodarowania rynku w odpowiednią
infrastrukturę umożliwiająca przekształcenie go na ośrodek centrotwórczy miasta a także
przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową, uznano, że przestrzeń ta nie jest obecnie
użytkowana właściwie, służy głównie za parking i miejsce drobnego handlu. Podkreślano,
że przestrzeń ta powinna być również dobrze zabezpieczona wydzielona przestrzeń aby
dzieci nie mogły uciec na ulice, kiedy rodzice odpoczywają, korzystają z oferty itp.
Rysunek 9. Spotkanie uczestników spacerów studyjnych z zastępcą burmistrza miasta
Polanów w przestrzeni Rynku Miejskiego
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Następnie udano się w kierunku ulicy Wolności aby ocenić przestrzeń publiczną i jej
funkcjonalność. Respondenci zwracali uwagę przede wszystkim na niebezpieczny
i nieestetyczny chodnik przy punktach handlowych a także ich niską estetykę i niespójność
w zabudowie. Wedle wiedzy uczestników spaceru punkty handlowe są obiektami
prywatnymi, ale od lat zniechęcają swoim wyglądem, a znajdują się na jednej z głównych
ulic miasta i powinny jak rynek być jego wizytówką.
Oceniono również blok między ulicą Wolności i ulicą Zamkową znajdujący się naprzeciw
punktów handlowych.
Rysunek 10. Spotkanie uczestników spacerów badawczych przy bloku na między ulicą
Wolności i ulicą Zamkową

Po raz kolejny podkreślono jego niską estetykę oraz niespójność w zabudowie (…) istnieje
brak współpracy mieszkańców w odnawianiu budynku, z funduszy remontowych itp. (…)
budynek jest niespójny estetycznie, panuje tam samowolka architektoniczna, zabudowanie
balkonów itp.
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Następnie udano się aby ocenić teren przy Szkole Podstawowej na ulicy Wolności:
Rysunek 11. Uczestnicy spacerów badawczych oceniający stan i zagospodarowanie
boiska szkolnego Szkoły Podstawowej na ulicy Wolności

W przypadku omawianej przestrzeni uczestnicy wskazywali głównie na konieczność
wymiany nawierzchni boiska, pokrycia jej bezpieczniejszym materiałem – nikt już nie robi
asfaltowych boisk, rozszerzenie możliwości korzystania z boiska w przestrzeni publicznej,
a także dostawienia większej ilości urządzeń sportowych.
Zasugerowano również wykorzystanie przestrzeni strychu na wydarzenia kulturalne,
rozrywkowe i rekreacyjne jako przestrzeń publiczną dla mieszkańców Polanowa.
W dalszej kolejności skierowano się na ulicę Koszalińską aby ocenić powiązania
funkcjonalno - przestrzenne centrum miasta. Uczestnicy spacerów badawczych bardzo
nisko ocenili stan nawierzchni i chodników, zwrócono uwagę na brak barierek przy ulicy
stanowiącej główną ulicę przelotową miasta, (…) jest to niebezpieczne miejsce,
w szczególności, że w okolicy mieszka sporo dzieci, pasy są źle rozmieszczone, za daleko
do przystanku, to za duże odległości.
Respondenci ocenili również stan techniczny budynków mieszkalnych, przede wszystkim
zwraca uwagę ich niska estetyka oraz zły stan techniczny. Porozmawiano również
z mieszkańcem ulicy, którzy jako podstawowe problemy w tej przestrzeni wskazał: brak
monitoringu, młodzież nie ma gdzie się podziać, śmiecą, jest wandalizm i brak nadzoru
policji. Do spaceru dołączyła również młoda matka, mieszkanka ulicy Koszalińskiej.
Respondentka wyraziła opinie, że ulica Koszalińska jest: Niebezpiecznym miejscem dla
dzieci, brak barierek, dzieci wbiegają prosto na ulicę, braku placu zabaw dla dzieci.
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Rysunek 12. Ulica Koszalińska - ocena stanu technicznego, estetycznego i powiązań
funkcjonalno- przestrzennych

Uczestnicy ocenili stan podwórek na ulicy Koszalińskiej jako fatalny. Podwórka są
zagruzowane, brak możliwości korzystania z nich jako przestrzeni publicznej, miejsca dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Plac zabaw znajduje się w dużej odległości, na dodatek do
przejścia przez ulicę, pasy źle rozmieszczone a droga ruchliwa.
Rysunek 13.Ocena przestrzeni między obiektami mieszkalnymi na ulicy Koszalińskiej

W celu podsumowania spaceru badawczego udano się dalej wzdłuż ulicy Koszalińskiej,
respondenci zasugerowali tu, że wzdłuż ulicy brakuje zabezpieczeń, ławek, podwórka są
źle zagospodarowane, duży hałas od drogi, który jest uciążliwy dla mieszkańców, istnieje
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również możliwość do stworzenia placu zabaw na końcu ulicy a także przestrzeni
publicznej.
Większości uczestników wygodniej było nie kończyć spaceru przy Urzędzie Miejskiej więc
w tym miejscu zakończono i podsumowano spacer badawczy.

