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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
GRABNO

Grabno 2008 rok

RYS HISTORYCZNY
Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŜona na płaskiej
morenie dennej Równiny Słupskiej przy drodze krajowej nr 21 (Słupsk-Ustka), 3 km na
południowy-wschód od Ustki, nad rzeką Słupią. Jest zamieszkana przez 206 mieszkańców.
Wieś ma kształt ulicówki.
Obecna nazwa pseudotopograficzna od nazwy drzewa - grab. Wintershagen (1523).
Grabno razem z wsią Zimowiska do 1945 roku stanowiły jedną wieś - Wintershagen.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

W przypadku tej miejscowości nie moŜna określić dokładnie jej charakteru.
Jest to wieś typowo mieszkaniowa. Nie przewaŜa w niej ani rolnictwo ani rozwój turystyki .
W 2006 roku w Grabnie przebudowano świetlicę wiejską, dzięki czemu powstał ośrodek
skupiający Ŝycie kulturalne i społeczne mieszkańców.
PołoŜenie przy drodze wojewódzkiej, sprawia, iŜ osoby tam zamieszkujące nie mają
problemów z przemieszczaniem się do pobliskich wiosek i miast.
Grabno posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną. Jest atrakcyjnym terenem dla
potencjalnych inwestorów i firm usługowo- handlowych, których w miejscowości jest juŜ
kilkanaście.

ZASOBY MIEJSCOWOŚCI

Bliskość morza oraz rzeki Słupi sprawiają, Ŝe do Grabna coraz częściej zaglądają
miłośnicy aktywnego wypoczynku. Tereny te oferują przede wszystkim niezapomniane
walory krajobrazowe oraz przyrodnicze, malownicze trasy do wypraw pieszych i
rowerowych. RównieŜ miłośnicy wędkarstwa oraz kajakarstwa mają do dyspozycji doskonale
warunki, które zapewnia bliskość rzeki Słupi.
Atrakcyjne połoŜenie miejscowości przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz
wyposaŜenie w sieć wodociągową i system odprowadzania ścieków sprawia, Ŝe pręŜnie
rozwija się tu budownictwo mieszkaniowe.
Coraz więcej osób chce się tutaj osiedlić, o czym świadczy zwiększająca się liczba
mieszkańców.

ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- połoŜenie geograficzne

- bezrobocie wśród mieszkańców

- walory krajobrazowe (bliskość morza i
rzeki Słupi)

-niedostateczne wykorzystanie walorów
przyrodniczych

-czyste środowisko

-słaba baza sportowa

-trasy rowerowe

-słaba oferta kulturalna

-firmy produkcyjne i usługowe

-niewykorzystanie potencjału ludzkiego

-sieci: wodociągowa, kanalizacyjna,
telefoniczna

-zły stan dróg i chodników
-wzrost patologii społecznych

-dobry dostęp do komunikacji (bliskość
drogi powiatowej

-zagroŜenie wypadkami (połoŜenie blisko

drogi wojewódzkiej)
-świetlica wiejska
-rozwój budownictwa mieszkaniowego

SZANSE ROZWOJU

ZAGROśENIA ROZWOJU

- wykorzystanie walorów przyrodniczych do
rozwoju agroturystyki

- wzrost przestępczości przede wszystkim w
sezonie letnim

-zwiększająca się liczba zakładów
produkcyjno- handlowych

-krótki sezon letni
-brak modernizacji sieci dróg

-wzrost gospodarczy
- utrudniony dostęp do Internetu
- moŜliwość pozyskania środków
zewnętrznych na planowane inwestycje
- poszerzenie oferty kulturalnej świetlicy
wiejskiej
- informatyzacja świetlicy wiejskiej
-polepszenie stanu dróg oraz chodników
-zwiększenie obszaru pod inwestycje (przede
wszystkim mieszkalnictwo)
-promocja miejscowości
-poprawa bezpieczeństwa związanego z
połoŜeniem blisko drogi wojewódzkiej

-zagroŜenie patologiami
-brak poprawy stanu dróg i chodników

OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
W LATACH 2007-2013

INWESTYCJA

ROK/LATA REALIZACJI

PLANOWANA KWOTA
WYDATKOWANIA

1. odwiert studni głębinowej
awaryjnej

2008

150.000,-

2. budowa chodnik – dojście
do przystanki PKS

2008

800.000,-

3. przebudowa drogi
Poziomkowej i Nadrzecznej

2010 – 2011

4. oświetlenie drogowe oraz
placu zabaw

2009

5. budowa boiska
wielofunkcyjnego

2010

6. budowa świetlicy
wiejskiej

2010 – 2011

7. informatyzacja świetlicy
wiejskiej

2009

8. zagospodarowanie terenu
sportowo-rekreacyjnego
poprzez nasadzenie zieleni

2009

9. odwodnienie ulicy
Poziomkowej i Nadrzecznej
wraz z włączeniem do rowu
melioracyjnego

2010

10. oświetlenie ulicy
Poziomkowej i Nadrzecznej

2009

Wizja rozwoju Grabna - cel nadrzędny:
Chcemy aby Grabno było:
- wsią zadbaną i uporządkowaną, aktywną i nowoczesną
- wsią atrakcyjną dla zamieszkania i chroniącą środowisko
- wsią wygodną i bezpieczną z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dąŜąca do
poprawy jakości Ŝycia jej mieszkańców
- wsią posiadającą szeroki dostęp do Internetu.
Planowane inwestycje przyczynią się do rozwoju miejscowości, jak równieŜ do
podniesienia poziomu Ŝycia społeczno-kulturalnego mieszkańców. Sprawią, Ŝe miejscowość
Grabno stanie się atrakcyjniejsza i bezpieczniejsza zarówno dla mieszkańców jak równieŜ dla
turystów.

