
UCHWALA NR XLV/320/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 7 maja 2014r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci
Gawrony na lata 2014 - 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz^dzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318
oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Stawno, uchwala co nastepuje:

§ 1. Zatwierdza si§ Plan Odnowy Miejscowosci Gawrony na lata

2014 - 2021 stanowia.cy zat^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si§ Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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I.

Plan Odnowy Miejscowosci Gawrony to dokument okreslajqcy strategic dziatari

w sferze spotecznej i gospodarczej na lata 2014 - 2021. Podstaw^ opracowania Planu sa.

dane wewne_trzne przekazane przez Urzad Gminy w Stawnie, informacje zgromadzone na

podstawie ankiet anonimowych wsrod mieszkancow i z zebrah wiejskich oraz statystyki

wtasne.

Plan Odnowy Miejscowosci jest jednym z najwazniejszych dokumentow

miejscowosci, okresla kierunku przyczyniaja.ee sie. do jej rozwoju, poprawy warunkow pracy

i zycia mieszkancow. Sporza^dzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbe_dny

warunek przy aplikowaniu o srodki finansowe w ramach ,,Programu Rozwoju Obszarow

Wiejskich 2007-2013" jak rowniez stanowi podstawe. wytycznych dla wtadz Gminy Stawno

przy opracowaniu kierunkow rozwoju miejscowosci Gawrony.

Dokument ma charakter poznawczy, stuzy mozliwie szerokiemu

i kompleksowemu rozpoznaniu stanu obecnego miejscowosci i potencjatu rozwoju

perspektywicznego. Stwarza rowniez mozliwosci decyzyjne w sprawach podejmowania

nowych przedsie_wzie_c inwestycyjnych. Pozwol^ one na wczesniejsze podje.cie prac

przygotowawczych dla planowanych inwestycji i dzialari w miejscowosci Gawrony

(przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonania studium wykonalnosci projektu etc.)

pozwalajqcych na wykorzystanie zasobow regionu i jego rozwoj. Plan Odnowy Miejscowosci

Gawrony przedstawia ogolna, charakterystyke. terenu, analize. zasobow oraz analize. SWOT

i planowane kierunki rozwoju miejscowosci z uwzgle_dnieniem harmonogramu planowanych

dziatan.

Opracowanie jest dokumentem otwartym uwzgle.dniaja^cym mozliwosc aktualizacji

tresci i zatozen opracowania w zaleznosci od potrzeb spotecznych, uwarunkowan

finansowych i mozliwosci wsparcia w ramach programow dotacyjnych Unii Europejskiej.

Dokument zostat opracowany przy wspoJudziale mieszkancow Gawron oraz osob

zainteresowanych rozwojem tej miejscowosci, be.da.cej przedmiotem opracowania, co

wplyne_to na jego tresc i wartosc dokumentu oraz zintegrowato spotecznosc lokalna^ wokol

istniejqcych problemow.

Zgodnie z przyj^tymi w Planie zatozeniami, dziatania wtadz i aktywnosc mieszkancow

powinna zostac ukierunkowana na zapewnienie zrownowazonego rozwoju spoteczno -

gospodarczego miejscowosci Gawrony.
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II. Ogolna charakterystyka miejscowosci

1. Potozenie geograficzne

Miejscowosc Gawrony potozona jest w wojewodztwie todzkim, w powiecie

opoczyriskim, w gminie Stawno. Miejscowosc jest jednym z 33 sotectw lezqcych na terenie

gminy.

Gawrony to wies potozona w centrum rejonu opoczyriskiego, na terenach

rowninnych przy trasie samochodowej Opoczno -Tomaszow Maz. W odlegtosci 6 km od

siedziby Gminy Stawno i okoto 7 km od stolicy powiatu Opoczna. Odlegtosc dziela_ca

Gawrony od Tomaszowa Mazowieckiego wynosi prawie 21 km, natomiast od Lodzi okoto 90

km.

Mapa nr 1: Mapa administracyjna Gminy Stawno z zaznaczeniem sotectwa Gawrony;

zrodto: Urza.d Gminy w Stawnie.

Powierzchnia Gminy Stawno wynosi 12 800 ha, zas samej miejscowosci Gawrony

607,429 ha - co stanowi 4,75 % w stosunku do powierzchni catej gminy.
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2. Historia i terazniejszosc

Historia Ziemi Opoczyriskiej stanowi integralna. cz^sc polskich dziejow

narodowych. Jest rownie bogata i ciekawa, cz^sto zwia^zana z nazwiskami slawnych

Polakow.

Pierwsze informacje dotycza.ce osady Slawno sie_gaja. 1221 r., kiedy to Leszek

Bialy nadal klasztorowi sulejowskiemu cze.sc wsi Swieciechow.

Gmina SJawno lezy w zasie_gu regionu opoczynskiego cechuja^cego sie. bogata.

kultura, ludowa .̂ Przejawia sie. ona w tradycyjnych przyspiewkach ludowych, regionalnych

taricach, muzykowaniu i bogatym stroju ludowym. Zasi^g folkloru opoczynskiego obejmuje

catq gmine.. Ziemia opoczyriska pod wzgle.dem turystyczno-krajoznawczym nalezy

niewa^tpliwie do ciekawszych obszarow srodkowej Polski. Wiele pierwotnej sielskosci

zachowaty wsie opoczyriskie, zwtaszcza polozone w lasach, nad wodami i wsrod rozlegtych

JaJ< i pastwisk. Ich mieszkancy w wie_kszosci kultywuja, zwyczaje swoich przodkow. Tereny te

znane sâ  w kraju jako jeden z najciekawszych regionow etnograficznych. Tu przetrwalo

dawne budownictwo mieszkalne i gospodarskie, tu rozwija siQ sztuka ludowa, zwlaszcza

tkactwo, hafciarstwo, wycinankarstwo, pisankarstwo i nadal noszony jest stroj ludowy.

IMa obszarze dzisiejszej gminy Slawno dominowata wtasnosc szlachecka, ktora

w XVI w. obejmowata 18 wsi. Odnotowane w XVI - wiecznych skorowidzach miejscowosci,

za jakie uznaje sie. ksie_gi uposazenia arcybiskupstwa gniezniehskiego sporzqdzone przez

J. Laskiego oraz wykazy poboru podatkow pochodzqce z 1577 r.

W slowniku geograficznym Krolestwa Polskiego i innych krajow slowiariskich

figuruja^ Gawrony. Jest to wies i folwark, powiat opoczynski, gmina i parafia Opoczno,

oddalona o 6 wsi od Opoczna, a 14 od rzeki Pilicy.

Wies Gawrony sklada sie, z trzech cz^sci: Gawrony , Ksiqz, Benignow. Najstarsza

wzmianka o wsi pochodzi z 1373 roku. Wies wtedy nalezala do Jakuba syna TomisJawa.