Spacer badawczy - Rzeczyca Wielka / Rzeczyca Mała
Rzeczyca Wielka
Spacer studyjny w sołectwie Rzeczyca Wielka odbył się 5 lipca 2017 roku w godzinach
15.00 - 19.00. W spacerze wzięło udział łącznie 7 osób. Spotkanie rozpoczęto przed
budynkiem świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej, uczestnicy wpisali się na listę obecności.
Sołtys Rzeczycy Wielkiej wypełnił ankietę i przedstawił plan zagospodarowania terenów
zielonych przy budynku świetlicy, teren wokół nie jest odpowiednio zagospodarowany a co
za tym idzie reprezentatywny dla miejscowości a stanowi główny obiekt w jej centrum.
Rysunek 14. Plan zagospodarowania terenów zielonych przy budynku Świetlicy Wiejskiej
w Rzeczycy Wielkiej

Następnie do spaceru badawczego dołączyła miejscowa młodzież i oceniono stan
zagospodarowania przestrzeni wokół świetlicy.
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Rysunek 15. Spotkanie przed Świetlicą Wiejską w Rzeczycy Wielkiej

W obrębie przestrzeni wokół świetlicy znajduje się niezagospodarowany teren, który
zdaniem uczestników spaceru studyjnego może stanowić teren rekreacji i wypoczynku
a także organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Rzeczycy
Wielkiej.
Rysunek 16. Przestrzeń za budynkiem Świetlicy Wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej
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Rysunek 17. Przestrzeń obok budynku Świetlicy Wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej

Kontynuowano spacer wzdłuż głównej ulicy miejscowości oceniając stan techniczny
i
estetyczny
zabudowań
mieszkalnych
oraz
stan
infrastruktury
drogowej
i zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół Kościoła, który mieszkańcy wybudowali
z własnych funduszy. W trakcie spaceru do dyskusji dołączyli również mieszkańcy mijanych
domów.
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Rysunek 18. Spacer wzdłuż głównej ulicy Rzeczycy Wielkiej

Rysunek 19.Widok Kościoła w Rzeczycy Wielkiej
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Następnie przeprowadzono rozmowę z mieszkańcami w obrębie bloków mieszkalnych.
Rysunek 20. Bloki mieszkalne w Rzeczycy Wielkiej

Rysunek 21. Rozmowa z mieszkańcami przy blokach mieszkalnych
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Dla podsumowania tej części spaceru badawczego udano się aby obejrzeć skrzyżowanie
drogi biegnącej przez Rzeczyce Wielką z drogą wojewódzką nr 206 (Polanów- Miastko)
i oceniono stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Rysunek 22. Widok skrzyżowania drogi biegnącej przez Rzeczyce Wielką z drogą
wojewódzką nr 206 z perspektywy głównej ulicy Rzeczycy Wielkiej

Rysunek 23. Widok skrzyżowania drogi biegnącej przez Rzeczyce Wielką z drogą
wojewódzką nr 206 z perspektywy wjazdu do Rzeczycy
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Opinie uczestników spaceru badawczego
Do podstawowych potrzeb i problemów w miejscowości należą:
•

•

•

•

•

•

Przeorganizowanie drogi wyjazdowej na trasę 206, jest ona niebezpieczna zarówno
dla mieszkańców jak i włączających się w ruch. Po pierwsze wyjeżdzający nie widzą
nadjeżdżających pojazdów z lewej strony, po drugie wjeżdżający pieszych a często
z braku chodnika biegnącego wzdłuż ulicy dzieci bawiących się w okolicy;
Brakuje drogi z drugiej strony wsi łączącej się z drogą wojewódzką więc bardzo
często osoby przemieszczające się w tamtej okolicy skracają sobie drogę wzdłuż pól
prywatnych, nie ma tam położonego asfaltu;
Wzdłuż głównej ulicy brakuje chodnika co stwarza zagrożenie dla mieszkańców jak
i kierowców, świetlica nie jest odpowiednio zagospodarowana, brakuje zieleni,
ławek, infrastruktury publicznej i rekreacyjnej;
W pobliżu Świetlicy Wiejskiej znajduje się boisko, ale teren za świetlicą nie jest
zagospodarowany, odpowiednie zadbanie o teren jest potrzebne z racji organizacji
w tym miejscu wydarzeń skupiających okolicznych mieszkańców (festynów, itp.).
Jest to teren o dużym potencjalne do stworzenia kompleksowej przestrzeni
społecznej. Brakuje zadaszonej wiaty, która umożliwi spotkania mieszkańców
niezależnie od pogody;
Brakuje miejsc parkingowych (miejscowi parkują głównie przed domami, nie ma
jednak żadnych konkretnych miejsc parkingowych, w szczególności dla
przyjezdnych);
Plac zabaw nie posiada dostatecznej i dostosowanej do wieku dzieci infrastruktury,
brakuje większej ilości huśtawek, zjeżdżalni itp., dzieci w Rzeczycy znajduje się
spora ilość i zgodnie z opinią napotkanych rodziców w porze letniej czy
popołudniowej do placu zabaw ustawia się wręcz kolejka.

