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Konsultacje społeczne
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Rewitalizacja w gminie Polanów
Rewitalizacja – to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie
kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz
kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Gmina Polanów zamierza prowadzić rewitalizacje na obszarze:
•
Polanowa – części centralnej miasta (ul. Koszalińska, Sławieńska, Wolności,
Zamkowa)
•
Chocimina
•
Cetunia
•
Nacławia
•
Rzeczycy Wielkiej

Podobszar rewitalizacji Polanów

Opis obszaru:
• Obszar znajduje się w centrum Polanowa
i obejmuje m.in. rynek, otoczenie
kościoła, pierzeję przedwojennych
kamienic, powojenne bloki
wielorodzinne oraz przestrzeń byłego
dworca autobusowego.
• Dominuje zabudowa wielorodzinna
(kamienice sprzed 1945 roku – w
szczególności ul. Koszalińska, bloki z lat
1945 – 89 – ul. Zamkowa), obiekty
historyczne (kościół, budynek Urzędu
Miasta – ul. Wolności) oraz obiekty
Na czym oprzeć pomysł rewitalizacji w Polanowie:
handlowe i usługowe (ul. Wolności).
• Wspieranie różnych form aktywności społecznej, w tym także tworzenie oferty
• Teren położony jest wzdłuż dróg
dla młodych oraz starzejącego się społeczeństwa
wojewódzkich nr 205 (w kierunku
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym rynku oraz centrum
Koszalina) i 206 (w kierunku Bytowa).
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)

Podobszar rewitalizacji Chocimino
Opis obszaru:
•
•
•

Wieś znajduje się na skraju południowym gminy Polanów, przy granicy z gminą Bobolice
oraz przy drodze powiatowej łączącej Wietrzno z Cybulinem.
Miejscowość położona na uboczu, wśród lasów, łąk i jezior. Charakteryzuje się stosunkowo
sporą ilością zabudowań przedwojennych, jednakże dominują zabudowania popegerowskie
(w typie niewielkich, kilkurodzinnych bloków mieszkalnych).
We wschodniej części wsi znajduje się zabytkowy dwór, w chwili obecnej stanowiący
budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek wymaga kapitalnego remontu.

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

Podobszar rewitalizacji Cetuń
Opis obszaru:
•

•

Wieś znajduje się w zachodniej części gminy Polanów, przy
drodze powiatowej. Miejscowość położona nad jeziorem
Wielkim. Charakteryzuje się stosunkowo sporą ilością
zabudowań przedwojennych.
W centralnej części wsi dominuje zabytkowy pałac, w chwili
obecnej stanowiący dom pomocy społecznej. Budynek wraz z
parkiem przypałacowym – zadbany.

Na czym oprzeć pomysł rewitalizacji w Cetuniu:
•

Aktywność społeczna, już zaobserwowana. 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.

•

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.

Podobszar rewitalizacji Nacław
Opis obszaru:
• Wieś znajduje się w północno-zachodniej części gminy Polanów, przy
drodze wojewódzkiej nr 206. Charakteryzuje się stosunkowo sporą
ilością zabudowań przedwojennych.
• Przy wjeździe do miejscowości od strony Koszalina znajduje się
zabytkowy pałac wraz z parkiem (własność prywatna). Zabudowania w
większości zadbane.
• Miejscowość znajduje się przy Europejskim Szlaku św. Jakuba - Droga
Pomorska Kościernica-Nacław-Jacinki-Święta Góra.
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.
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym utworzenie boiska
sportowego oraz poprawie funkcjonalności i estetyki przestrzeni
publicznych.

Podobszar rewitalizacji Rzeczyca Wielka
Opis obszaru:
• Wieś znajduje się w południowo-wschodniej
części gminy Polanów, przy drodze wojewódzkiej
nr 206. Najbardziej wysunięta wieś na
południowy – wschód przed granicą z
województwem pomorskim.
• Charakteryzuje się stosunkowo sporą ilością
zabudowań popegerowskich. Zabudowania
często zaniedbane.
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.
• 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.

Podsumowanie diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji
Najważniejsze mocne strony obszaru rewitalizacji
•
Walory przestrzenne i środowiskowe, w przypadku Polanowa lokalizacja w centrum
miasta, w przypadku obszarów wiejskich – duże walory przyrodnicze – czyste
środowisko,
•

•

Istniejąca infrastruktura społeczna, umożliwiające rozwijanie oferty kulturalnej oraz
aktywności społecznej, w tym obiekt Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, świetlice
wiejskie,
Istniejące aktywności społeczne, zarówno formalne (organizacje pozarządowe,
działalność sołectw), jak też nieformalne (aktywność seniorów, działalność szkół,
aktywności mieszkańców).