Wies Gawrony jest miejscem rodowym Gawrohskich herbu Rawicz. Gawronscy byli

wtascicielami Gawron do pocza^tku XVI wieku. Wioska stata SJQ nast^pnie wlasnoscia,

szlacheckich rodzin m.in. D^bowskich i Ciesielskich. Rejestry poborowe z 1775 roku

wskazuja,, ze trzy cze.sci wsi, nalezaty do Antoniego Pe.tkowskiego, a jedna do Ignacego

Wolickiego. Byto to wowczas 14 chatup wiejskich, dwor, folwark, browar i karczma.

W 1827 roku bylo tu 175 mieszkancow, a w 1881 r. 24 domow i 255

mieszkaricow. Na pocza^tku XX wieku (1905) majgtek zostal rozparcelowany. Nalezal on

wowczas do paristwa Duninow. Malzenstwo to zyto w niezgodzie, a zakoriczylo si^

samobojstwem pana Dunina. Po smierci me.za dziedziczka opuscila dwor w Gawronach. Po

rozparcelowaniu majqtku na dworze osiadt Tomasz Jakubowski przybyty z De.by

Opoczynskiej. Byl on do 1924 roku postern na sejm z ramienia Stronnictwa Ludowego. Tuz

po zakupieniu przez niego majqtku rozebrano drewniany dwor pozostawiony przez Duninow.
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Byto to okoto 1896 roku. Dzis nie istnieje juz ani dawny dwor dziedzicow wsi Gawrony ani

tez mieszkanie Tomasza Jakubowskiego. Pozostat tylko staw (niegdys obrosnie.ty na catym

swym obrzezu perskim bzem), stare graby, czerwony gtog w ogrodzie, nalez^cy do wnuczki

Tomasza, oraz kontury dawnych alejek , klajDow i zajazdu przed dwor- dzis zarosnie.te

darniami trawy.

Fotografia nr 1: Staw w miejscowosci Gawrony;

zrodlo: Urzad Gminy w Stawnie.

Jakubowski przyczynit sie. do rozbiorki starej drewnianej kapliczki z wyrzezbiona.

figura. Sw. Jana, by na jej miejscu ufundowac nowa, murowana. okazalsza. kapliczk^,

istnieja,ca. do chwili obecnej. Do jej budowy zatrudnit murarza Wojtasika. Umieszczono

w niej wiele przedmiotow kultu religijnego, zachowanych do dnia dzisiejszego (lampka

posrebrzana, stary drewniany krzyz z wyrzezbionym Chrystusem ukrzyzowanym oraz

ottarzyk). Poswiecenie kapliczki odbyto sie, w 1925 roku. Dokonato go ks. Adam Aleksiewicz,

ktory kierowat budowa. obecnego kosciota w Kunicach. Odtcid stata sie. ona miejscem

kultywowania zwyczajow ludowych. Corocznie na sw. Rocha spe,dza si^ przed nia. bydto

z catej wioski by ksiajJz mogt dokonac jego poswiecenia jak rowniez swiecenie pokarmu

w Wielka^Sobote. przed Wielkanoca. odbywa si? co roku az do dzis.
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Fotografia nr 2: Wne.trze zabytkowej kapliczki w miejscowosci Gawrony;

zrddlo: Urza_d Gminy w Stawnie.

Fotografia nr 3: Zabytkowa kapliczka w miejscowosci Gawrony;
zr6dlo: Urza.d Gminy w Slawnie.
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W tym czasie gdy majajrek objaj Tomasz Jakubowski zwie,kszyta sie. gwattownie

liczba mieszkancow Gawron. Spowodowane to zostato przez przeprowadzenie sie_ tu catej

ludnosci z Ksia^za koto Jelenia. Stato si<? tak diatego, ze w Spale miat swojq rezydencje car

Rosyjski, ktory za teren swoich bardzo cz^stych polowan na zwierzyn^ obrat sobie lasy

rosna^ce nad Pilicq. Tarn tez potozonych byto kilka wiosek, wsrod nich Ksia^z. Zwierz^ta

w tych lasach byty otaczane szczegolnq opieka^, a ludnosc wiejska bardzo cierpiata, gdyz te

niszczyty plony. Zdecydowano si? wiec opuscic swoje gospodarstwa i udac si? do Gawron.

Zarza^d Ksi?stwa towickiego dawat im drewno na budow? oraz dokupit kazdemu ziemi tzw.

,,Bankowki", za to zgodzili si? przeprowadzic. Ta cz?sc Gawron w ktorej osiedlili sie^ ludzie

z Ksia.za zostata nazwana tak samo, jak tamtejsza wioska. Nazwa ta funkcjonuje do chwili

obecnej.

Dzis badaniem jaki i poszukiwaniem pozostatosci po dworach Gawronskich

zajmuje SI'Q prawnuczka Tomasza Jakubowskiego pani Grazyna Zawadzka - zamitowana

kolekcjonerka dawnych i wykonawczyni wspotczesnych wycinanek opoczyriskich, jak

rowniez strojow ludowych, starych urza^dzen a takze zabytkowej ceramiki wykonanej przez

niq na obszarze majqtku naleza^cego niegdys do wtascicieli Gawron.

Na placu gdzie jest obecny Domu Ludowego w Gawronach przez wiele lat

funkcjonowata szkota. W 1993 roku zostata otwarta szkota w Kunicach a pozniej podj^to

decyzje o budowie Domu Ludowego.

W roku 1968 ma miejsce korekta w podziale administracyjnym kraju. Na bazie

wielu likwidowanych gromadzkich rad, mi^dzy innymi w Gawronach, pozostate staja. si§

wi^ksze terytorialnie i silniejsze w gospodarowaniu i zarza^dzaniu. W wyniku tej reorganizacji

obwod Szkoty Podstawowej w Kunicach przynalezy do Gromadzkiej Rady Narodowej

w Szadkowicach. Po zwolnieniu budynku po Gromadzkiej Radzie Narodowej w Gawronach

i podje^ych decyzjach wtadz oswiatowych i samorza^dowych szkota Kunice otrzymuje nowe

lokum, w ktorym urzqdzone zostaja^ cztery izby lekcyjne, biblioteka i pokqj nauczycielski. W

drewnianym budynku na macierzystej dziatce szkolnej w Kunicach ucza^ si? klasy 1-3, a w

adoptowanym po bytej G.R.N. w Gawronach klasy 4-8. Dzi^ki temu w znacznym stopniu

ulega zmianie na lepsze baza lokalowa szkoty, co wptyne^o na popraw? warunkow pracy

nauczycieli, a tym samym uzyskiwaniu znacznie lepszych wynikow dydaktyczno-

wychowawczych szkoty. W pozniejszym czasie w szkole w Gawronach uczyli sie^ uczniowie

z klas 1-5. Obecnie na dziatce, na ktorej kiedys byta szkota jest Dom Ludowy oraz Gminna

Biblioteka Publiczna w Stawnie Filia w Gawronach.

