Załącznik nr 2 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

DIAGNOZA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALZIACJI NA OBSZARZE JST SUBREGIONU ZACHODNIEGO
- STAN NA DZIEŃ 30.10.2015 R. –
Dane w tabeli stanowią fragmenty Lokalnych Programów Rewitalizacji opracowanych i przyjętych przez samorządy Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego. Związek nie ma możliwości ingerowania w zakres, treść oraz sposób ich formułowania przez poszczególne JST. Jeżeli z przyjmowanych
LPR-ów będą wynikać inne istotne problemy i będą one miały wpływ na zapisy Strategii RIT, dokument będzie podlegał aktualizacji.

JST
Godów

Posiadanie
Lokalnego
Programu
Rewitalizacji
Program został
przyjęty
Uchwałą nr
X/77/2015 Rady
Gminy z dnia 31
sierpnia 2015 r.

Działania wynikające z LPR
1) Godów:
a) Rewitalizacja terenów wokół budynku
Urzędu Gminy,
b) Zagospodarowanie terenów byłej
piaskowni,
c) Utworzenie terenów pod zabudowę
mieszkaniową,
d) Rewitalizacja budynku po byłym ośrodku
zdrowia w zarządzie Powiatowego Zakładu
Zarzadzania Nieruchomościami,
e) Rewitalizacja nieczynnej linii kolejowej nr
159 Wodzisław Śląski,
f) Budowa szlaku rowerowego,
g) Rewitalizacja budynku przedszkola przy
ul. 1 –go Maja 66,
h) Rewitalizacja budynku po siedzibie
likwidowanego GS – u przy ul. 1 – go Maja
122,
i) Rewitalizacja budynku sklepu,
likwidowanego GS – u,
j) Budowa oraz przebudowa infrastruktury
drogowej,
2) Krostoszowice:
a) Rewitalizacja terenów byłej kopalni,
b) Budowa oraz przebudowa infrastruktury
drogowej,
3) Skrzyszów:
a) Rewitalizacja terenów hałdy pogórniczej,

Zdiagnozowane w LPR problemy
- utrata funkcji obszarów
określonych w Miejscowym Plan
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Godów,
- niska atrakcyjność gospodarcza
danego obszaru,
- degradacja obiektów o wartości
architektonicznej i znaczeniu
historycznym,
- liczba środowisk korzystających z
pomocy społecznej,
- poziom ubóstwa,
- poziom bezrobocia,
- stopień degradacji infrastruktury
technicznej i budynków,
- poziom przestępczości,
- stan środowiska naturalnego

Zdiagnozowane w LPR obszary
wymagające rewitalizacji

Zakładane wskaźniki

1) Godów:
a) G – 1 Tereny wokół budynku
Urzędu Gminy wraz z budynkiem
Urzędu Gminy,
b) G – 2 Teren po byłej piaskowni
zlokalizowany w sąsiedztwie ulicy
Piaskowej,
c) G – 3 Tereny pomiędzy ulicą
Piaskową, Szkolną i Słoneczną,
d) G – 4 Budynek po byłym ośrodku
zdrowia w zarządzie Powiatowego
Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami położony przy
ulicy 1 – go Maja,
e) G – 5 Nieczynna linia kolejowa nr
159 Wodzisław Śląski – Orzesze
wraz z zabudowaniami dworca
kolejowego,
f) G – 6 Tereny w rejonie ulicy
Olszyńskiej
g) G – 7 Budynek przedszkola przy
ul. 1 – go Maja 66
h) G – 8 Budynek po byłej siedzibie
GS przy ul. 1 – go Maja 122
i) G – 9 Budynek sklepu przy ul.
Polnej 3,
j) Gd1 – Gd8 - Ulica: Raszczykowiec,
Dworcowa, Stawowa, Polna,

Lokalny Program
Rewitalizacji zakłada
osiągnięcie
następujących
rezultatów:
a) powierzchnię
terenów rekreacyjnych
udostępniona w
ramach realizacji
inwestycji.
b) powierzchnię
terenów
poprzemysłowych
udostępniona w
ramach realizacji
inwestycji;
c) powierzchnię
zmodernizowanych
obiektów sportowych
udostępniona w
ramach realizacji
inwestycji;
e) wybudowanie
ścieżek pieszych i
rowerowych;
f) zwiększenie liczby
osób korzystających z
terenów