Najistotniejsze słabe strony obszaru rewitalizacji
•
Znaczna skala zjawiska bezrobocia i ubóstwa – oraz brak znaczącego zmniejszania skali tych
zjawisk na wybranych podobszarach,
•

Niska aktywność społeczna mieszkańców, tj. ograniczona do nielicznej grupy mieszkańców
obszarów rewitalizacji, w tym brak poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej, brak
zaangażowania się w aktywności dotyczące dobra wspólnego,

•

Niskie wskaźniki przedsiębiorczości indywidualnej,

•

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura społeczna, w tym wyposażenie obiektów świetlic
lub brak świetlic (Cetuń), niedostateczne wyposażenie świetlic istniejących, brak miejsc
plenerowych do rozwijania aktywności społecznej, brak placów zabaw, miejsc aktywności
fizycznej,

•

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna, w tym zły stan dróg, chodników,

•

Szanse rozwoju obszaru rewitalizacji
•
Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, wzrost liczby miejsc pracy, wzrost
wynagrodzeń,
•

Wzrost zainteresowanie Gminą Polanów inwestorów zewnętrznych lub
przedsiębiorców lokalnych – w kontekście posiadanych przez Gminę terenów
inwestycyjnych oraz przychylności władz lokalnych

Znaczna skala degradacji obiektów budowalnych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym –
w szczególności skoncentrowana w przestrzeni centrum Polanowa (ul. Koszalińska),
występowanie azbestu, duży udział zabudowy po PGR.
Zagrożenia rozwoju obszaru rewitalizacji
•
Wykluczenie komunikacyjne, w tym zły stan dróg, brak komunikacji publicznej, brak dróg i
ścieżek rowerowych – co wpływa negatywnie na dostępność usług publicznych, w szczególności
dla osób starszych, trudności związane z dojazdem do pracy, ograniczone wykorzystanie
potencjału turystycznego,
•

Ograniczone możliwości finansowe realizacji pełnego planu rewitalizacji, związane ze skalą
negatywnych zjawisk – w odniesieniu do zdolności finansowych Gminy Polanów, dostępności
środków zewnętrznych oraz kwalifikowalności wydatków (np. brak większych możliwości
wsparcie modernizacji i remontów obiektów mieszkalnych),

•

Wzrost integracji funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz otoczenia, m. in. dzięki
poprawie stanu infrastruktury drogowej, rozwoju sieci ścieżek oraz dróg rowerowych,

•

Znaczna skala możliwości pomocowych, w szczególności środki dedykowane obszarom
rewitalizacji w funduszach unijnych w ramach RPO, w tym środki EFS,

•

Nieefektywność i niedostosowanie zakresu wsparcia zewnętrznego, przewidzianego w
funduszach zewnętrznych – w odniesieniu do problemów, w szczególności społecznych,

•

Znaczny potencjał turystyczny oraz tzw. zielonych miejsc pracy, związany z rolnictwem,
leśnictwem, gospodarką rybacką – umożliwiający rozwój małej przedsiębiorczości oraz
usług na rzecz ludności.

•

Brak zaangażowania podmiotów prywatnych, w tym wspólnot, właścicieli obiektów
mieszkalnych w remonty i modernizacje, co znacznie ograniczy kompleksowość rewitalizacji.

Kluczowe przemiany obszaru rewitalizacji - Polanów
Społeczna:
• Zwiększanie aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości.
zmniejszanie skali ubóstwa,
• Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców.

Przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna:
• Rozwój infrastruktury społecznej oraz rewitalizacja przestrzeni
publicznych.
• Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych oraz estetyki przestrzeni
miejskiej.

Kluczowe przemiany obszaru rewitalizacji - Chocimino
Społeczna:
• Zwiększanie aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości.
zmniejszanie skali ubóstwa,
• Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców.
Przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna:
• Rozwój infrastruktury społecznej oraz rewitalizacja przestrzeni
publicznych.
• Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych oraz estetyki przestrzeni
wsi.

Kluczowe przemiany obszaru rewitalizacji - Cetuń
Społeczna:
• Zwiększanie aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości.
zmniejszanie skali ubóstwa,
• Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców.
Przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna:
• Rozwój infrastruktury społecznej oraz rewitalizacja przestrzeni
publicznych.
• Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych oraz estetyki przestrzeni
wsi.

Kluczowe przemiany obszaru rewitalizacji - Nacław
Społeczna:
• Zwiększanie aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości.
zmniejszanie skali ubóstwa,
• Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców.
Przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna:
• Rozwój infrastruktury społecznej oraz rewitalizacja przestrzeni
publicznych.
• Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych oraz estetyki przestrzeni
wsi.

Kluczowe przemiany obszaru rewitalizacji – Rzeczyca Wielka
Społeczna:
• Zwiększanie aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości.
zmniejszanie skali ubóstwa,
• Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców.
Przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna:
• Rozwój infrastruktury społecznej oraz rewitalizacja przestrzeni
publicznych.
• Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych oraz estetyki przestrzeni
wsi.

Cele główne rewitalizacji
1. Zwiększona aktywność zawodowa, przedsiębiorczość oraz zmniejszona skala ubóstwa na obszarze
rewitalizacji.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: liczba osób bezrobotnych.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystająca z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: liczba osób prowadząca działalność gospodarczą.
2. Zwiększona aktywność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: liczba aktywnych uczestników (dorośli) stałych bezpłatnych zajęć kulturalnych w
miejskich ośrodkach kultury (domy, kluby, świetlice).
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: liczba dzieci i młodzieży (do lat 17) korzystających
z usług/zajęć oferowanych przez domy kultury, świetlice.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: frekwencja wyborów samorządowych.
3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz zrewitalizowane przestrzeni publiczne obszaru rewitalizacji.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: liczba zmodernizowanych, utworzonych obiektów infrastruktury społecznej.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych.
4. Poprawiony stan infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: ilość metrów bieżących naprawionych chodników.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: ilość metrów bieżących naprawionych dróg.
5. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych obszaru rewitalizacji.
• Kluczowy wskaźnik rezultatu: liczba wyremontowanych obiektów budowalnych na obszarze rewitalizacji.