Gawrony to duza wioska podlegta kosciotowi Parafialnemu w Kunicach. W catej

miejscowosci Gawrony wybudowanych jest kilka murowanych kapliczek. Ludzie z roznych

przyczyn i okolicznosci budowali takie kapliczki. Kapliczki i krzyze przydrozne byty miejscem

uswi^cenia i oddawania naleznej Bogu czci, stuza^c lepszemu kontaktowi mieszkancow wsi

podczas wieczornych modlitw i spiewow.
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Fotografia nr 4: Przydrozne krzyze i figurki w miejscowosci Gawrony;
zrddto: Urza.d Gminy w Stawnie.

W latach 1975-1998 wies nalezaia do wojewodztwa piotrkowskiego. Wspotczesna

zabudowa przestrzenna miejscowosci Gawrony charakteryzuje sie, uWadem zagrodowym

z przewaga. budownictwa murowanego.
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3. Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Charakterystyka fizjograficzna

Gmina Stawno potozona jest w zasie,gu dwoch jednostek strukturalnych:

obrzezenia mezozoicznego Gor Swie.tokrzyskich zbudowanego z utworow jury srodkowej

i gornej oraz w potudniowo-wschodniej CZQSCJ Niecki Mogilerisko-Lodzkiej zbudowanej

z utworow kredy dolnej i gornej. Wschodnia i potnocna cze.sc obszaru gminy stanowi

fragment potnocno-zachodniej mezozoicznej ostony Gor Swie.tokrzyskich- antyklina

Gielniowa.

Fotografia nr 5: Malownicze krajobrazy znajduja.ce si(? na terenie Gminy Stawno;

zrodto: Urza.d Gminy w Slawnie.

Utwory jury srodkowej reprezentowane sa. przez piaskowce, piaski i itowce. Jura

gorna wyksztatcona jest w facji we,glanowej reprezentowanej przez wapienie, wapienie

margliste, margle i ity margliste. Obszar Gminy Stawno zbudowany jest z utworow kredy

dolnej i gornej. Utwory czwartorze_dowe nie tworza.cia.gtej pokrywy.

Na obszarach wychodni skat kredowych odstaniaja.cych si^ w pasie od Biatej

Gory poprzez Unewel, Grudzeh Las, Stawno i wychodni jurajskich w rejonie Stawna,

Brzezinek i Kozenina utwory czwartorze_dowe w ogole nie wyste.puja..
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Klimat

Pod wzgl^dem klimatycznym obszar Gminy Stawno a tym samym teren wsi

Gawrony wpisuje siq w granice todzkiej dzielnicy klimatycznej o wyraznych dla Polski

srodkowej cechach przejsciowosci. Na omawianym terenie przewazajq wiatry

z kierunkow zachodnich. Suma opadow rocznych wynosi okoto 650mm z nat^zeniem

w miesiqcach letnich. Dtugosc okresu wegetacyjnego (liczba dni z temperature powyzej 5°

C) wynosi okoto 214 dni.

Omawiany obszar wykazuje mate zroznicowanie uksztattowania powierzchni

terenu. Typowa^ cechq dla tego regionu jest wyst^powanie ptaskich wzniesien i rozlegtych

obnizen. Roznice wysokosci wzgle_dnych sa^ niewielkie i dochodza^ do kilkudziesi^ciu metrow.

Wysokosci bezwzgle,dne na terenie Gminy Stawno wahaja^ si? mi^dzy 170 m n.p.m. do

270 m n.p.m.

Gleby

Teren Gminy Stawno charakteryzuje sie^ wyst^powaniem gleb srednio

stabych i stabych. 61,7 % obszarow gruntow rolnych stanowia^ gleby bardzo stabe V i VI

klasy bonitacyjnej.

Szczegotowe zestawienie powierzchni uzytkow w miejscowosci Gawrony

zostato zaprezentowane ponizej.
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Wykres nr 1: Udziat gruntow w miejscowosci Gawrony;

zrodto: Dane uzyskane z Urz^du Gminy w Stawnie.

Hydrografia

Omawiaja.c siec hydrograficzna. miejscowosci Gawrony nalezy oprzec sie.

0 charakterystyke. zasobow wodnych na terenie Gminy Stawno.

Zasoby wod podziemnych na obszarze Gminy Stawno sa. zroznicowane

i uzaleznione od budowy geologicznej danego regionu. Poziomy wodonosne zwia^zane

sa. z utworami piaskowcowymi dolnej kredy oraz wapieniami gornej jury.

Teren gminy lezy w obre,bie dwoch gtownych zbiornikow wod podziemnych:

dolnokredowego GZWP-401 Niecka Lodzka oraz gornojurajskiego GZWP- 410 Opoczno.

Wyrozniamy trzy pie.tra wodonosne o charakterze uzytkowym: czwartorze,dowe, kredowe

1 jurajskie.

Gmina Stawno lezy na obszarze wododziatowym Pilicy i Drzewiczki. Omawiany

teren charakteryzuje sie, niewyksztatconq. znacz^co siecia. hydrograficzna.. Cieki rzeczne

Stomianka i Pogorzelec sa. niewielkie cz^sto okresowe, a liczba i wielkosc zbiornikow

wodnych nie ma wie.kszego znaczenia gospodarczego.

Gtowne zrodto zaopatrzenia w wode. ludnosci i przemystu na terenie Gminy

Stawno stanowia. wody podziemne. Gmina do zbiorowego zaopatrzenia korzysta z uje,c wody

zlokalizowanych w Owadowie-Brzezinkach, Sepnie-Radonii i Grudzen Lesie. Jakosc wody

ujmowanej jest wysoka. Pobor wody odbywa si^ w oparciu o pozwolenia wodnoprawne.

Uje,cia komunalne na terenie gminy Stawno, z ktorych pobierana jest woda dla zaopatrzenia

12
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zbiorowego maja, utworzone strefy ochrony bezposredniej o wymiarach 10 x 10 m. Kazda z

nich jest ogrodzona i zamkniQta. Strefe, ochrony posredniej posiada uje_cie w Sepnie-Radonii.

Fotografia nr 6: Zbiornik wodny w miejscowosci Gawrony;
Zr6dto: Urza.d Gminy w Stawnie.

