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Wyniki warsztatu diagnostyczno-projektowego  

przeprowadzonego w ramach konsultacji do projektu  

pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023”. 

 

Warsztaty odbyły się w Korczynie w dniu 24 marca 2017 roku. 

Celem spotkania była diagnoza zdegradowanych przestrzeni do wyznaczenia obszaru rewitalizacji w 

gminie. 

Celem pracy w projekcie jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania się o 

środki zewnętrzne na działania określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wyznaczonych 

obszarach gminy. 

Program warsztatów: 

1. Etapy realizacji projektu. 

2. Podstawowe informacje na temat rewitalizacji. 

3. Prezentacja wyników badania ankietowego. 

4. Identyfikacja problemów, zjawisk kryzysowych w gminie – dyskusja w grupie. 

5. Wstępne wskazanie obszarów wymagających rewitalizacji. 

Wyniki dyskusji: 

Uczestnicy warsztatu identyfikowali problemy, które nie pojawiły się w wynikach badania 

ankietowego i analizie danych statystycznych zaprezentowanych wcześniej podczas warsztatu. 

Pytanie nr 1. Jakie występują społeczne problemy i zjawiska kryzysowe w gminie? (Prosimy również o 

ich umiejscowienie na terenie Gminy). 

Uczestnicy mieli „na uwadze”: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, brak 

aktywności mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym, niski poziom kapitału społecznego, w tym 

zaufania w społeczeństwie. 

Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe: 

 brak żłobków na terenie całej gminy; 

 odpływ uczniów ze szkół do gmin sąsiednich – szczególnie z miejscowości Korczyna i 

Krasna; 

 niewystarczające bezpieczeństwo w ruchu drogowym – niewystarczająca ilość 

chodników, oświetlenie itp. – Korczyna i inne miejscowości; 
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 ograniczona dostępność specjalistycznej opieki zdrowotnej; 

 brak obiektu do spotkań społeczności lokalnej w miejscowości Korczyna Podzamcze. 

Pytanie nr 2. Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej? (Prosimy 

również o ich umiejscowienie na terenie Gminy). 

Uczestnicy mieli „na uwadze”: niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,  słaba kondycja 

przedsiębiorstw, niewielka liczba lokali usługowych, sklepów. 

Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe: 

 ograniczona dostępność usług bytowych na terenie całej gminy; 

 brak zaplecza gastronomicznego w niektórych miejscowościach gminy (poza Krasną; 

Kombornią); 

 zbyt mało obiektów handlowych w niektórych miejscowościach - szczególnie dotyczy 

to miejscowości Kombornia, Wola Komborska i Czarnorzeki; 

 ograniczenia infrastrukturalne - niepełna dostępność infrastruktury technicznej 

umożliwiającej inwestycje gospodarcze. 

Pytanie nr 3. Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze środowiskowej? Prosimy 

również o ich umiejscowienie na terenie Gminy. 

Proszę mieć „na uwadze”: przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe: 

 spalanie śmieci w paleniskach domowych i na zewnątrz przy domach; 

 zanieczyszczenie powietrza - niska emisja; 

 brak kanalizacji – Węglówka, Krasna, Wola Komborska, Kombornia; 

 zagrożenie bakteriologiczne i zapachowe w Korczynie – pobliże składowiska 

odpadów; 

 wałęsające się psy. 

Pytanie nr 4. Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze przestrzenno-funkcjonalnej?  

(Prosimy również o ich umiejscowienie na terenie Gminy). 

Uczestnicy mieli „na uwadze”: braki lub niedostateczna jakość infrastruktury technicznej  

i społecznej np. dostęp do szkoły, ośrodka zdrowia oraz dostęp do usług, brak dostępu lub niska jakość 

podstawowych usług, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru (niedostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych), niski poziom 

obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niskiej jakości tereny publiczne. 
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Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe: 

 brak planu zagospodarowania przestrzennego poza Korczyną; 

 słabo rozwinięta komunikacja publiczna – szczególnie dotyczy to miejscowości 

Kombornia, Wola Komborska i Korczyna Podzamcze; 

 niewystarczający standard techniczny parkingu w Komborni; 

 brak parkingów w niektórych miejscach gminy; 

 brak urządzonych ścieżek pieszo-rowerowych; 

 niezagospodarowany park „Dębina” w Korczynie; 

 brak toalet przy obiektach odwiedzanych przez turystów – Zamek Kamieniec, Prządki 

i innych miejscach; 

 brak toalet publicznych w miejscach szczególnie uczęszczanych; 

 niewystarczająca dostępność sygnału internetowego - szczególnie dotyczy to 

miejscowości Kombornia i Wola Komborska; 

 brak sieci światłowodowej w znaczącej części gminy. 

Pytanie nr 5. Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze technicznej?  

(Prosimy również o ich umiejscowienie na terenie Gminy). 

Uczestnicy mieli „na uwadze”: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu mieszkaniowym, niedostateczne rozwiązania techniczne umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. 

Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe: 

 zdegradowane i niezagospodarowane obszary poprzemysłowe w Korczynie i 

Węglówce; 

 niedostateczne rozwiązania techniczne (wysoka energochłonność) części obiektów 

komunalnych;  

 niska funkcjonalność niektórych obiektów komunalnych; 

 niewykorzystane obiekty komunalne (np. Kombornia: stary Dom Ludowy; obiekt po-

sklepowy). 

 

 

 