Budynki mieszkalne umiejscowiona wzdłuż południowej części miejscowości są zaniedbane,
zarówno pod względem estetycznym jak i technicznym (konieczna jest ich termoizolacja),
brakuje miejsc parkingowych oraz większej ilości ławek, skwerów, placów zabaw.
Pomieszczenia gospodarcze w okolicy budynków są zaniedbane.
Droga prowadząca do południowej części miejscowości jest słabo oświetlona, bez
chodników, krawężników, niezbyt bezpieczna dla okolicznych mieszkańców.
Cytując opinię jednego z napotkanych mieszkańców - Z mediami jest kłopot, czarna dziura
jeżeli chodzi o zasięg. Do tego nieoświetlony przystanek PKS, w pobliżu powinna znajdować
się tez wysepka zwalniająca, nie raz ludzie jadą tam z dużą prędkością przez miejscowość,
po trzecie wyjazd, złożono interpelacje o zburzenie domu zasłaniającego wyjazd na drogę,
ale nie wyrażono zgody.
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Rzeczyca Mała
Spacer badawczy podsumowano i nastąpił przejazd do Rzeczycy Małej z jednym
z uczestników spaceru badawczego (sołtysem Rzeczycy Wielkiej), na miejscu udano się
z mieszkańcami Rzeczycy Małej w obręb dawnego stawu z którego korzystali miejscowi,
obecnie staw nie funkcjonuje.
Rysunek 24. Spotkanie z uczestnikami spaceru studyjnego w przestrzeni dawnego stawu

Następnie udano się w centrum wsi aby spotkać się z mieszkańcami i ocenić sytuacje
mieszkaniową, infrastrukturę techniczną w tym drogową wsi oraz infrastrukturę społeczną
oraz przestrzeń publiczną.
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Rysunek 25.Spotkanie z mieszkańcami Rzeczycy Małej

Rysunek 26.Rozmowa z mieszkańcem Rzeczycy Małej

Opinie uczestników spaceru badawczego
Przede wszystkim dojazd do wsi jest w fatalnym stanie (droga nieutwardzona), wieś nie
jest skomunikowana z komunikacja podmiejską, praktycznie w jej okolicy nie kursują
żadne autobusy w szczególności w okresie wakacyjnym.
Brakuje:
•
•

stosownego oświetlenia miejscowości,
boiska dla dzieci,
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•
•
•

odpowiednio zagospodarowanego placu zabaw,
chodników,
przestrzeni rekreacyjnej a także zagospodarowanej przestrzeni publicznej.

We wsi funkcjonował staw, który został wskutek nieokreślonych działań (padło kilka
możliwości) został częściowo zlikwidowany i aktualnie nie funkcjonuje mimo ze dochodziła
do niego rzeka. W miejscowości brakuje hydrantu przeciwpożarowego i wody na wypadek
pożaru, także staw jest potrzebny jako dodatkowe źródło wody.

Spacer badawczy - Cetuń
Spacer studyjny w Cetuniu odbył się 6 lipca 2017 roku w godzinach 15.00 - 19.00.
W spacerze wzięło udział łącznie 4 osoby. Spotkanie rozpoczęto pod obiektem Domu
Pomocy Społecznej w Cetuniu, omówiono cel oraz trasę spaceru, uczestnicy wpisali się na
listę obecności oraz wypełnili ankietę.
Rysunek 27. Wypełnianie ankiety przez uczestników spaceru badawczego pod obiektem
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu

Następnie przeprowadzono rozmowę z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej i jego
pracownikami. Mieszkańcy DPS ocenili obiekt, w którym się znajdują na wysokim poziomie,
jako miejsce gdzie mają wszystko pod ręką i nie mają nawet większej konieczności
wychodzenia do miejscowości oprócz pobliskiego sklepu spożywczego. Jednak zarówno
mieszkańcy DPS jak i pracownicy wyrazili zainteresowanie integracją ze społecznością
lokalną w ramach wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych.
Po odbytej rozmowie udano się na spacer wzdłuż głównej ulicy Cetunia. Przeprowadzono
rozmowy obrębie obiektów mieszkalnych oraz przestrzeni publicznych (teren przystanku
PKS, w centrum miejscowości) i udano się w miejsce stanowiące przestrzeń pod budowę
świetlicy wiejskiej w Cetuniu.
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Rysunek 28. Przestrzeń i obiekty pod budowę świetlicy wiejskiej w Cetuniu

Rysunek 29. Droga publiczna użytkowana według opinii uczestników spaceru
badawczego jako droga prywatna