Zagrozeniem dla jakosci wod podziemnych i powierzchniowych sa^ scieki

odprowadzane bez oczyszczenia z gospodarstw indywidualnych. Czynniki zagrozenia dla

jakosci wod podziemnych wynikajq. przede wszystkim z budowy geologicznej terenu gminy

Slawno nie zabezpieczaja^cej dostatecznej izolacji od powierzchni. Czynnikiem pote,guja,cym

te zagrozenia jest odkrywkowa eksploatacja kopalin w terenach bezposrednio sasiadujacych

z ujQCiami wody.

Szata roslinna i zwierz^ca

Charakteryzuja^c szatQ roslinna. Gminy Stawno i miejscowosci Gawrony nalezy

zaznaczyc, ze obecnie wyste.puJ3.cymi zespotami lesnymi sa^ bory sosnowe wraz

ze swierkowymi. W domieszce tych kompleksow wyste.puja. przede wszystkim brzoza, da_b,

grab, buk, jawor, olcha, jodta, jesion, modrzew, lipa, wia^z.
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Fotografia nr 7: Zroznicowana szata roslinna w miejscowosci Gawrony;

Zrodto: Urza_d Gminy w Stawnie.

Swiat zwierze.cy reprezentuje: Ms, borsuk, kuna i zaja,c. Gatunkami spotykanymi

rzadziej sajelenie, sarny, dziki.

Na obszarze Gminy Stawno brak wielkoprzestrzennych obszarow chronionego

krajobrazu. Wyja^tek stanowi maty fragment na potnocy gminy nalezy do Spalsko

Sulejowskiego OCHK i bardzo maty, na potudniowym wschodzie do Biataczowskiego OCHK.

Na omawianym terenie brak takze rezerwatow przyrody i innych form prawnej ochrony.

4. Struktura demograficzna

Miejscowosc Gawrony zamieszkiwana jest przez 660 mieszkancow (stan

na dzieh 31.12.2013 r.) zameldowanych na state. W analizowanym roku stosunek liczby

me,zczyzn (331 osob) do liczby kobiet (329 osob) wynosit 50,15 % do 49,85 %. Ponizsza

tabela ilustruje strukture, wiekowa, mieszkancow miejscowosci Gawrony.
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I m^zczyzni • kobiety

331 329

Wykres nr 2: Struktura mieszkancow miejscowosci Gawrony wedhig ptci w roku 2013.
zrodto: Urzgd Gminy w Stawnie.

Wiek
0 - 4
5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

RAZEM

Ogotem Me.zczyzni Kobiety
36

41

42

32

45

57

64

69

36

38

32

30

45

32

61

660

19

18

24

17

25

29

30

38

20

21

20

14

22

12

22

331

17

23

18

15

20

28

34

31

16

17

12

16

23

20

39

329

Tabela nr 1: Liczba ludnosci miejscowosci Gawrony wedtug wieku i ptci w roku 2013 roku;
zrodto: Urza.d Gminy w Stawnie.
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I Kobiety

I M^zczyzni

15 20 25 30

LICZBA MIESZKANC6W

35 40 45

Wykres nr 3: Liczba ludnosci miejscowosci Gawrony wedtug wieku i ptci w roku 2013 roku;

zrodto: Urzqd Gminy w Stawnie.

Analizuj^c strukture. wiekowa^ mieszkaricow Gawron obserwujemy, dominacje.

mtodej grupy wiekowej. Osoby w wieku produkcyjnym stanowig. prawie 2/3 wszystkich

mieszkahcow. Pozostala grupa wiekowa jest podzielona proporcjonalnie na osoby w wieku

przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.

Ludnosc miejscowosci Gawrony w ujQciu

produkcyjnym

wiek

przed prod u key j ny

produkcyjny

poprodukcyjny

kobiety

58

189

82

m^zczyzni

61

236

34

ogolem

119

425

116

Tabela nr 2: Ludnosc miejscowosci Gawrony w roku 2013 w uje.ciu produkcyjnym;

zrodto: Urza.d Gminy w Stawnie.
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Opisuj^c zasoby demograficzne Gawron stwierdzic nalezy, ze najwie,kszy odsetek

ludnosci miejscowosci stanowi^ osoby w wieku produkcyjnym, czyli mieszkahcy

w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat m^zczyzni oraz od 15 do 59 lat kobiety. Odsetek

procentowy tej grupy wiekowej wynosi ponad 64 %. Ponizszy wykres przedstawia te,

sytuacje. graficznie.

WIEK

I poprodukcyjny • przedprodukcyjny produkcyjny

Wykres nr 4: Ludnosc miejscowosci Gawrony w uj^ciu produkcyjnym w roku 2013;
zrodfo: Urza.d Gminy w Stawnie.

Opisuja^c stan zasobow ludzkich w miejscowosci Gawrony nalezy odnotowac dane

dotycza^ce ruchu naturalnego mieszkancow. W roku 2013 odnotowano ujemny przyrost

naturalny o wartosci -5 osob

Ruch naturalny w miejscowosci Gawrony w 2013 roku

Urodzenia zywe

Zgony

Saldo

Ogolem

3

8

-5

MQzczyzni

0

5

-5

Kobiety

3

3

0

Tabela nr 3: Przyrost naturalny w miejscowosci Gawrony;
zrocHo: Urza.d Gminy w Stawnie.
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Analizujqc saldo migracyjne w miejscowosci Gawrony w 2013 roku, nalezy
odnotowac, ze przyje.to ono wartosc dodatnia. +5 osob.

Migracje wewne,trzne w miejscowosci Gawrony w 2013 roku

Zameldowania

Wymeldowania

Saldo

Ogotem

8

3

+ 5

Me_zczyzni

3

1

+ 2

Kobiety

5

2

+3

Tabela nr 4: Migracje wewne.trzne w miejscowosci Gawrony;

zrodto: Urza_d Gminy w Slawnie.

.no

9

8

7

6

5

4

3

2

1

u

• urodzenia / zameldowania

• zgony / wymeldowania

Przyrost
naturalny

3

8

Migracje
wewn^trz

ne

8

3

Wykres nr 5: Zestawienie migracji wewnetrznych oraz przyrostu naturalnego

w miejscowosci Gawrony w 2013 roku;
zrodlo: Urza.d Gminy w Stawnie.
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5. Infrastruktura techniczna

Gospodarka wodno - sciekowa

Wskaznik zwodociqgowania Gminy Stawno si^ga 100%. Siec wodociqgowa gminy

wynosi 115,3km. Gawrony w wode^ zaopatruje uj^cie wody w miejscowosci Sepno-Radonia.

Wodociqcj administrowany jest przez Urza_d Gminy w Stawnie. Dtugosc sieci we wsi wynosi

3,5 km.

Na terenie Gminy SJawno zrealizowano inwestycje zwia_zane z budowa. sieci

kanalizacyjnej w 21 miejscowosciach o dtugosci Ja^cznej prawie 90 km. oraz dwie

oczyszczalnie sciekow. Na terenie Gawron planowana jest budowa kanalizacji, obecnie scieki

gospodarcze sq w zbiornikach przydomowych.