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
• Lista podstawowych projektów (łącznie 5 dedykowanych
projektów dla każdej z miejscowości oraz 2 projekty
przekrojowe)
• Lista pozostałych projektów

1. Rewitalizacja centrum Polanowa.
W sferze społecznej:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej oraz przedsiębiorczości.
Zakres projektu obejmować będzie także doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego, jak też prowadzenia
przedsiębiorczości.

2. Stworzenie w Polanowie Młodzieżowej Rady Gminy. Najważniejszym celami inicjatywy jest wzmacnianie
postaw prospołecznych młodzieży, promowanie wśród osób młodych aktywności obywatelskiej oraz
wyszukiwanie przyszłych liderów społeczności lokalnej.
3. Wzmacnianie trzeciego sektora. Zachęcanie mieszkańców do tworzenia lokalnych stowarzyszeń poprzez
doradztwo i rozwijanie kompetencji liderskich. Podmioty trzeciego sektora mogłyby stać się czasem realnym
partnerem samorządu w realizacji zadań ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej (aktywizacja
środowiska seniorów, integracja międzypokoleniowa, promocja miasta i gminy jako miejsca atrakcyjnego
turystycznie itp.).

4. Utworzenie i działalność społecznej świetlicy młodzieżowej. Przedsięwzięcie wymaga znalezienia
odpowiedniego lokalu w centrum Polanowa, wyposażenia go niezbędny sprzęt do prowadzenia działań
animacyjnych dla młodzieży oraz zatrudnienia animatora. Młodzież w założeniu miałaby współdecydować o
sposobie urządzenia wnętrza i ofercie świetlicy, aby wzmacniać w niej poczucie sprawstwa i postawy
odpowiedzialności za siebie i społeczność, w której funkcjonują.

1. Rewitalizacja centrum Polanowa.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej:
5. Rewitalizacja tzw. Rynku – centrum Polanowa (ul. Wolności). Celem projektu jest nadanie placowi w centrum Polanowa i terenowi przed kościołem funkcji
reprezentacyjnej, rekreacyjnej i integracyjnej. Służyć temu mają: budowa fontanny, sceny, montaż ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, odnowa zieleni
(uporządkowanie istniejącej, nowe nasadzenia), odnowa elewacji pobliskich budynków, utworzenie centrum informacji-turystycznej, zwiększenie liczby punktów
gastronomicznych itp. Zrewitalizowanie centrum Polanowa wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i całej gminy. W dalszej perspektywie może
przyczynić się do powodzenie innych inicjatyw lokalnych, np. pomysłu utworzenia w Polanowie centrum przygotowań sportowych (ta inicjatywa wymaga poza
rewitalizacją centrum Polanowa także wzbogacenia bazy hotelowej i sportowej w mieście).
6. Budowa placu zabaw przy ulicy Koszalińskiej oraz siłowni fittnes przy ul. Wolności. Powstaną w ten sposób atrakcyjne przestrzenie do zabaw dla dzieci,
zachęcająca jednocześnie dorosłych do aktywności fizycznej i sprzyjająca wzmacnianiu więzi sąsiedzkich.
7. Modernizacja obiektu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej (ul. Wolności). Wymiana nawierzchni boiska, pokrycia jej bezpieczniejszym materiałem,
rozszerzenie możliwości korzystania z boiska w przestrzeni publicznej, a także dostawienia większej ilości urządzeń sportowych.

8. Zagospodarowanie podwórzy w ciągu kamienic przy ul. Koszalińskiej. Prace objęłyby wyrównanie i zdrenowanie terenu, montaż urządzeń do zabaw dla dzieci
(piaskownice, huśtawki itp.) i dorosłych (siłownia zewnętrzna), budowę estetycznych wiat na śmieci, remonty bram wejściowych/ wjazdowych. Tak
zagospodarowane przestrzenie wspólne sprzyjałyby integracji mieszkańców i aktywnemu spędzaniu czasu wolnego.
9. Rewitalizacja przestrzeni przy budynkach Zamkowa 5,6 w Polanowie. Przedsięwzięcia polega na zagospodarowaniu terenów i przestrzeni przyległych do
budynków w celu poprawy ich estetyki i nadania im nowych funkcji społeczno- rekreacyjnych. Zakres przedsięwzięcia polega na wymianie chodników i dojść do
budynków, przebudowie pasażu przy pasie lokali użytkowych usytuowanych na parterze budynku przy ul Zamkowej 5, modernizacji placu zabaw przy budynku
Zamkowa 6.
10. Termomodernizacja budynków przy ul Zamkowej 5,6 w Polanowie wraz z poprawą estetyki elewacji. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę detali
architektonicznych i dołożenie nowych współgrających z otaczającą zabudową.

2. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi
Chocimino oraz zwiększenie aktywności społecznej,
zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.
W sferze społecznej:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej oraz przedsiębiorczości.
Zakres projektu obejmować będzie także doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego, jak też prowadzenia
przedsiębiorczości.
2. Rozwój oferty świetlicy wiejskiej na rzecz mieszkańców oraz integracja społeczna, w tym:
Cykl spotkań seniorów i młodzieży pod hasłem „Przekazujemy rodzinne tradycje”. W ramach spotkań seniorzy
uczyć będą młodzież gotowania, pieczenia, haftowania, szycia. Zasadniczym celem projektu jest aktywizacja
seniorów i integracja międzypokoleniowa. Niezbędne jest przeznaczenie środków na wyposażenie świetlicy
wiejskiej w odpowiednie urządzenia kuchenne, maszynę do szycia, oświetlenie oraz zakupy bieżące dostosowane
do tematu spotkań (artykuły spożywcze, tkaniny, włóczkę itp.).
Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wzbogacenie oferty wyjazdów. Skromne środki funduszu sołeckiego
nie pozwalają na organizowanie działań integracyjnych w postaci wspólnych wyjazdów seniorów np. do teatrów
lub pobliskich atrakcji turystycznych. Utworzenie stowarzyszenia działającego na rzecz wsi, w tym środowiska
seniorów.

2. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi
Chocimino oraz zwiększenie aktywności społecznej,
zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej:
3. Remont świetlicy w Chociminie.
4. Remont drogi do budynku socjalnego.
5. Utworzenie boiska sportowego w Chociminie.
6. Stworzenie w centrum wsi miejsca spotkań dla mieszkańców. Plac służący organizacji
festynów i imprez na świeżym powietrzu powinien być wyposażony w miejsce do rozpalania
grilla i ogniska, miejsce do tańca i boisko do siatkówki. Optymalna lokalizacją jest teren przy
świetlicy wiejskiej.
7. Modernizacja oświetlenia. Oświetlenie na terenie wsi jest częściowo niesprawne.
8. Zagospodarowanie terenu przy źródełku. Miejsce to było w przeszłości wyposażane w ławki
i służyło spotkaniom mieszkańców. Przywrócenie tej funkcji wymaga postawienia zadaszenia,
montażu ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery, przygotowania miejsca na ognisko i
estetycznej zabudowy źródełka (zastąpienia prowizorycznego ocembrowania np. obudową
drewnianą z rynną odprowadzająca wodę).

3. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Cetuń
oraz zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i
przedsiębiorczości mieszkańców.
W sferze społecznej:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej oraz przedsiębiorczości. Zakres projektu
obejmować będzie także doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego, jak też prowadzenia przedsiębiorczości.
2. Wieś tematyczna Cetuń. Działanie obejmuje wsparcie procesu tworzenia wsi tematycznej, w tym: poszukiwania tematu
związanego bezpośrednio z charakterem Cetunia, który może być elementem rozwojowym wsi, budującym tożsamość
mieszkańców i wpływających na zwiększenie aktywności społecznej. Mieszkańcy zgłaszali pierwsze pomysły na stworzenie
oferty w postaci wsi tematycznej np. „Życie w PGR” czy związanej z kulinariami tj.: pieczenie chleba, „ogórki w bekach z
jeziora”. Przedsięwzięcie obejmuje wsparcie animacyjne i doradcze dla mieszkańców wsi, przedsiębiorców oraz władz gminy.
3. Utworzenie i działalność spółdzielni socjalnej. Pomysł na spółdzielnię socjalną powiązany jest w pomysłem na wieś
tematyczną. Spółdzielnie socjalna zajmować się będzie działalnością stwarzającą możliwość zatrudnienia i dodatkowego
dochodu dla mieszkańców. Wśród możliwych pomysłów są: wyroby rękodzieła art. z drewna i kamienia, polnego suszu i
igliwia, okolicznościowe stroiki dekoracyjne, budki lęgowe i karmniki dla ptaków. Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga
wsparcia animacyjnego oraz doradczego. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą m. in. zajęcia rzemieślnicze,
florystyczne.
4. Utworzenie strony www sołectwa. Zbudowanie strony internetowej sołectwa pozwoli na konsolidację społeczności
lokalnej, prezentację prowadzonych działań oraz wpłynie na poszerzenie dostępności informacji nt. historii i aktualnych
wydarzeń. Zadanie obejmować będzie wsparcie doradcze nt. prowadzania działalności informacyjnej, w tym także
prowadzenia serwisu internetowego wsi. W ramach projektu wybrane osoby (liderzy lokalni) uzyskają wiedzę w jaki sposób
utworzyć i prowadzić stronę internetową. Sfinansowane zostaną także koszty utworzenia tej strony.

3. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Cetuń
oraz zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i
przedsiębiorczości mieszkańców.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej:
5. Remont drogi powiatowej przebiegającej przez wieś wraz z budową chodnika – oraz poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego (poszerzenie niebezpiecznego zakrętu w kierunku jeziora), utworzenie przepustu.
6. Przebudowa obiektów po PGR na świetlicę wiejską. Stworzenie miejsca do prowadzenia działań integracyjnoedukacyjnych, jest w opinii mieszkańców najważniejszą potrzebą. W pełni wyposażona świetlica (komputery,
Internet, rzutnik multimedialny, zaplecze kuchenne, RTV itp.) stworzy możliwość do prowadzenia działań na rzecz
rozwoju aktywności społeczności lokalnej. Świetlica wiejska zostanie utworzona na bazie obiektu po byłym PGR.
Wymagana jest przebudowa tego obiektu.
7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w okolicy boiska sportowego. Rozbudowa/dostosowanie boiska do
piłki nożnej oraz stworzenie miejsca do gry w inne gry zespołowe tj. kosz, siatkówka, postawienie ławek dla
kibiców. Budowa zadaszonych wiat z siedziskami. Stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców w plenerze –
miejsce do grilla, piec chlebowy.
8. Utworzenie ścieżki zdrowia wokół jeziora wraz zagospodarowaniem terenów przy jeziorze na potrzeby
rekreacyjne.
9. Usunięcie barszczu Sosnowskiego.

4. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Nacław
oraz zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i
przedsiębiorczości mieszkańców.
W sferze społecznej:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej oraz przedsiębiorczości. Zakres projektu
obejmować będzie także doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego, jak też prowadzenia przedsiębiorczości.
2. Rozwój oferty świetlicy wiejskiej na rzecz mieszkańców oraz integracja społeczna, w tym:
Babskie wieczory filmowe w świetlicy wiejskiej w Nacławiu. Celem projektu byłoby aktywizacja i integracja społeczna
mieszkanek Nacławia poprzez organizację cyklicznych, comiesięcznych spotkań, w których programie znalazłby się seans
filmowy oraz niewielki poczęstunek (kawa, herbata, ciasta). Zakłada się, że prezentowano by filmy dostępne legalnie i
nieodpłatnie (np. znajdujące się w domenie publicznej). Konieczne byłoby natomiast doposażenie świetlicy w projektor,
ekran, rolety, nagłośnienie i fotele.
Prowadzenie zajęć dla dzieci. Zapewnienie dzieciom dostępu do świetlicy wiejskiej od poniedziałku do piątku, także w czasie
wakacji. Pomysł ma na celu umożliwienie dzieciom bezpiecznego i ciekawego spędzania czasu wolnego codziennie, a nie
jedynie w wybranych dniach tygodnia. Zapewnienie dzieciom codziennej opieki ułatwiłoby mieszkańcom (zwłaszcza
mieszkankom) aktywność zarobkową, np. zbieranie latem runa leśnego.
Otwarte spotkanie integracyjne dla mieszkańców. Zwiększenie oferty spotkań w świetlicy wiejskiej o imprezy
ogólnodostępne, niededykowane głównie dzieciom i ich rodzinom.
Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Prowadzenie w szkole, świetlicy, podczas imprez wiejskich akcji
edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie powszechnemu spalaniu odpadów w piecach domowych.

4. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Nacław
oraz zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i
przedsiębiorczości mieszkańców.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
3. Utwardzenie drogi od krzyża do kościoła wraz z budową bezpiecznego wyjazdu. Krótki i wąski odcinek drogi
gruntowej często używany przez mieszkańców w obecnym stanie uniemożliwia mijanie się pojazdów i kończy się
niebezpiecznym wyjazdem na łuku drogi powiatowej nr 206.
4. Zagospodarowanie terenu przy kościele na plac do jazdy na rolkach. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie na
niezagospodarowanym terenie w centrum wsi przestrzeni o funkcji rekreacyjnej służącej głównie dzieciom i
młodzieży. Wymagane jest położenie odpowiedniej nawierzchni, montaż oświetlenia, ławek, koszy na śmieci.
5. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Nacławiu. Budynek SP w Nacławiu wymaga wymiany dachu, rynien i
okien, wymiany instalacji grzewczej, odnowienia elewacji i wymiany wykładzin podłogowych. Pilność tych prac
wynika nie tylko ze stanu technicznego budynku, ale także roli, jaką pełni szkoła w społeczności wsi Nacław.
Realizacja projektu przyczyniłaby się do poprawy warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli, zmniejszenia strat
energii i poprawy estetyki przestrzeni publicznej.
6. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej na boisko sportowe.
7. Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką.

5. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni sołectwa
Rzeczyca Wielka oraz zwiększenie aktywności społecznej,
zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.
W sferze społecznej:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej oraz przedsiębiorczości. Zakres projektu
obejmować będzie także doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego, jak też prowadzenia przedsiębiorczości.
2. Rozwój oferty świetlicy wiejskiej na rzecz mieszkańców oraz integracja społeczna, w tym:
Poszerzenie oferty świetlicy wiejskiej – organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla różnych grup wiekowych w świetlicy
wiejskiej. Wśród wymienianych propozycji: a) zajęcia brydżowe i szachowe dla dorosłych,
b) pokazy filmowe, c) „babski wieczór” – spotkania dla kobiet, d) klub kibica, e) zajęcia taneczne i gimnastyczne, f) zajęcia
artystyczne, g)zajęcia językowe, h) spotkania z grami planszowymi, i) zajęcia komputerowe, j) zajęcia kulinarne, k) otwarcie
świetlicy również w okresie wakacyjnym.
Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży – a) piłka nożna, b) siatkówka, c) organizacja turniejów sportowych, d) tor do
jazdy na wrotkach/rolkach, e) stworzenie możliwości poznania różnych dyscyplin sportowych. Sport wśród uczestników
spotkania postrzegany był jako szansa na stworzenie alternatywy dla dominujących obecnie we wsi destrukcyjnych sposobów
spędzania czasu przez młodzież.
3. Wsparcie procesu budowy tożsamości wsi – poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców wsi z zakresu
możliwości prowadzenia działań społecznych na terenach wiejskich.
4. Profilaktyka uzależnień. Organizacja spotkań, zajęć i poszerzenie dostępności do informacji z zakresu profilaktyki
uzależnień, m. in. z organizacja spotkań z zakresu zdrowego stylu życia, w tym dotyczących chorób cywilizacyjnych.

5. Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni sołectwa
Rzeczyca Wielka oraz zwiększenie aktywności społecznej,
zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
5. Rozbudowa placu zabaw i stworzenie unikalnego wyposażenia w formie
„dzikiego placu zabaw”.
6. Infrastruktura: budowa chodnika, postawienie wiaty na potrzeby spotkań
integracyjno-kulturalnych w plenerze.
7. Przebudowa skrzyżowania drogi przebiegającej przez wieś z drogą
wojewódzką nr 206.
8. Budowa boiska sportowego.
9. Remont drogi w kierunku dawnego PGR-u.
10. Przebudowa drogi w miejscowości Rzeczyca Mała.

6. Szkoła liderów lokalnych gminy Polanów.
• Prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych z mieszkańcami obszarów
rewitalizacji, mających na celu wyłonienie oraz wykształcenie liderów
społeczności lokalnych oraz pobudzenie wolontariatu.
• W odniesieniu do poszczególnych podobszarów rewitalizacji przeprowadzona
zostanie diagnoza potencjału obywatelskiego i społecznego, a następnie
przeprowadzone zostaną spotkania animacyjne – mające na celu wyłonienie
grupy potencjalnych liderów społecznych. W ramach projektu przewiduje się
wsparcie edukacyjne dla grupy liderów (20 osób), mieszkających lub
działających na obszarze rewitalizacji w Polanowie, Chociminie, Cetuniu,
Nacławiu, Rzeczycy Wielkiej.
• W ramach projekt liderzy lokalni będą uczestniczyć w projektach na rzecz
społeczności lokalnych, otrzymując wsparcie doradcze, a także
rzeczowe/finansowe na organizację działań na rzecz społeczności lokalnych np.
w formie festynów, wydarzeń kulturalnych, sportowych, działań edukacyjnych.

7. Podniesienie kompetencji społecznych mieszkańców
obszaru rewitalizacji.
1. Spotkania warsztatowe z rodzicami.
Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju
dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla
nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.
(psycholog, pedagog, terapeuta)
2. Spotkania warsztatowe z dziećmi i młodzieżą, podczas których prezentowane będą osoby
przedstawiające wzorce zarówno pozytywnych jak i negatywnych oddziaływań mających
odzwierciedlenie w historiach życia poszczególnych jednostek.
(psycholog, pedagog, terapeuta)
3. Indywidualna pomoc psychologiczna dla osób i rodzin tego potrzebujących.
(psycholog, terapeuta)
4. Wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla rodziców, dzieci i młodzieży mające na celu
odbudowanie relacji w rodzinie i wypracowanie nowych, zdrowych wzorców codziennego
funkcjonowania.
(pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny)

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Podobszar rewitalizacji

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Polanów

W sferze gospodarczej:
• Zbadanie walorów klimatycznych Polanowa. Walory klimatyczne Polanowa (unikalne cechy
mikroklimatu), odpowiednio zbadane, potwierdzone naukowo i zewidencjonowane, w połączniu z
walorami przyrodniczymi gminy (lasy, jeziora, złoża borowiny) mogłyby stać się bazą do prowadzenia
działalności uzdrowiskowej. Efekt: wzmocnienie konkurencyjności lokalnej gospodarki.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
• Adaptacja strychu Biblioteki Publicznej na potrzeby działań animacyjnych i integracyjnych społeczności
lokalnej. Efekt: utworzenie przestrzeni do realizacji działań integrujących społeczność.
• Utworzenie punktu informacji turystycznej w przestrzeni punktu przesiadkowego (ul. Wolności). Efekt:
promocja lokalnych usług i oferty. Wzmocnienie potencjału gospodarczego.
• Poprawa estetyki przestrzeni wokół kościoła (ul. Wolności/Zamkowa). Efekt: poprawa jakości życia.
• Rozwój małej infrastruktury sprzyjającej integracji społecznej i przebywaniu w centrum miasta, w tym
ławeczek, śmietników. Efekt: poprawa jakości życia.
• Odnowa barierek oddzielających drogę od stref przebywania ludzi. Efekt: poprawa bezpieczeństwa
publicznego.
• Remonty i modernizacje obiektów mieszkalnych. Przedsięwzięcie polegać będzie na remontach i
modernizacjach obiektów mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni,
podmiotów prywatnych oraz Gminy. Efekt: poprawa jakości życia.