Następnie udano się w obręb wsi gdzie znajduje się przestrzeń publiczna, na której
zlokalizowany jest dotychczasowy obiekt tymczasowej świetlicy wiejskiej. Oceniono
zagospodarowanie terenu a także zaobserwowano pierwsze problemy środowiskowe jakim
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jest rozsiewający się po całej wsi Barszcz Sosnowskiego. Omówiono również codzienne
problemy miejscowości oraz niezgodę panującą między mieszkańcami, która dotyczy
głównie braku świadomości mieszkańców czyje grunty są prywatne, a które publiczne.
Dalsza część spaceru badawczego przebiegała w kierunku plaży przy jeziorze Wielkim oraz
znajdujących się w pobliżu zabudowań mieszkalnych. W odwiedzanym obszarze pierwsze
co zwróciło uwagę to duże powierzchnie pokryte Barszczem Sosnowskiego, który
w niektórych miejscach osiągał do 2 metrów wysokości.
Rysunek 30. Przestrzeń w okolicy jeziora i budynków mieszkalnych pokryta prawie
hektarem Barszczu Sosnowskiego

Następnie udano się w okolice Jeziora od strony Domu Pomocy Społecznej gdzie przestrzeń
w większości jest niedostępna dla mieszkańców oraz niezagospodarowana pod miejsce
rekreacji i wypoczynku.
Na sam koniec udano się drogą biegnąca wzdłuż miejscowości do drugiego punktu jeziora,
na której w opinii respondentów znajduje się nieodpowiednio zabezpieczony
i niebezpieczny dla kierowców i pieszych zakręt. Docierając nad jezioro podsumowano
spacer badawczy.
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Rysunek 31. Nieodpowiednio zabezpieczony zakręt na drodze do jeziora

Do podstawowych problemów miejscowości Cetuń, które wskazali uczestnicy spaceru
badawczego należą:
•

•

•
•
•
•
•

brak świetlicy wiejskiej integrującej społeczność lokalną - miejscowi wyrażają
zainteresowanie dla użytkowania zarówno przez ludzi starszych, średnim wieku jak
i dzieci, nie posiadają tego rodzaju miejsca w Cetuniu, dotychczasowa świetlica to
tak naprawdę pomieszczenie gospodarcze a nie przestrzeń o odpowiedniej
infrastrukturze,
brak chodników- przede wszystkim wzdłuż głównej ulicy, niezagospodarowany
teren wokół domu pomocy społecznej, brak dojścia do jeziora w kilku miejscach
(albo teren prywatny albo barszcz Sosnowskiego),
brak dróg utwardzonych na obrzeżach miejscowości,
społeczność niezintegrowana o zauważalnych problemach społecznych,
zakład obróbki drewna przekraczający normy hałasu umiejscowiony w centrum wsi
(działa do późnych godzin wieczornych – g.21),
droga dojazdowa w złym stanie,
brak pasów przy przystanku i progów zwalniających – przystanek wykorzystywany
tylko jako przystanek na autobus szkolny, naprzeciw domu pomocy społecznej, jest
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•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

to więc miejsce wymagające szczególnej ostrożności i spełnienia warunków
bezpieczeństwa,
obok jeziora i pobliskich budynków mieszkalnych teren zarasta Barszcz
Sosnowskiego może zajmować już teren kilka hektarów w całej miejscowości,
rozrasta się coraz bardziej, pierwsze oznaki nawet już w centrum wsi (problemy
środowiskowe),
wedle informacji mieszkanki posiadającej teren na którym znajduje się dostęp do
jeziora, wędkarze pozostawiają po sobie znaczne ilości śmieci, musi je sprzątać na
własny koszt,
oświetlenie miejscowości głównie w centrum,
problemy przestrzenno – funkcjonalne: problemy komunikacyjne, do miejscowości
dojeżdża tylko autobus szkolny, droga dojazdowa do miejscowości asfaltowa, ale
nie poszerzona, dużo wyboi, brak zjazdów/wysepek,
droga z drugiej części miejscowości przy jeziorze niebezpieczny zakręt,
nieposzerzony bez możliwości manewru,
brak przestrzeni rekreacyjnych, powstałe dotychczas z inicjatywy mieszkańców są
niewyposażone odpowiednio – na boisku brakuje np. ławek,
brak dostatecznej ilości ławek w całej miejscowości,
niepotwierdzone wiadomości dotyczące gruntów – prawdopodobni tereny publiczne
użytkowane jako prywatne, co rodzi konflikty między mieszkańcami, dodatkowo nie
sprzyjając ich integracji,
nie dość rozbudowana siec teleinformatyczna – tylko jedna siec komórkowa i to nie
działająca w każdym miejscu,
niska estetyka otoczenia - część domów mieszkalnych zaniedbana, w centrum wsi
„straszą” budynki po czasach dawnego PGR-U, które są już pustostanami
stwarzającymi zagrożenie.
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Spacer badawczy - Chocimino
Spacer studyjny w miejscowości Chocimino odbył się 7 lipca 2017 roku w godzinach 15.00
- 19.00. W spacerze wzięło udział łącznie 4 osoby. Spotkanie rozpoczęto pod obiektem pod
świetlicy wiejskiej, omówiono cel oraz trasę spaceru, uczestnicy wpisali się na listę
obecności oraz wypełnili ankietę.
Rysunek 32. Wypełnianie ankiety przez uczestników spaceru badawczego w świetlicy
wiejskiej