Siec elektryczna

Energia elektryczna na omawianym terenie dostarczana jest magistralnymi

napowietrznymi liniami 15 kV, wyprowadzanymi ze stacji 110/15 kV ,,Opoczno". Istnieja^cy

system zasilania 15kV wymaga rozbudowy w celu zaspokojenia perspektywistycznego

zapotrzebowania na energie^ elektryczna^ i zwi^kszenia niezawodnosci zasilania.

Siec gazowa

Gawrony zgazyfikowane 53 w 100% - przez miejscowosc przebiega gazocia^g w/c

DN 250 relacji Paradyz - Opoczno jako odla^czenie gazocia^gu magistralnego Piotrkow

Trybunalski - Koriskie w/c DN 400. jest w 100% catkowicie zgazocia^gowana.

Siec cieptownicza

Na terenie Gminy Stawno, a tym samym miejscowosci Gawrony brak jest sieci

cieplowniczych. Gtownym zrodlem zaopatrzenia w ciepto sâ  kottownie lokalne

i indywidualne. Media podstawowe to gaz, olej opaJowy, w^giel, koks i drewno, co

w przypadku innych nosnikow niz gaz i olej opatowy negatywnie wplywa na stan srodowiska

gminy.

Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Slawno jest wprowadzony zorganizowany system selektywnej

zbiorki odpadow. Posesje na terenie gminy w tym mieszkahcy Gawron wyposazeni sa_

w pojemniki umozliwiaja^ce selektywna^ zbiorkQ odpadow.
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Telekomunikacja
Na obszarze Gminy SJawno obserwuje sie. w ostatnich latach dynamiczny wzrost

ilosci abonentow telefonii komorkowej, ktora uzupetnia zasoby telefonii konwencjonalnej.

Siec komorkowa jest ogolnie doste_pna wie,c liczba klientow z roku na rok systematyczne

wzrasta.

Komunikacja drogowa i kolejowa

Przez obszar gminy przebiega droga krajowa Nr 44 relacji Piotrkow Trybunalski -

Radom, droga wojewodzka Nr 713 relacji todz - Opoczno oraz dwie linie kolejowe PKP

relacji: Tomaszow Mazowiecki - Skarzysko Kamienna, Warszawa - Zawiercie.

Natomiast komunikacyjna siec drogowa w miejscowosci Gawrony przedstawia sie.

naste.puja^co:

Siec drogowa w miejscowosci Gawrony

Rodzaj drogi

wojewodzka

gminna

gminna

Ftelacja

todz - Opoczno

(Brzustowek) gr. Gm Opoczno -

Gawrony - Ksiqz

Gawrony - (dr gm. Nr 107154E) -

Benignow - Gra^zowice

Mumer

713

107154E

107313E

Tabela nr 5: Siec drogowa w miejscowosci Gawrony;

zrodto: Urza.d Gminy w Stawnie.

Droga wojewodzka Nr 713 Jqcza_ca todz z Januszewicami o dtugosci 76 km,

przebiegaj^ca przez Andrespol- Rokiciny - Ujazd - Tomaszow Mazowiecki.

W bezposrednim sqsiedztwie znajduje SI'Q droga krajowa nr 12 o dlugosci

725 km przebiegaja^ca przez obszar 6 wojewodztw od granicy z Niemcami (t^knica) do

granicy z Ukrainq (Dorohusk).

Na obszarze miejscowosci Gawrony zlokalizowano planowane przedsie.wzi^cie

inwestycyjne pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrkow Trybunalski (Al) -

Opoczno" (gr. wojewodztwa todzkiego i mazowieckiego).

Natomiast siec kolejowa w miejscowosci Gawrony przedstawia si^ nast^puja^co:

Relacja: Tomaszow Mazowiecki - Skarzysko Kamienna linia kolejowa nr 25, przejazd

kolejowy kategorii C linii todz Kaliska - De_bica.

Stan techniczny sieci drogowej przebiegaja^cej przez sofectwo i miejscowosc

Gawrony jest zadawalajqcy.
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Fotografia nr 8: Siec drogowa w miejscowosci Gawrony;
zrodto: Urza.d Gminy w Stawnie.

Fotografia nr 9: Siec drogowa w miejscowosci Gawrony;
zrodto: Urza_d Gminy w Stawnie.
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6. Infrastruktura spoteczna i gospodarka

Infrastruktura kulturalna, zycie kulturalne miejscowosci

Gmina Stawno lezy w zasi?gu regionu opoczyriskiego cechuj^cego sie. bogata^

kultura^ ludowa^. Przejawia si? ona w tradycyjnych przyspiewkach ludowych, regionalnych

tancach, muzykowaniu i bogatym stroju ludowym. Dziatalnosc kulturalna na terenie

miejscowosci Gawrony skupia si? glownie wokot dziatalnosci Kota Gospodyn Wiejskich oraz

Zespotu Folklorystycznego ,,R6za".

Organizacja ta kultywuje tradycj? lokalna^w oparciu o obrz?dy i histori? regionu. Mieszkanki

Gawron w wolnym czasie przekazuja^ mtodemu pokoleniu tajemnice:

^ hafciarstwa,

s szydetkowania,

s koronkarstwa,

s gaw?dziarstwa,

s piesni i przyspiewek ludowych.

Problemem tej grupy jest jednak brak odpowiedniego, przeznaczonego miejsca do

aktywnego sp?dzania wolnego czasu i mozliwosci rozwoju dziatalnosci spotecznej, tak

waznej dla zachowania dziedzictwa kulturowego na tym terenie.

Fotografia nr 10: Dom Ludowy w Gawronach;

zrodto: Urza.d Gminy w SJawnie.

Zespot Folklorystyczny "Roza" z Gawron powstat w 1997r. roku przy Klubie

Seniora. Przewodnicza^ca, zespotu zostata pani Rozalia Rogulska a instruktorem muzycznym

pan Edward Rogowski. Zespot w swoim repertuarze posiada piesni ludowe i obrz?dy
22



Plan Odnowy MiejscowoSci Gawrony

weselne. Celem zespotu jest upowszechnianie muzyki i spiewu regionalnego, cztonkowie

chca, ocalic od zapomnienia stare piesni i przyspiewki ludowe szczegolnie obrze.dowe,

zbieraja, przystowia i opowiadania. Kazdy program sceniczny oparty jest na oryginalnych

obrze.dach rodzinnych i zwyczajach z regionu opoczyhskiego. Od 2007 r. przewodnicza^cg.

zespotu zostata pani Teresa Jurek.