Inne dokumenty,
analizy naukowe
itp.
- Strategia rozwoju
Gminy Godów na
lata 2014 – 2020,
- Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy Godów,
- Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii,
- Program
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie oraz
ochrony ofiar
przemocy w
rodzinie
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b) Zagospodarowanie terenów Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
c) Rewitalizacja budynku po obiekcie
handlowym Gminnej Spółdzielni.,
d) Poprawa widoczności na skrzyżowaniu,
e) Rewitalizacja zbiorników wodnych.,
f) Budowa szlaku rowerowego,
g) Rewitalizacja nieczynnej linii kolejowej nr
159 Wodzisław Śląski – Orzesze,
h) Adaptacja budynku byłego przedszkola
przy ul. 1- go Maja 116 na mieszkania
socjalne na poddaszu i gosp. na parterze,
i) Rewitalizacja terenów wzdłuż autostrady A
– 1 do granicy z sołectwem Krostoszowice,
j) Budowa oraz przebudowa infrastruktury
drogowej.
4) Łaziska:
a) Rewitalizacja terenów w kierunku
zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
b) Rewitalizacja terenów w kierunku
kulturalno-wypoczynkowym,
c) Rewitalizacja boiska sportowego wraz z
zagospodarowaniem terenów sąsiednich,
d) Rewitalizacja zbiorników wodnych wraz z
zagospodarowaniem terenów sąsiednich,
e) Rewitalizacja nieczynnej linii kolejowej nr
159 Wodzisław Śląski – Orzesze,
f) Budowa ścieżki rowerowej,
g) Tyczenie szlaku rowerowego,
h) Budowa oraz przebudowa infrastruktury
drogowej.
5) Gołkowice:
a) Rewitalizacja terenów byłego kółka
rolniczego,
b) Rewitalizacja boiska wraz z
zagospodarowaniem terenów sąsiednich,
c) Przebudowa boiska sportowego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.,
d) Rewitalizacja ulicy Wyzwolenia – budowa
ścieżki pieszo-rowerowej,
e) Rewitalizacja parku „Podgórnik”,
f) Rewitalizacja zabudowań przy ul. 1 – go
Maja 44 – 52 wraz z terenem przyległym,
g) Budowa oraz przebudowa infrastruktury
drogowej.
6) Podbucze:
a) Rewitalizacja terenów w sąsiedztwie
Kaplicy Miłosierdzia Bożego,

Słoneczna, Graniczna, Piaskowa,
Szkolna, Kopernika
2) Krostoszowice:
a) Tereny po byłej kopalni graniczące
z Autostrada A – 1 od południa, od
północy z miastem Wodzisław Śląski.
Tereny boiska sportowego położone
w sąsiedztwie ulicy Leśnej,
b) Kd1 – Kd5 Ulica: Olszyńska,
Wąwozowa, Turska, Środkowa,
Brzozowa
3) Skrzyszów:
a) S – 1 Tereny istniejącej hałdy
graniczące od północy z Autostradą A
– 1, od południa z terenami zielonymi
i ulicą Wallacha,
b) S – 2 Tereny Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz
z terenami sąsiadującymi,
c) S – 3 Budynek po obiekcie
handlowym Gminnej Spółdzielni
położony przy ulicy Wyzwolenia,
d) S – 4 Skrzyżowanie ulic 1- go
Maja i Powstańców Śląskich, e) S – 5
Tereny istniejących zbiorników
wodnych położone w sąsiedztwie
nieczynnej linii kolejowej nr 159
Wodzisław Śląski – Orzesze, przy
ulicy Komuny Paryskiej,
f) S – 6 Tereny położone wzdłuż
południowo-zachodniej granicy
sołectwa w sąsiedztwie ulicy
Wiejskiej,
g) S – 7 Nieczynna linia kolejowa nr
159 Wodzisław Śląski – Orzesze,
h) S – 8 Tereny wokół budynku
byłego przedszkola położonego przy
ulicy 1-go Maja 116.
i) S – 9 Tereny położone w pobliżu
Autostrady A1 przeznaczone do
rewitalizacji wspólnie z sołectwem
Krostoszowice,
j) Sd1 – Sd5 Ulica: ks. Roberta
Wallacha, Wyzwolenia, Zielona,
Dębowa, Wspólna.
4) Łaziska:

rekreacyjnych, ścieżek
pieszych i
rowerowych;
g) ilość zakupionego
wyposażenia obiektu
sportowego
udostępniona w
ramach realizacji
inwestycji;
h) przebudowane
układy
komunikacyjne,
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b) Rewitalizacja ulicy Wiejskiej – budowa
ścieżki pieszo-rowerowej,,
c) Budowa oraz przebudowa infrastruktury
drogowej.
7) Skrebeńsko:
a) Rewitalizacja terenów przy budynku
szkoły podstawowej,
b) Rewitalizacja budynku sklepu
likwidowanego GS – u przy ulicy
Piotrowickiej 62,
c) Budowa oraz przebudowa infrastruktury
drogowej.