W dalszej kolejności udano się w kierunku przestrzeni mieszkaniowej w Chociminie oraz
przeprowadzano rozmowy z mieszkańcami w obrębie obiektów mieszkalnych i przestrzeni
publicznych, gdzie dalej skierowano się w kierunku mieszkań socjalnych
i oceniono stopień zagospodarowania przestrzeni wokół bloków i utworzenia boiska
sportowego.
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Rysunek 33.Widok pustostanów obok mieszkań socjalnych

Rysunek 34. Widok pustostanów obok mieszkań socjalnych

Po ocenie przestrzeni wokół mieszkań socjalnych udano się w kierunku zabytkowego
Kościoła i starego cmentarza ewangelickiego.
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Rysunek 35. Widok elewacji Kościoła i fragment bramy wejściowej

Rysunek 36. Wnętrze Kościoła
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Rysunek 37. Zabytkowe organy w Kościele

Rysunek 38. Widok sufitu w zabytkowym kościele, który obniża się z racji zaniedbanego
dachu

Po obejrzeniu zabytkowego Kościoła udano się w stronę starego ewangelickiego cmentarza,
który jest do tego stopnia porośnięty trawą, że nie ma możliwości swobodnego wejścia na
jego teren.
Następnie uczestnicy spaceru badawczego skierował się w stronę zabudowy mieszkaniowej
na terenie pałacowym, tam omówiono również z mieszkańcami problemy techniczne
obiektów mieszkalnych oraz oceniono stan przestrzeni wspólnych oraz estetykę tej części
wsi.
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Rysunek 39. Pałac w Chociminie

Rysunek 40. Rozmowa z mieszkanką Pałacu i uczestnikami spaceru studyjnego
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Rysunek 41. Zabudowania w przestrzeni pałacowej

Na sam koniec nastąpił przejazd (ok. 1 km od wsi) w kierunku tzw. „źródła” z którego
miejscowi czerpią wodę, po przeprowadzeniu rozmowy skierowano się z powrotem pod
świetlicę wiejską i tam podsumowano spacer badawczy.
Rysunek 42. Spotkanie uczestników spaceru badawczego przy „źródle”
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Do podstawowych problemów miejscowości Chocimino, które wskazali uczestnicy spaceru
badawczego należą:
•

•
•
•

•

•

•

•

zły stan drogi dojazdowej, wjazd i wyjazd ze wsi odbywają się jedną drogą, wieś
nie jest przelotowa, istnieje droga w kierunku Bobolic, która jest brukowa i jej stan
techniczny uniemożliwia przejazd,
brak komunikacji, przystanek PKS wykorzystywany tylko pod autobus szkolny a na
co dzień „miejsce spotkań” miejscowych, położony jest w centrum miejscowości,
brak chodników, pasów dla pieszych, śmietniki w ograniczonej ilości, wieś
oświetlona głównie w centrum,
brak miejsca integracji społeczności lokalnej i jej spotkań, świetlica wiejska
użytkowana głownie przez dzieci i młodzież, brak w niej aneksu kuchennego,
sanitariat wymaga wymiany, obok świetlicy znajduje się również niebezpieczny
nieoznakowany zakręt,
brak przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej, do zagospodarowania jest
przestrzeń wokół przystanku PKS, ale brakuje tam ławek, stosownego zadaszenia,
wiaty itp.,
zabytkowy Kościół z XVI wieku w Chociminie jest zaniedbany, dach grozi
zawaleniem, fundamenty pękają, okna niewymieniane od wielu lat, w środku
ogrzewanie gazowe. W obiekcie znajdują się zabytkowe organy i obrazy
niezabezpieczone w odpowiedni sposób. Trawnik wokół obiektu niekoszony a mur
wokół niego zdewastowany,
zabudowa mieszkaniowa na terenie pałacowym – sam Pałac jest bardzo zaniedbany,
dachówki niewymieniane od dawna, dach niszczeje jak i sam obiekt, od lat nikt go
nie odnawiał. Przeciekający dach zalewa również dobudowaną przestrzeń
mieszkaniową. W obiekcie znajduje się 6 mieszkań, 2 z nich mimo, że mają
właściciela są niezamieszkane i niszczeją. Mieszkańcy pałacu nie potrafią
porozumieć się w kwestiach remontu budynku oraz nie posiadają wystarczających
środków na ten cel. Wokół obiektu znajdują się zdewastowane budynki
gospodarcze.
mieszkania socjalne - to obszar największej degradacji obszaru w miejscowości,
występują tam głównie problemy społeczne i techniczne a także przestrzennofunkcjonalne, na dodatek mieszkająca tam grupa osób to wedle nazewnictwa
uczestnika spaceru badawczego „socjale”, to „przekleństwo tej wsi”. Wedle opinii
respondentów policja wzywana jest w ten obszar prawie codziennie, mimo że skupia
on ¼ mieszkańców wsi pozostali nie zapuszczają się w te rejony. Na dodatek obok
obiektów mieszkalnych znajdują się pustostany po PGR, które stwarzają zagrożenie,
brakuje przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej, ławek, placu zabaw dla dzieci
itd.