Do osieigniec zespotu nalezy zaliczyc:

• wyroznienie na Ogolnopolskim Przegla^dzie ARS 2000

• I miejsce na festiwalu ,,TRADYCJE 2000" w Uniejowie

• II miejsce na festiwalu "TRADYCJE 2001" w Uniejowie

• III miejsce na III Mie.dzypowiatowym Przeglajizie Dorobku Artystycznego w Zychlinie

w 2004 roku

• I miejsce w XII Ogolnopolskich Spotkaniach Grup Spiewaczych "Ziemia i Piesn"

w Szprotawie 2004 r.

• nagroda gtowna "Statuetka Boryny" na IX Festiwalu Obrze.dow Weselnych 2005r.

• I miejsce w X jubileuszowym Festiwalu Obrze.dow weselnych w We_growie 2006 r.

zdobywaja^c tytut najlepszego z najlepszych.

Zespot ponadto, uswietnia swoimi wyste.pami zarowno imprezy lokalne a takze na szczeblu

powiatowym i wojewodzkim.

Fotografia nr 11: Wyst^p zespotu folklorystycznego ,,R6za" z Gawron;
zrodto: Urza_d Gminy w SJawnie.
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Fotografia nr 12: Wyst^p zespotu folklorystycznego ,,R6za" z Gawron;

zrodJo: Urza.d Gminy w Stawnie.

Koto Gospodyh Wiejskich w miejscowosci Gawrony miato swoj pocza_tek okoto

1965 roku. Pierwsza. przewodnicza_Cci byta nie zyja_ca juz pani Zofia Wereszka. W 1975 r. na

stanowisko przewodnicza^cej zostata powotana Krystyna Borkowska petnia^c te, funkcje. do

1985 r. Pocza^tkowo koto dziatato pre,znie, odbywaty sie. kursy gotowania, pieczenia oraz

kroju i szycia prowadzone przez wykwalifikowane instruktorki w tej dziedzinie. Koto

zajmowato sie, rowniez rozprowadzaniem kurczaj: i pasz, organizowato zabawy w celach

zarobkowych na utrzymanie kota. Kursy odbywaty si^ w budynku po Urze,dzie Gminy oraz w

prywatnych domach poniewaz nie byto odpowiedniego pomieszczenia. W 1985 roku koto

zawiesito dziatalnosc az do 2002 r. kiedy to radna wsi pani Teresa Gwiazda zorganizowata

zebranie wiejskie na ktore przybyto 40 kobiet sposrod ktorych wybrano zarza^d

i przewodnicza^ca. kota, ktora. zostata pani Teresa Jurek, zaste.pca, pani Beata Rozp^dowska,

skarbnikiem pani Stanistawa Mazur. Panie z kota aktywnie uczestnicza, we wszystkich

uroczystosciach na terenie gminy Stawno oraz w powiecie i wojewodztwie. Przygotowuja^

wystawy stotow swia,tecznych, potrawy regionalne na stoiska dozynkowe, organizuja,

spotkania okolicznosciowe z okazji ,,Dnia Matki", ,,Dnia Kobiet", Ttustego czwartku" biora.

udziat w konkursach tahca, robienia wiankow z okazji Nocy Swie.tojahskiej.
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Fotografia nr 13: Koto Gospodyn Wiejskich w Gawronach;
zrddto: Urza_d Gminy w Stawnie.

Gospodarka

W miejscowosci Gawrony zarejestrowanych jest 10 podmiotow gospodarczych. Wsrod nich:

S3- handel:

w tym: 3 staty

s 7 - ustugi:

w tym: 1 budowlane, 6 inne.

Wykres nr 6: Struktura podmiotow gospodarczych w miejscowosci Gawrony;
zrodto: Urzqd Gminy w Stawnie.
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III. Analiza zasobow miejscowosci

Analiza zasobow miejscowosci Gawrony przeprowadzona zostata na podstawie

danych statystycznych oraz informacji zgromadzonych przez Urza^d Gminy

w Stawnie.
Zasoby miejscowosci to wszelkie elementy materialne i niematerialne znajduja,ce

si? w granicach danej miejscowosci oraz otaczaj^cego ja, obszaru, ktore moga, bye

wykorzystane obecnie bajdz w przysztosci przy budowaniu czy realizacji publicznych

i prywatnych przedsie,wzie,c odnowy wsi. Przy analizie zasobow uwzgle,dniono naste.puja,ce

kategorie: srodowisko przyrodnicze, srodowisko kulturowe, dziedzictwo religijne

i historyczne, obiekty, tereny, infrastruktura, gospodarka i rolnictwo, sa,siedzi i przyjezdni,

instytucje, ludzie, organizacje spoteczne.

Ponizsze zestawienie ilustruje wyste,powanie okreslonych zasobow

w miejscowosci Gawrony, ktore moga, bye wykorzystane na rzecz rozwoju miejscowosci.

Rodzaj zasobu

Srodowisko przyrodnicze

walory krajobrazu

walory szaty roslinnej (np. runo lesne)

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

swiat zwierze_cy (ostoje, siedliska)

osobliwosci przyrodnicze

wody powierzchniowe (rzeki, stawy)

walory klimatu (mikroklimat, wiatr,

nastonecznienie)

gleby, kopaliny

podtoze, warunki hydrogeologiczne

Srodowisko kulturowe

walory architektury wiejskiej

i osobliwosci kulturowe

walory zagospodarowania

przestrzennego

zabytki

zespoty artystyczne

Dziedzictwo religijne i historyczne

miejsca, osoby i przedmioty kultu

swie.ta, odpusty, pielgrzymki

Brak

X

Mate

znaczenie

X

X

Srednie

znaczenie

X

X

X

X

X

X

Duze

znaczenie

X

X

X

X

X

X
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tradycje, obrz<?dy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne

wazne postacie historyczne

specyficzne nazwy

Obiekty i tereny

dziatki pod zabudowe. mieszkaniowa.

dziatki pod domy letniskowe

dziatki pod zaktady ustugowe i przemyst

pustostany mieszkaniowe, magazynowe

i po przemystowe

tradycyjne obiekty gospodarskie wsi

(kuznie, mtyny)

place i miejsca publicznych spotkan

miejsca sportu i rekreacji

Gospodarka, rolnictwo

specyficzne produkty (hodowle, uprawy

polowe)

znane firmy produkcyjne i zaktady

ustugowe

Sa_siedzi i przyjezdni

korzystne, atrakcyjne sa.siedztwo (duze

miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja

turystyczna)

ruch tranzytowy

przyjezdni stali i sezonowi

Instytucje

placowki opieki spotecznej

Szkoty

dom kultury

Ludzie, organizacje spoteczne

OSP

Koto Gospodyn Wiejskich

Stowarzyszenia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabela nr 6: Analiza zasobow miejscowosci Gawrony;

Zr6dto: Urza.d Gminy Stawno.
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IV. Analiza SWOT

Przedstawiona analiza mocnych (S) i stebych (W) stron miejscowosci Gawrony oraz

szans (O) i zagrozeri (T) zwiajzanych z jej rozwojem. Na etapie tworzenia Planu zostata ona

uzgodniona z mieszkancami opisywanej miejscowosci.