a) Ł – 1 Tereny przy byłym przejściu
granicznym położone wzdłuż ulicy
Wierzniowickiej,
b) Ł – 2 Tereny zlokalizowane w
sąsiedztwie budynku OSP w
Łaziskach,
c) Ł – 3 Tereny boiska sportowego
położonego przy ulicy Skotnickiej,
d) Ł – 4 Tereny istniejącego
zalewiska położonego w sąsiedztwie
rzeki Olzy przy Granicy z Czechami,
e) Ł – 5 Nieczynna linia kolejowa nr
159 Wodzisław Śląski – Orzesze,
f) Ł – 6 Obszary położone wzdłuż
ulicy Okrężnej i Kopernika,
g) Ł – 7 Tereny położone wzdłuż
ulicy Skotnickiej,
h) Łd1 – Łd5 Ulica: Leśna,
Mickiewicza, Okrężna,
Wierzniowicka, Kopernika
5) Gołkowice:
a) Gł – 1 Tereny wokół byłego kółka
rolniczego,
b) Gł – 2 Tereny boiska sportowego
położonego przy ulicy Wyzwolenia,
c) Gł – 3 Tereny boiska sportowego
treningowego położonego w
sąsiedztwie ulicy Wyzwolenia,
d) Gł – 4 Tereny zielone wzdłuż ulicy
Wyzwolenia,
e) Gł – 5 Tereny położone pomiędzy
ulica Dębina i Powstańców Śląskich,
f) Gł – 6 Zabudowania przy ul. 1 – go
Maja 44 – 52 wraz z terenem
przyległym,
g) Głd1 – Głd9 Ulica: Wyzwolenia,
Rzeczna, Leśna, 1-go Maja, Podlaska,
Cmentarna, Dębiny, Żabkowska,
Graniczna
6) Podbucze:
a) P – 1 Tereny w rejonie
skrzyżowania ulicy Wiejskiej i
Dębowej,
b) P – 2 Tereny wzdłuż ulicy
Wiejskiej,
c) P1 – P2 Ulica: Wiejska, Bukowa i
Dębowa
7) Skrebeńsko:
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Gorzyce

Program
przyjęty
Uchwałą nr
XI/83/15 Rady
Gminy Gorzyce
z dnia 10
sierpnia 2015 r.

Rewitalizacja zabytkowych obiektów
budowlanych w sołectwie Kolonia Fryderyk;
2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
wraz z zagospodarowaniem terenu na Kolonii
Fryderyk;
3. Rewitalizacja terenu po wyrobiskach
pożwirowych w Olzie;
4. Rewitalizacja zasobów w Olzie, przy ul.
Dworcowej należących do Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Orłowiec”;
5. Adaptacja budynku pod lokale socjalne;
6. „Czas na zmianę”,
7. Rewitalizacja społeczna: Aktywizacja osób
w wieku 50+ „Aktywny obywatel”;
8. Rewitalizacja społeczna: Aktywizacja
społeczna rodziców: „Rodzic na topie”;
9. Rewitalizacja społeczna: „Podwórkowy
Facebook”;
10. Rewitalizacja społeczna: „Wydobyć
perłę”;
11. Rewitalizacja społeczna: Profilaktyka
społeczna i doradztwo specjalistyczne.

Jastrzębie –
Zdrój

Przewidywany
termin
opracowaniagrudzień 2015 r.