•

znaczna część wsi wykupiona jest na własność prywatną a mieszkańcy nie mają do
tych terenów dostępu (np. stawy w miejscowości)

•

woda pitna w miejscowości jest zanieczyszczona, mieszkańcy są zmuszeni do
korzystania z wody pitnej w tzw. ”źródle” oddalonym o ok. km od miejscowości,
miejsce jest niezabezpieczone

•

niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców.
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Charakterystyka wybranych przez interesariuszy miejsc, zidentyfikowane
problemy i potencjały – wyniki ankiety
Uwaga 1: interesariusze wpisywali na dostarczonych materiałach uwagi, według własnego
uznania, nie zawsze umiejscawiając wypowiedź we właściwe miejsce w tabeli.
Uwaga 2: zachowano oryginalną pisownię poszczególnych wypowiedzi.
Podczas wszystkich 4 spacerów badawczych, tylko 15 respondentów wypełniło ankiety
dostarczone przez prowadzącego spacer badawczy.
Na pierwsze pytanie Gdyby to od Pani/Pana zależało, to która część Gminy Polanów
powinno się rewitalizować, która wymaga zmian? respondenci odpowiadali zazwyczaj
podając tylko nazwę miejscowości, w której odbywał się spacer badawczy. W przypadku
miejscowości Polanów pojawiały się konkretne przestrzenie jak:
•
•
•

rynek,
okolice dworca,
centrum miasta (ulica Wolności i znajdujące się tam obiekty).

W przypadku miejscowości Cetuń pojawiło się miejsce jakim jest zabytkowy Kościół oraz
„źródło”.
Na kolejne pytanie - Czy to jest miejsce ważne dla wszystkich mieszkańców Gminy
Polanów, czy tylko dla jakiejś konkretnej grupy, jakiej? badani zazwyczaj odpowiadali, że
jest to miejsce ważne dla wszystkich mieszkańców a na czym polega atrakcyjność tego
miejsca dla ludzi? Co sprawia, że to miejsce to wymaga poprawy? wskazywano
umiejscowienie je w centrum o potencjale na przestrzeń publiczną, teren rekreacji
wypoczynku, integracji społeczności oraz miejsce wydarzeń kulturalnych. Do innych cech
należała tu korzystna lokalizacja przestrzeni.
W pytaniu nr 5 respondentom zadano pytanie Proszę wskazać, który obszar mający zostać
poddany rewitalizacji P. zamieszkuje lub jest P. z nim w jakikolwiek związany/a?
z zaznaczeniem aby wskazać jeden obszar.
W przypadku miejscowości:
•
•
•
•

Polanów - najczęściej wskazywano ulicę Wolności lub ogólnie centrum miasta (w
umowne centrum miasta wliczana jest również ulica Wolności),
Cetuń- centrum miasta,
Rzeczyca Wielka i Mała – przestrzeń publiczną miejscowości,
Chocimino – „źródło” i zabytkowy Kościół.

Ankietowanych poproszono o wskazanie po 3 problemy społeczne z 5 kategorii, które na
wskazanym obszarze są najbardziej uciążliwe. Odpowiedzi uczestników 4 spacerów
badawczych potraktowano łącznie oraz opisano i przedstawiono graficznie w formie tabel.
Do najczęściej wskazywanych problemów społecznych w podanym obszarze należały:
•
•

systematyczne zmniejszanie się liczby ludności miasta,
wysoki poziom bezrobocia,
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•

systematyczne zmniejszanie się liczby ludności miasta.

Bardziej szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej:
Tabela 1. Problemy społeczne
Problemy społeczne
Systematyczne zmniejszanie się
liczby ludności miasta
Zmniejszanie się liczby ludności w
wieku przedprodukcyjnym

Liczba wskazań

Wysoki poziom bezrobocia

7

Ubóstwo
Edukacja niedopasowana do
potrzeb rynku pracy

5

Brak wsparcia w rozwoju uczniów
Niska aktywność społeczna i
obywatelska

3

7
6

3

7

Inne, jakie?
Źródło: opracowanie własne.

0

Do najczęściej wskazywanych problemów gospodarczych należały:
•
•
•
•
•

niska przedsiębiorczość ludności w wieku produkcyjnym,
niska aktywność zawodowa,
brak istotnego wzrostu miejsc pracy, tworzonych przez istniejące przedsiębiorstwa,
mała innowacyjność gospodarki miasta,
niekorzystne rozmieszczenie skupisk handlu detalicznego i usług.

Bardziej szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej:
Tabela 2. Problemy gospodarcze
Problemy gospodarcze
Słaba kondycja lokalnych
przedsiębiorców
Niska przedsiębiorczość ludności w
wieku produkcyjnym

Liczba wskazań

Niska aktywność zawodowa
Niedostatek miejsc pracy w
istniejących przedsiębiorstwach w
stosunku do potrzeb mieszkańców
Brak istotnego wzrostu miejsc
pracy, tworzonych przez istniejące
przedsiębiorstwa
Mała innowacyjność gospodarki
miasta
Mała ekspansywność rynkowa i
konkurencyjność firm lokalnych
Zbyt mała liczba nowych inwestycji
gospodarczych
Niewykorzystane atuty
inwestycyjne miasta

6

2
6

6

6
6
3
1
2
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Niekorzystne rozmieszczenie
skupisk handlu detalicznego i usług

6

Inne

0
Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej uciążliwe problemy środowiskowe to:
•
•

dzikie wysypiska odpadów,
niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców.