Analizy i uzgodnienia obje,ty nast^puja,ce dziedziny:

s gospodarcza^ spoteczna^ techniczna^ kulturowa., ekologiczna..

POZYTYWNE NEGATYWNE

LU
Z
N

Uf
Z

LJLJ

Mocne strony:
1. Korzystne potozenie

komunikacyjne (Lodz - Radom,
Opoczno - Piotrkow
Trybunalski, Opoczno -
Tomaszow Mazowiecki).

2. Malowniczy krajobraz.
3. Infrastruktura techniczna: siec

gazocia_gowa, wodociqgowa,
siec telekomunikacyjna.

4. Kultywacja tradycji regionu i
wsi: Koto Gospodyh Wiejskich,
Zespot Folklorystyczny ,,R6za"

Stabe strony:
1. Brak kanalizacji.
2. Brak przedszkola.
3. Niewystarczaja_ca oferta

edukacyjna na zaj^cia
pozalekcyjne.

4. Braki w infrastrukturze
spotecznej i kulturalnej:
- brak swietlicy wiejskiej
- osrodka kulturalnego
- remizy OSP.

Ul
Z
N
tf
h-
LU
Z

u
N

Szanse:
1. Promocja wartosci religijnej,

kulturowej \j
2. Modernizacja i uzupetnienie

infrastruktury technicznej -
swietlica wiejska, centrum
integracji, budowa linii sciekow
i oczyszczalni sciekow.

2. Rozwoj agroturystyki.
4. Aktywizacja przedsi^biorcza

mieszkancow wsi/ powstanie
nowych miejsc pracy.

5. Wsparcie dla matych
gospodarstw rolnych.

Zagrozenia:
1. Nierowny start edukacyjny

dzieci i mtodziezy ze wsi.
2. Migracja mfodziezy do

wi^kszych miast w celach
zarobkowych i edukacyjnych.

3. Rozdrobnienie gospodarstw
rolnych.

4. Nieoptacalnosc produkcji
rolnej.

5. Niszczenie zabytkow.
6. Brak srodkow finansowych na

inwestycje w miejscowosci.

Tabela nr 7: Analiza SWOT dla miejscowosci Gawrony;

Zrodto: Urza.d Gminy Stawno.
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V. Zidentyfikowane problemy

Mieszkaricy Gawron definiujqc problemy wsi podaja^ braki

w infrastrukturze technicznej miejscowosci. Ze szczegolnym naciskiem wymieniajq potrzeb^

modernizacji i uzupelnienia infrastruktury technicznej o rozbudow^, nadbudow^

i przebudowe. istnieja^cego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego oraz

zagospodarowanie przestrzeniu publicznej (centrum integracji), przebudowe. drog oraz

skanalizowanie terenu.

Negatywnym zjawiskiem spolecznym jest migracja ludnosci w wieku

produkcyjnym w poszukiwaniu pracy. Zjawisko to pote.guje wzrost apatii mieszkancow, brak

inicjatyw lokalnych i przedsi^biorczych na omawianym terenie.

Kolejne niedogodnosci zwia^zane sa_ z infrastruktury spoteczna^, kulturalna^

i edukacyjna. sprowadzaja^ siQ do braku przedszkola, co stwarza zagrozenie nierownego

startu edukacyjnego dzieci ze wsi. Problemem jest rowniez brak swietlicy wiejskiej.

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego znacza^co wptynejaby na pozytywne

relacje integracji spotecznej, gwarantujaj: jednoczesnie mozliwosc odpowiedniej oferty

kulturalnej i sp^dzania wolnego czasu przez mieszkaricow Gawrony.

Malowniczy krajobraz czyni z Gawron miejscowosc atrakcyjna^ pod ka t̂em

turystycznym. Brak jest jednak jasnej i czytelnej informacji turystycznej, ktora

przedstawiaJaby walory rekreacyjne miejscowosci. Usytuowane na jej terenie zabytki

zdecydowanie uatrakcyjniaja^ ten region. Jednakze wszystkie z biegiem czasu niszczeja^

i niezb^dnym jest podj^cie krokow przyczyniaja^cych si^ do ich renowacji. Stworzenie

odpowiedniej bazy obstugi ruchu turystycznego oraz rozwoj agroturystyki wptyne.toby

pozytywnie na rozwoj, promocjQ wsi oraz wzrost poziomu dochodow jej mieszkancow.

Inwestycje w infrastruktury techniczna^, spoleczna^ i rekreacyjno-sportowa^

z pewnoscia^ zwrocilyby uwag^ inwestorow zewn^trznych a inicjatywy lokalne w postaci

rozwoju agroturystyki przyciqcjne.tyby wielu turystow spragnionych spokoju i odpoczynku na

lonie natury, z daleka od miejskich zabudowan i hatasow.

Rozwoj kierunkow wymienionych w analizie SWOT pozwolitby na awans

gospodarczy miejscowosci Gawrony i uczynienie z niej osrodka sportowego a takze

rekreacyjno-turystycznego. Bogata kultura, malownicze widoki i tradycyjne potrawy regionu

zapewne przyczynia, sie. do agroturystycznego rozkwitu.
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VI. Inwestycje w miejscowosci Gawrony

1. Inwestycje wykonane w ostatnim czasie w miejscowosci

Gawrony:

W przecia_gu kilkunastu ostatnich lat w miejscowosci Gawrony nie byty

prowadzone wie_ksze inwestycje. Dopiero mozliwosc pozyskania srodkow zewne_trznych

przyczyni sie. zapewne do rozwoju potencjalu oraz wzrostu poziomu zycia mieszkancow.

W 2011 roku zmodernizowano droge. gminna. Nr 107154E na odcinku

Brzustowek - Gawrony - Gra_zowice, projekt byl realizowany w ramach Programu

Wieloletniego pod nazwaj ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008 -

2011".