Brak danych w zakresie działań – dopiero
opracowano diagnozę w oparciu o dane
liczbowe/ilościowe

1) długotrwałe bezrobocie,
2) wyższy poziom przestępczości
3) wyższy poziom wykluczenia
społecznego i ubóstwa,
4) niski wskaźnik aktywności
gospodarczej,
5) depopulacja obszaru,
6) zmiany demograficzne,
7) stan infrastruktury technicznej,

w zakresie sytuacji gospodarczej
zdefiniowano następujące kwestie
problemowe:
duże
uzależnienie
rozwoju
społeczno-gospodarczego miasta od
sytuacji finansowej Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA,
- monokultura gospodarcza oparta o
przemysł
wydobywczy,
która
ogranicza skłonność mieszkańców do
aktywności
gospodarczej
oraz
zniechęca inwestorów innych branż do

a) Sk – 1 Tereny wokół szkoły Szkoły
Podstawowej im. K.I Gałczyńskiego,
b) Sk – 2 Budynek byłego sklepu GS
przy ul. Piotrowickiej 62,
c) Skd1 – Skd4 Ulica: Poprzeczna,
Zielona, Szkolna, Zimne Doły
1) Obszar nr 1: Sołectwo Kolonia
Fryderyk – teren byłej kopalni
wraz z osiedlem patronackim:
a) budynki mieszkalne przy ul.
Kopalnianej 57, 59, 61;
b) budynki mieszkalne przy ul. Leśnej
1, 3, 5, 7;
c) budynki przy ul. Leśnej 39, 40, 41,
42, 44;
d) budynek przy ul. Leśnej 46 –
szkoła;
e) teren dawnej kopalni „Fryderyk”
wyznaczony od wschodu i południa
granicą lasu,
od zachodu i północy ul. Leśną.
2) Obszar nr 2: Sołectwo Olza –
Kolonia Olecka „Familoki” i tereny
pokopalniane po eksploatacji
kruszyw mineralnych:
a)teren budynków mieszkalnych przy
ul. Dworcowej 90, 92, 94, 96, 98, 102
wraz z zabudowaniami
gospodarczymi;
b) wyrobiska po eksploatacji kruszyw
mineralnych: od północy teren
zamyka ul. Nowa
oraz granica sołectwa, stronę
wschodnią zamykają zabudowania ul.
Dworcowej,
południową i zachodnią granicę
wyznacza linia kolejowa.
Brak danych- na późniejszym etapie
zostaną wyznaczone obszary
wymagające rewitalizacji

1) Liczba osób
korzystających ze
wspartej infrastruktury
2) Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu
programu
3) Liczba zajęć
prowadzonych w
ramach projektu
4) Liczba osób +50
objęta działaniami
rewitalizacji
społecznej
5) Liczba osób
objętych działaniami
rewitalizacji
społecznej

Brak danych

Strategia Rozwoju
Gminy Gorzyce na
lata 2014-2020

 Jastrzębie-Zdrój
2015. Potencjał
gospodarczy i
trendy rozwojowe.
Raport
syntetyczny.
 Gminny Program
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie oraz
ochrony ofiar
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podejmowania inwestycji na terenie
miasta,
spadek
liczby
podmiotów
działających w branży handlowej,
naprawy pojazdów samochodowych
oraz artykułów użytku osobistego i
domowego,
- niski poziom aktywności
zawodowej kobiet,
- występująca rozbieżność pomiędzy
kierunkami kształcenia wybieranymi
przez uczniów i osoby podejmujące
naukę, a ofertami rynku pracy,
- zmniejszający się udział osób w
wieku
produkcyjnym
i
przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie
mieszkańców.
Problemy społeczne to przede wszystkim:
- permamentnie malejąca liczba
mieszkańców miasta - depopulacja,
- duża liczba emigracji, także z miasta
na wieś,
- wysoki i stale rosnący odsetek osób
długotrwale bezrobotnych,
- malejący przyrost naturalny,
- duża liczba popełnianych czynów o
charakterze wykroczeń,
- duża liczba stosowanych nadzorów
kuratorskich (sięgająca nawet 80 w
jednej dzielnicy),
duży
odsetek
bezrobotnych
posiadających średnie wykształcenie,
- wysoka liczba rodzin korzystających
z pomocy Opieki Społecznej.
W zakresie sfery przestrzennej
zdefiniowano następujące kwestie
problemowe:
Środowisko naturalne
- wysoki stopień zanieczyszczenia
środowiska
spowodowany
działalnością
dużych
zakładów
przemysłowych oraz niską emisją,
wysoki
stopień
degradacji
środowiska wywołany eksploatacją
złóż węgla kamiennego,
- obecność na terenie miasta hałd
związanych z wydobyciem węgla
kamiennego.