Bardziej szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej:
Tabela 3.Problemy środowiskowe
Problemy środowiskowe
Uciążliwe sąsiedztwo terenów
przemysłowych
Przekroczenie norm
środowiskowych hałasu
Problem niskiej emisji powodowany
przez indywidualne źródła ciepła
oraz transport

Liczba wskazań

Dzikie wysypiska odpadów
Nieszczelne i opróżniane w sposób
niedozwolony szamba
Spalanie odpadów w piecach i
kotłach grzewczych
Niezgodne z prawem pozbywanie
się odpadów przemysłowych
Niedostateczna ochrona zasobów
naturalnych miasta
Niewystarczająca świadomość
ekologiczna mieszkańców
Brak wdrożonych systemów
proekologicznych

8

Inne

0

2
2

4

4
4
0
2
8
2

Źródło: opracowanie własne.
Respondentów poproszono również o wskazanie problemów przestrzenno – funkcjonalnych
na podanym przez siebie obszarze, do najczęściej wybieranych należały:
•
•
•
•
•

zbyt mało terenów rekreacji i wypoczynku,
problemy komunikacyjne,
niska aktywność kulturalna i sportowa,
brak kompleksowej polityki ochrony zasobów kulturowych,
niska estetyka otoczenia.

Bardziej szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej:
Tabela 4. Problemy przestrzenno-funkcjonalne
Problemy przestrzennofunkcjonalne
Zbyt mało terenów rekreacji i
wypoczynku

Liczba wskazań
8
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Zbyt mało miejsc przedszkolach

1

Zbyt mało miejsc w żłobkach

3

Niedobór mieszkań socjalnych
Brak działań zmierzających do
dostosowania systemu oświaty do
aktualnych potrzeb

3

Niska aktywność kulturalna i sportowa
Brak kompleksowej polityki ochrony
zasobów kulturowych

4

Niska estetyka otoczenia

4

Problemy komunikacyjne

7

Inne

0

2

4

Źródło: opracowanie własne.

Do wskazywanych problemów technicznych w wybranych obszarach należały:
•
•
•

zły stan dróg,
nie dość rozbudowana sieć wodociągowa,
zły stan techniczny obiektów budowalnych.

Bardziej szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej:
Tabela 5.Problemy techniczne
Problemy techniczne
Nie dość rozwinięty system głównych
dróg
Nie dość rozwinięty system dróg
lokalnych

Liczba wskazań

Zły stan dróg
Nie dość rozbudowana sieć
wodociągowa
Nie dość rozbudowana sieć
kanalizacyjna
Nie dość rozbudowana sieć
ciepłownicza
Nie dość rozbudowana sieć
teleinformatyczna
Słabe tempo modernizacji i rozbudowy
sieci elektroenergetycznej
Mały udział odnawialnych źródeł energii
w jej produkcji
Zły stan techniczny obiektów
budowalnych

8

Inne

0

4
3

5
1
2
3
1
2
5

Źródło: opracowanie własne.

Uczestników spacerów badawczych zapytano również o mocne i słabe strony wskazanych
przez nich obszarów.
W tabelach poniżej zaprezentowano dosłowne wypowiedzi respondentów:
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Tabela 6.Mocne strony wskazanych obszarów
Mocne strony
Aktywność władz miasta Polanów
Centrum miasta
Dobra lokalizacja
Duża aktywność władz miasta i gminy
Dużo jezior, piękne lasy i tereny
górzyste
Dużo jezior, piękne lasy i tereny
górzyste, dużo zieleni
Jeziora, lasy, historia wsi
Mikroklimat, ukształtowanie terenu,
estetyka, czystość ulic
Położenie, lokalizacja, dobra
komunikacja, bliskość obiektów
zabytkowych
Przyroda
Spotkania mieszkańców, integracja
społeczeństwa
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Słabe strony wskazanych obszarów
Słabe strony
Brak świetlicy, brak
porozumienia mieszkańców
Brak świetlicy, patologie, małe
ambicje mieszkańców
Komunikacja PKS, małe
zaangażowanie społeczne
Niska estetyka wizualna
Obiekty dysharmonijne, brak
ośrodków centrotwoczych,
mały udział zieleni
Sieć wodociągowa, zły dojazd
Słaba aktywność osób ponad
50
Słaba turystyka
Słabe drogi, siec wodociągowa,
budynki, które straszą
Zły stan dróg, brak
komunikacji

Do najważniejszych działań jakie powinny zostać podjęte w procesie rewitalizacji na
wskazanym obszarze należały:
• stworzenie przestrzeni dla działań kulturalnych, artystycznych i społecznych,
• poprawa stanu dróg,
• poprawa stanu chodników,
• odnowa zabytków,
• stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej,
• polepszenie komunikacji.
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Tabela 8. Działania, które należy podjąć na wskazanym obszarze rewitalizacji
Działanie

