
     
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  XXXIX/240/10 
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 czerwca 2010 roku 

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pogorzela” 
 
 
 

 
IX.  OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW MIEJSCOWOŚCI 
POGORZELA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA MIESZKAŃCÓW 
 
 

Z analizy zasobów miejscowości wynika, że duże znaczenie dla mieszkańców  ma  

środowisko przyrodnicze. Walory krajobrazowe znacząco wpływają na  charakter 

miejscowości oraz możliwości rozwojowe. Aby Pogorzela mogła przyciągać turystów co 

sprzyjałoby nawiązywaniu kontaktom społecznym istnieje potrzeba zwiększenia komfortu 

mieszkańców  poprzez inwestycje w  organizację oczyszczania ścieków oraz nowoczesne 

rozwiązania infrastruktury drogowej. Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli zachować 

naturalne, czyste środowisko. Budowa obwodnicy zniweluje negatywne skutki wzmożonego 

ruchu kołowego poprzez centrum miejscowości. Zaplanowane przebudowy dróg również 

przyczynia się do podniesienia komfortu i jakości życia mieszkańców. 

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjającym 

nawiązywaniu  kontaktów społecznych jest niewątpliwie Rynek miasta Pogorzela, na terenie 

którego znajduje się Ratusz Miejski wraz z przyległym mu placem. Dookoła centralnie 

położonego placu  (Rynku) przylegają liczne sklepiki, apteka, poczta, Przedszkole 

Samorządowe oraz w bliskiej odległości Kościół Późnobarokowy p.w. Michała Archanioła. 

Dwa razy w tygodniu na Rynku odbywa się targ. Rynek jest miejscem szczególnie znaczącym 

dla mieszkańców i sprzyja nawiązywaniu kontaktów bowiem odbywa się na nim wiele imprez 

kulturowych takich jak: Dni Pogorzeli, Dożynki Gminne, Festyn Noworoczny i wiele innych. 

Rynek to wizytówka miasta. Istotne znaczenie dla mieszkańców Pogorzeli maja również 

znajdujące się na Rynku trzy pomniki: Pomnik Powstańców Wielkopolskich, Pomnik Jana 

Pawła II oraz Figura Matki Bożej przy których często dobywają się ważne uroczystości oraz 

nabożeństwa.  Ratusz jest siedzibą Urzędu Miejskiego do którego codziennie przybywają 

mieszkańcy jak i petenci spoza gminy. Obecnie plac pokryty jest zużytą, spękaną płytką 

chodnikową betonową. Przebudowa Rynku podniosłaby z pewnością atrakcyjność 

miejscowości oraz zachęcała do częstszych spotkań mieszkańców. 



Drugim miejscem mającym duże znaczenie dla mieszkańców sprzyjającym nawiązywaniu 

kontaktom społecznym jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury. W budynku znajduje się sala 

kinowa, biblioteka publiczna, restauracja, siłownia oraz modelarnia. Przeprowadzony remont  

budynku MGOK znacznie podniósł atrakcyjność miejscowości. Ważnym dla mieszkańców 

jest także teren przyległy do budynku MGOK na którym w okresie letnim wystawiane są 

ogródki sprzyjające spotkaniom młodzieży oraz  znajdująca  się Figura Serca Jezusowego do 

której organizowane  są liczne procesje a także pobliski Park Miejski wraz z znajdującym się 

tam placem zabaw dla dzieci.  

 

 