przemocy w
rodzinie dla gminy
Jastrzębie-Zdrój na
lata 2011-2015
Gminny Program
przeciwdziałania
narkomanii na rok
2013, 2015
Gminny Program
profilaktyki i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych na
rok 2013, 2015
Strategia Rozwoju
Miasta JastrzębieZdrój do roku
2020
Monitoring
zawodów
deficytowych i
nadwyżkowych
Wieloletni
Program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem gminy
Jastrzębie-Zdrój
na lata 2008-2012
Wieloletni
Program
Gospodarowania
Mieszkaniowym
Zasobem Gminy
Jastrzębie-Zdrój na
lata 2014-2018
Studium
Uwarunkowań i
Kierunków
Rozwoju
Przestrzennego
Miasta JastrzębieZdrój
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Krzyżanowice

Przewidywany
termin
opracowania grudzień 2015

Planowane obiekty w zakresie działań
rewitalizacyjnych:
1. Krzyżanowice
a) Teren PKP Krzyżanowice
b) Teren po składowisku śmieci
Krzyżanowice SANDGRUBA
c)Teren byłego PGR-u w Krzyżanowicach
(obecna RSP)
d) SKR Krzyżanowice (wraz magazynami
przy stacji paliw)
e)Tereny poprzemysłowe w Krzyżanowicach
f) Wyrobiska pożwirowe Krzyżanowice
g) Teren GS Krzyżanowice
2. Roszków
a) Wyrobiska pożwirowe Roszków
b) Teren byłego PGR Roszków

Infrastruktura techniczna
- niewystarczająca przepustowość dróg
- niewydolny wewnętrzny układ
komunikacyjny,
- niewykorzystane układy szynowe,
brak dworca kolejowego,
- słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna,
brak
wewnętrznego
układu
komunikacji w obrębie wielu terenów.
Dziedzictwo historyczne
dysharmonizacja
zabudowy
zabytkowej,
- niski standard użytkowy zabudowy
zabytkowej,
- potrzeba rewaloryzacji obiektów o
znaczeniu
historycznym
i
architektonicznym.
Zasoby
mieszkaniowe
oraz
architektura
- zły stan techniczny niektórych
budynków,
konieczność
przeprowadzenia remontów,
- brak węzłów sanitarnych w
niektórych obiektach mieszkaniowych,
- elementy azbestowe obecne w wielu
budynkach mieszkalnych,
- niska atrakcyjność przestrzeni
publicznej,
- brak przestrzeni stanowiącej centrum
miasta
- wysoka średnia liczba osób
przypadających na jedno mieszkanie.
1) eurosieroctwo,
2) poziom bezrobocia,
3) degradacja obiektów o wartości
architektonicznej i znaczeniu
historycznym,
4) stopień degradacji infrastruktury
technicznej i budynków,
5) niewykorzystany potencjał
infrastruktury technicznej o
charakterze kulturalno –
edukacyjnym,
6) niewystarczająca ilość mieszkań
socjalnych,
7) niewykorzystany potencjał
turystyczny.

Obszary wymagające rewitalizacji to
.m,in.:
1. Krzyżanowice
a) Teren PKP Krzyżanowice
b) Teren po składowisku śmieci
Krzyżanowice SANDGRUBA
c)Teren byłego PGR-u w
Krzyżanowicach (obecna RSP)
d) SKR Krzyżanowice (wraz
magazynami przy stacji paliw)
e)Tereny poprzemysłowe w
Krzyżanowicach
f) Wyrobiska pożwirowe
Krzyżanowice
g) Teren GS Krzyżanowice

W trakcie
opracowywania

W trakcie
opracowywania

2. Roszków
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c) Teren poprzemysłowy Roszków (była
żwirownia –siedziba)
3. Tworków
a) Ruiny zamku w Tworkowie wraz z
parkiem
b) Teren PKP Tworków wraz z terenami
przyległymi
c) Teren magazynu byłej roszarni w
Tworkowie
d) Teren przy budynku byłego hotelu
robotniczego w Tworkowie
e) Teren po składowisku odpadów
komunalnych
f) Teren GS Tworków
4. Chałupki
a) Tereny po byłych jednostkach straży
granicznej w Chałupach (Strażnice ul. Długa)
b) Teren byłego przejścia granicznego
Chałupki - Bogumin
c) Treny przy PKP w Chałupkach
d) Teren przy Zamku w Chałupkach wraz z
parkiem
e) Teren byłych stajni (wzdłuż DK 78)
f) Tereny poprzemysłowe przy ul. Fabrycznej
g) Teren GS Chałupki
h) Teren PKS Chałupki
5. Bieńkowice
a) Magazyny GS Bieńkowice
b) Tereny RSP (za szkołą)
c) Teren byłego SKR-u Bieńkowice
6. Owsiszcze
a) Wydale – teren folwarku
7. Rudyszwałd
a) Teren szkoły w Rudyszwałdzie
8. Zabełków
a) Teren byłego RSP