Liczba wskazań

Aktywizacja gospodarcza

2

Przyciągnięcie inwestorów
Wsparcie rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości
Stworzenie lub rozszerzenie bazy
turystycznej
Zwiększenie działań z zakresu ochrony
środowiska

3

Poprawa stanu dróg

9

Poprawa stanu chodników
Budowa i/lub poprawa stanu ścieżek
rowerowych
Podniesienie dostępności do
komunalnych usług sieciowych
(kanalizacja, woda, gaz)
Stworzenie przestrzeni dla działań
kulturalnych, artystycznych i
społecznych
Stworzenie przestrzeni do wypoczynku
i rekreacji

9

3
7
1

8

4

11
7

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

6

Polepszenie komunikacji
Wsparcie wzrostu aktywności
obywatelskiej mieszkańców
Przeciwdziałanie problemom
społecznym

7

Włączenie społeczne osób starszych
Włączenie społeczne osób
niepełnosprawnych

3

Odnowa zabytków

9

Remonty i renowacje budynków

1

Inne działania, jakie?

0

8
5

5

Uczestnicy spacerów badawczych przedstawili również swoją wizję wybranych przez siebie
obszarów za 5-10 lat, zmiany otoczenia jakie nastąpią oraz ewentualnej zmiany
mentalności wokół, w taki sposób przedstawiają się dosłowne wypowiedzi respondentów:
Tabela 9.Opis obszaru za 5-10 lat.

Mam nadzieje, ze drogi będą lepsze, będą
zrobione chodniki a ludzie będą się bardziej
dogadywać.
Miły skwer, w którym mogliby spotkać się
mieszkańcy.
Moim zdaniem, pierwsze to drogi dojazdowe,
odnowione budynki i więcej miejsc do spotkań na

45

łonie natury, zajęcia dla młodzieży i poprawa
wodociągów.
powinna być przestrzeń, aby pobudzić do wyjścia z
domu, klub spotkań.
Pozostawienie mieszkańców bez wsparcia ze strony
gminy doprowadzi do pogłębiającej się dewastacji
wioski.
Przeniesienie WC przy dworcu na pobocze,
upiększenie deptaku przy butikach miedzy
dworcem a szkołą podstawową, na dworcu duży
multimedialny Infokiosk.
stworzenie placu miejskiego, budowa chodników,
przejść dla pieszych, malej architektury,
gastronomii, zajęć edukacyjno – artystycznych.
Zagospodarowany będzie rynek miejski, miejsce
na rynku na wydarzenia kulturalne, zmieniony
deptak, blok spółdzielczy ze sklepikami,
odnowiony.

Podsumowanie spacerów badawczych
Termin
Spacery badawcze odbyły się w odpowiedniej dla tej formy konsultacji porze roku. Godziny
zostały dobrane w sposób umożliwiający udział różnym grupom interesariuszy.

Frekwencja
Liczebność interesariuszy, którzy brali udział w kolejnych spacerach była zróżnicowana, co
wynika ze sposobu docierania do interesariuszy i z godzin spotkań a także zaangażowania
społecznego i obywatelskiego mieszkańców poszczególnych obszarów. Najliczniej
reprezentowaną grupą byli uczestnicy spaceru badawczego w Polanowie i sołectwie
Rzeczyca Wielka, pozostałe obszary nie zebrały zbyt reprezentatywnej grupy osób
a uczestnictwo napotkanych mieszkańców było jednorazowe i krótkotrwałe związane raczej
z dopytaniem ich o konkretne miejsca i sytuacje. Można wnioskować o niskiej aktywności
społecznej i obywatelskiej mieszkańców poszczególnych obszarów.

Spacery jako formuła spotkań konsultacyjnych - podsumowanie
Należy podkreślić, że formuła spacerów sprawdziła się, a elastyczność podejścia
do jej formy i możliwość realizacji wersji wariantowych dała dobre wyniki.

Potencjał realizacyjny
Możliwości realizacji
Wiele ze wskazań interesariuszy obszaru rewitalizacji jest możliwych do zrealizowania,
jeżeli uda się nawiązać odpowiednie partnerstwa. Choć niewiele pomysłów mieszkańców
związanych jest jednoznacznie z gospodarczym ożywieniem obszarów, to realizacja
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poszczególnych działań może stanowić narzędzie społecznego ożywienia obszarów
i powinna być traktowana jako element procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych
przemian.

Obserwowane obszary rewitalizacji
Obszary poddane obserwacji spełniają warunki obszarów koniecznych do przeprowadzenia
rewitalizacji:
•

•

•

są obszarami zdegradowanymi z wyraźnie występującym stanem kryzysowym –
według opinii i wiedzy uczestników spacerów badawczych oraz obserwacji osób
prowadzących spacery badawcze,
na każdym z wskazanych obszarów występują zarówno problemy społeczne,
gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno – funkcjonalne jak i techniczne - według
opinii i wiedzy uczestników spacerów badawczych oraz obserwacji osób
prowadzących spacery badawcze.
obszary te posiadają stosowny potencjał do wprowadzenia kompleksowych zmian
na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz lokalnej gospodarki.
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