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Podobszar
rewitalizacji
Cetuń

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
W sferze społecznej:
• Powołanie ochotniczej straży pożarnej. Efekt: zwiększenie aktywności społecznej.
• Powołanie Koła Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcy wskazują na duże Na ternie
sołectwa jest duże zainteresowanie możliwością utworzenia i prowadzenia KGW.
Efekt: zwiększenie aktywności społecznej.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
• Poprawa stanu wody pitnej. Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu zgłaszali zły
stan wody pitnej we wsi. Efekt: poprawa jakości życia.
W sferze technicznej:
• Remonty i modernizacje obiektów mieszkalnych. Przedsięwzięcie polegać będzie
na remontach i modernizacjach obiektów mieszkalnych należących do wspólnot
mieszkaniowych, spółdzielni, podmiotów prywatnych oraz Gminy. Efekt: poprawa
jakości życia.

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Podobszar rewitalizacji

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Chocimino

W sferze społecznej:
• Organizacja Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP mogłyby poza podnoszeniem bezpieczeństwa znacznie przyczynić się
do aktywizacji zwłaszcza młodych mieszkańców wsi. Efekt: wzrost aktywności społecznej.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
• Odtworzenie sieci ścieżek rowerowych pomiędzy Żydowem, Chociminem, Polanowem, Bobolicami, trzema mostami.
Sieć ścieżek rowerowych prowadzących przez atrakcyjne turystycznie miejsca w gminie ulega stopniowemu
zniszczeniu. Wymaga więc odnowy obejmującej ponowne oznakowanie przebiegu dróg, zagospodarowania miejsc
odpoczynkowych, rozmieszczenia nowych tablic informacyjnych itp. Efekt: wzmocnienie powiązań przestrzennych, w
tym przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, wzrost potencjału turystycznego.
W sferze technicznej:
• Poprawa jakości wody. Woda dostępna w sieci wodociągowej na terenie wsi spełnia normy bakteriologiczne, często
natomiast nie nadaje się do spożycia i zastosowań gospodarczych ze względu na zażelazienie. Mieszkańcy upatrują
przyczyny zarówno we właściwościach źródła wody, jak i w stanie sieci wodociągowej. Efekt: poprawa jakości życia.
• Remonty i modernizacje obiektów mieszkalnych. Przedsięwzięcie polegać będzie na remontach i modernizacjach
obiektów mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, podmiotów prywatnych oraz Gminy.
Efekt: poprawa jakości życia.
• Remont kościoła filialnego pod wezwaniem św. Teresy. Niszczejący kościół wymaga pilnego remontu, a pozyskanie
środków na ten cel przez parafię rzymskokatolicką w Żydowie ułatwiłoby zdaniem mieszkańców współdziałanie ze
strony Urzędu Miasta Gminy Polanów (w formie doradztw i zachęty) . Pierwszym etapem powinno być zakończenie
przygotowywania dokumentacji projektowej. Efekt: poprawa stanu technicznego obiektu zabytkowego.

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Podobszar rewitalizacji

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Nacław

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
• Ścieżka rowerowa Nacław – Jacinki. Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą
towarzyszącą (stojaki na rowery, ławki, barierki itp.) byłaby odpowiedzią na brak terenów
rekreacyjnych we wsi i w jej pobliżu, zwłaszcza dostosowanych do potrzeb i możliwości
seniorów. Efekt: wzmocnienie powiązań przestrzennych, w tym przeciwdziałanie
wykluczeniu komunikacyjnemu, wzrost potencjału turystycznego.
• Poprawa estetyki wsi. W tej kategorii zwracano uwagę na potrzebę skweru w centrum wsi
(tzw. trójkąt), remontu szpecącego wieś budynku poczty, uprzątnięcie i zagospodarowanie
niszczejącego parku. Efekt: poprawa jakości życia.
• Budowa chodników na brakujących odcinkach. Efekt: poprawa jakości życia.
• Budowa hali gimnastycznej. Efekt: zwiększenie aktywności społecznej.
W sferze technicznej:
• Remonty i modernizacje obiektów mieszkalnych. Przedsięwzięcie polegać będzie na
remontach i modernizacjach obiektów mieszkalnych należących do wspólnot
mieszkaniowych, spółdzielni, podmiotów prywatnych oraz Gminy. Efekt: poprawa jakości
życia.

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Podobszar rewitalizacji

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Rzeczyca Wielka

W sferze społecznej:
• Wsparcie procesu tworzenia i funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich - stworzenie struktury KGW, wpłynie na
zwiększenie zaangażowania w życie społeczno-kulturalne wsi. Efekt: zwiększenie aktywności społecznej.
• Wsparcie procesu tworzenia i funkcjonowania drużyny sportowej – powołanie piłkarskiej drużyny młodzieżowej
stworzy szansę na zaangażowanie grupy młodzieży. Efekt: zwiększenie aktywności społecznej.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
• Utworzenie ścieżki rowerowej do Polanowa. Efekt: wzmocnienie powiązań przestrzennych, w tym przeciwdziałanie
wykluczeniu komunikacyjnemu, wzrost potencjału turystycznego.
• Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi prowadzącej do Rzeczycy Wielkiej z drogą relacji Polanów-Miasto.
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). Efekt:
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
• Utworzenie przystanku dla dzieci oczekujących na autobus z Rzeczycy Małej przy drodze relacji Polanów – Miastko.
Efekt: poprawa bezpieczeństwa dzieci.
• Zagospodarowania niedużego parku w Rzeczycy Małej jako miejsca integracji społecznej oraz miejsca dla dzieci.
Efekt: zwiększenie aktywności i integracji społecznej.
W sferze technicznej:
• Remonty i modernizacje obiektów mieszkalnych. Przedsięwzięcie polegać będzie na remontach i modernizacjach
obiektów mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, podmiotów prywatnych oraz Gminy.
Efekt: poprawa jakości życia.