a) Wyrobiska pożwirowe Roszków
b) Teren byłego PGR Roszków
c) Teren poprzemysłowy Roszków
(była żwirownia –siedziba)
3. Tworków
a) Ruiny zamku w Tworkowie wraz z
parkiem
b) Teren PKP Tworków wraz z
terenami przyległymi
c) Teren magazynu byłej roszarni w
Tworkowie
d) Teren przy budynku byłego hotelu
robotniczego w Tworkowie
e) Teren po składowisku odpadów
komunalnych
f) Teren GS Tworków
4. Chałupki
a) Tereny po byłych jednostkach
straży granicznej w Chałupach
(Strażnice ul. Długa)
b) Teren byłego przejścia granicznego
Chałupki - Bogumin
c) Treny przy PKP w Chałupkach
d) Teren przy Zamku w Chałupkach
wraz z parkiem
e) Teren byłych stajni (wzdłuż DK
78)
f) Tereny poprzemysłowe przy ul.
Fabrycznej
g) Teren GS Chałupki
h) Teren PKS Chałupki
5. Bieńkowice
a) Magazyny GS Bieńkowice
b) Tereny RSP (za szkołą)
c) Teren byłego SKR-u Bieńkowice
6. Owsiszcze
a) Wydale – teren folwarku
7. Rudyszwałd
a) Teren szkoły w Rudyszwałdzie
8. Zabełków
a) Teren byłego RSP
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Mszana

Program został
przyjęty
Uchwałą nr
VIII/57/205
Rady Gminy
Mszana z 29
czerwca 2015 r.

- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno sportowej
przy ulicy Okrężnej,
- Kompleksowa eliminacja szkodliwych
odpadów azbestowych,
- Remont budynku i adaptacja na mieszkania
socjalne wraz z
zagospodarowaniem otoczenia,
-Adaptacja budynku OSP wraz z
zagospodarowaniem sąsiadującego
terenu na cele kulturalno-rekreacyjne,
- Budowa wielofunkcyjnego budynku
rekreacyjno-sportowego wraz z
zagospodarowaniem terenu,
- Integracja społeczności lokalnej poprzez
sport,
- Aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet
poprzez wsparcie na rzecz
rozwoju rękodzieła,

- wysoki odsetek długotrwale
bezrobotnych,
- mniejsza w stosunku do całej gminy
ilość zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych,
- wysoki odsetek osób korzystających
z pomocy społecznej,
- znaczny udział osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
- niewystarczająca liczba mieszkań
socjalnych,
- niewykorzystany potencjał
turystyczny,
- niewykorzystany potencjał w sferze
rekreacyjno – sportowej,
- zła jakość dróg publicznych,
- niedostateczna ilość miejsc
parkingowych,
- wysoki odsetek dachów z
pokryciem azbestowym,
- niedostosowana do potrzeb
mieszkańców infrastruktura sportowo
rekreacyjna

Sołectwo Gogołowa: ulice Morcinka,
Okrężną i Śmieji, oraz 25% ulicy
Wiejskiej - część łączącą trzy ww.
ulice.

a) Liczba
zmodernizowanych
ulic, w tym z
wybudowanym
parkingiem,
b) Liczba
zorganizowanych
warsztatów o
tematyce
rękodzieła,
c) Masa usuniętego
azbestu,
d) Liczba
wybudowanych
budynków
rekreacyjno –
sportowych,
e) Liczba
zorganizowanych
zawodów sportowych,
f) Liczba utworzonych
mieszkań socjalnych,
g) Zmodernizowane
budynki użyteczności
publicznej,
h) Liczba kobiet
biorących udział w
warsztatach
rękodzieła,
i) Liczba osób
biorących udział w
zawodach
sportowych i innych
wydarzeniach
promujących
zdrowy tryb życia,
j) Liczba
zrewitalizowanych
obszarów

1) Strategia
Rozwoju Powiatu
Wodzisławskiego
na lata 2008-2015,
2) Strategia
Rozwoju Gminy
Mszana do roku
2015

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych JST.
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