Ramy finansowe
Program rewitalizacji razem
Gmina Polanów, pozostałe zewnętrzne źródła
Gmina Polanów – jako udział własny w projektach
RPO
RPO WD/EFS Działanie 7.1 Programy na rzecz
integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na
aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą
instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej,
zawodowej oraz Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju
usług społecznych świadczonych w interesie
ogólnym
RPO WD Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w
sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

15,505 mln zł
1 895 tys. zł
1 936,5 tys. zł
997,5 tys. zł

10,676 mln zł

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik

Jaki problem jest mierzony

Źródło pozyskania
informacji

Częstotliwość
pomiaru

Wartość wyjściowa (dane
2015 rok)

Cel 1. Zwiększona aktywność zawodowa, przedsiębiorczość oraz zmniejszona skala ubóstwa na obszarze rewitalizacji.
1. Liczba osób
Bezrobocie
PUP
1 raz/rok
Polanów – 48
bezrobotnych
Cetuń – 22
Chocimino – 27
Nacław – 48
Rzeczyca Wielka – 65
2. Liczba osób
Ubóstwo
MGOPS Polanów
1 raz/rok
Polanów – 40
korzystająca z pomocy
Cetuń – 20
społecznej z tytułu
Chocimino – 26
ubóstwa
Nacław – 44
Rzeczyca Wielka – 39
3. Liczba osób
Przedsiębiorczość
UM Polanów
1 raz/rok
Polanów – 49
prowadząca działalność
Cetuń – 5
gospodarczą.
Chocimino – 3
Nacław – 14
Rzeczyca Wielka – 8
Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji.
4. Liczba aktywnych
Aktywność społeczna
UM Polanów
1 raz/rok
Polanów – 13
uczestników (dorośli)
dorosłych
Cetuń – 0
stałych bezpłatnych
Chocimino – 3
zajęć kulturalnych w
Nacław – 15
miejskich ośrodkach
Rzeczyca Wielka – 15
kultury (domy, kluby,
świetlice)
5. Liczba dzieci i
Aktywność społeczna
UM Polanów
1 raz/rok
Polanów – 28
młodzieży (do lat 18)
dorosłych dzieci i młodzieży
Cetuń – 0
korzystających
Chocimino – 30
z usług/zajęć
Nacław – 40
oferowanych przez
Rzeczyca Wielka – 40
domy kultury, świetlice

Oczekiwana zmiana
w 2023 roku
Spadek o 25%

Spadek o 25%

Wzrost o 10%

Wzrost o 25%

Wzrost o 25%

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik

Jaki problem jest
mierzony

Źródło
Częstotliwość
Wartość wyjściowa (dane
pozyskania
pomiaru
2015 rok)
informacji
Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz zrewitalizowane przestrzeni publiczne obszaru rewitalizacji.
6. Liczba
Zmodernizowana
UM Polanów
1 raz/rok
Polanów – 0
zmodernizowanych, infrastruktura społeczna
Cetuń – 0
utworzonych
Chocimino – 0
obiektów
Nacław – 0
infrastruktury
Rzeczyca Wielka – 0
społecznej
7. Liczba
Zrewitalizowane
UM Polanów
1 raz/rok
Polanów – 0
zrewitalizowanych
przestrzeni publiczne
Cetuń – 0
przestrzeni
Chocimino – 0
publicznych
Nacław – 0
Rzeczyca Wielka – 0
Cel 4. Poprawiony stan infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.
8. Ilość metrów
Zmodernizowane
UM Polanów
1 raz/rok
0
bieżących
chodniki
naprawionych
chodników
9. Ilość metrów
Zmodernizowane drogi
UM Polanów
1 raz/rok
0
bieżących
naprawionych dróg
Cel 5. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych obszaru rewitalizacji.
10. Liczba
Budynki o poprawionym UM Polanów
1 raz/rok
0
wyremontowanych
stanie technicznym
obiektów
budowalnych na
obszarze rewitalizacji

Oczekiwana zmiana
w 2023 roku

Polanów – 1
Cetuń – 2
Chocimino – 1
Nacław – 2
Rzeczyca Wielka – 1

Polanów – 5
Cetuń – 2
Chocimino – 2
Nacław – 2
Rzeczyca Wielka – 2
500 m

1500 m

20

Dziękujemy za uwagę!
Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 9
52-238 Wrocław

Tel. 71/7949249
Mail: biuro@instytut-ipc.pl
www.instytut-ipc.pl