Dtugosc odcinka 4.069 km

Wartosc catkowita zadania: 2 782 937, 00 z\
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2. Plan inwestycji na lata 2014 - 2021

Planowane inwestycje na terenie miejscowosci Gawrony w latach 2014-2021

obejmuja. naste.pujaj:e dziatania:
iU-.UAUj-.KB

Nazwa
planowanego

zadania

Rozbudowa,
nadbudowa i
przebudowa
istnieja_cego

budynku
uzytecznosci

publicznej - Domu
Ludowego w
Gawronach

I, przeznaczen

Operacja przyczyni sie. do
poprawy jakosci zycia,

zaspokojenia potrzeb w sferze
spotecznej, kulturowej

i rozwojowej mieszkaricow
Gawron jak rowniez

miejscowosci osciennych oraz
stworzenia mozliwosci do
spotkari integracyjnych i

edukacyjnych dzieci i
mtodziezy oraz organizacji
wiejskich z terenu Gminy

Stawno.

lizacji
V

2014-2015 1 590 000

Zrodto
zyskania

funduszy

Srodki wtasne

PROW

Zagospodarowanie

przestrzeni

publicznej w

miejscowosci

Gawrony

Poprawa jakosci zycia

mieszkancow obszarow

wiejskich

2014-2015 50000
Srodki wtasne

Budowa kanalizacji
sanitarnej zlewnia
potnocna II etap

(w tym
miejscowosc

Gawrony)

Poprawa jakosci zycia
mieszkancow obszarow

wiejskich poprzez popraw^
infrastruktury

Przeciwdziatanie powstaniu
zagrozeri srodowiskowych

2014-2018 3 432 340

Srodki wtasne
RPO
WFOSiGW
PROW

Tabela nr 8: Plan inwestycji na lata 2014-2021 w miejscowosci Gawrony;
ZrocHo: Urza.d Gminy w Stawnie.

Inwestycja pn. ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istnieja_cego budynku

uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach" ma rang^ priorytetowa., gdyz

odbiorcami tego dziatania b^dzie cata spotecznosc lokalna. W celu zmiany aktualnego stanu,

nalezy podja^c prace zwia^zane z rozbudowaj nadbudowet i przebudowa^ istnieja^cego Domu

Ludowego - miejsca gdzie mieszkancy b^dg. mogli w sprzyjaja^cych warunkach swobodnie

spotykac sie,, aktywnie spqdzac wolny czas i rozwijac swoje pasje. Wszystkie podejmowane

dziatania be.d$. wptywac na poprawe. jakosci zycia mieszkancow. Rozbudowany obiekt

wzbogaci region pod wzgle.dem kulturowym oraz przyczyni SJQ do kultywowania i integracji

mieszkancow miejscowosci Gawrony. Dopetnieniem dziatan spotecznych be.dzie

zagospodarowanie przestrzenie publicznej w miejscowosci Gawrony. Budowa kanalizacji

sanitarnej przyczyni sie. do rozwoju gminy oraz poprawy warunkow zycia i prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej mieszkancow Gminy Stawno.
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VII. Analiza stanu obecnego miejscowosci Gawrony

Jak wyglqda wies obecnie ?

Co ja_ wyroznia?

Z czego utrzymuja. sie.
mieszkahcy?

W jaki sposob rozwia_zuja_
problemy?

Jakie obyczaje i tradycje sa.
piel^gnowane i rozwijane?

v zabudowa zagrodowa (w przewadze
budynki murowane),

"-' malowniczy krajobraz,
•s cze,sc terenow w centrum miejscowosci

__jest nie^ajgosjpodarpvtfana.
^ ciekawa roslinnosc,
s czyste srodowisko,
^ spokojna okolica

s rolnictwo,
^ zatrudnienia w okolicznych firmach

i instytucjach.

zebrania wiejskie,
spotkania z soltysem,
petycje.

Dziafalnosc Kota Gospodyh Wiejskich sprawia,
ze kultywowane sa. tradycje regionu, w tym:

s gwara,
v^ stroje,
^ piesni,
s tance,
s potrawy,
s obrzqdy,
s legendy ludowe.

Dziafalnosc Zespolu Folklorystycznego
,,R6za", ktorego celem jest upowszechnianie
muzyki i spiewu regionalnego, cztonkowie
chca. ocalic od zapomnienia stare piesni i
przyspiewki ludowe szczegolnie obrz^dowe,
zbieraja. przystowia i opowiadania.

Jakie jest rolnictwo?

Jakie sa. powiqzania
komunikacyjne?

Gospodarstwa rolne sa. rozdrobnione,

dziatalnosc rolnicza charakteryzuje sie. brakiem
dochodowosci.

Korzystne usytuowanie komunikacyjne. Dobre
rozwia_zania linii autobusowych.

Co proponujemy dzieciom
mlodziezy?

Niewystarczaja.ca oferta sp^dzania wolnego

czasu.

Tabela nr 9: Analiza stanu obecnego miejscowosci Gawrony;

Zrddto: Urza,d Gminy w Stawnie.
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VIII. Wizja rozwoju miejscowosci Gawrony

Wymieniaj^c zadania pod wzgl^dem hierarchii waznosci wzi^to pod uwage^

oczekiwania spoieczne. Najpilniejsze okazaty sie^ projekty inwestycyjne, gdyz zawsze

w pierwszej kolejnosci realizuje sie^ te zadania, ktore sa^ priorytetem dla danej spotecznosci

lokalnej. Jak mieszkancy sami zauwazyli cz^sc dziatan przyczyniaja^cych si^ do poprawy

jakosci zycia w ich miejscowosci moga^ podejmowac sami, przyczyniajqc sie^ do zmiany

wizerunku Gawron.

Jak powinna wygla.dac wies?

Co powinno ja_ wyrozniac?

Z czego mogliby utrzymywac
mieszkancy?

Co powinno bye bardziej
wyeksponowane w dziedzinie
kultury i dziedzictwa.

Jakie ma bye rolnictwo?

Jakie powinny bye powia_zania
komunikacyjne?

Co powinno bye proponowane
dzieciom i mtodziezy?

^ Zadbane obejscia,

s uporza.dkowana przestrzeh miejscowosci,

^ atrakcyjne i ciekawe miejsca spe.dzania

wolnego czasu,

^ Rozwoj agroturystyki,

^ kultywacja tradycji regionu,

^ promocja arty stow ludowych

^ Odrestaurowane zabytki

•s Agroturystyka,

s rolnictwo.

^ Rozszerzanie dziatalnosci Kofa Gospodyn

Wiejskich - przekazywanie tradycji i

obrz^dow ludowych mtodemu pokoleniu.

^ Promocja regionu poprzez

wyeksponowanie odnowionych zabytkow.

Gospodarstwa rolne powinny miec szanse
wsparcia finansowego. Produkcja rolna
powinna bye optacalna.

Oferta linii autobusowych i busow powinna bye
dostosowana do potrzeb mieszkahcow (osob
pracuja_cych i ucza_cych

Wzbogacenie oferty kulturalnej
i zwi^kszenie mozliwosci sp^dzania wolnego
czasu poprzez rozbudowe. osrodka kulturalnego
oraz organizacje. zaj^c pozalekcyjnych.

Tabela nr 10: Wizja rozwoju miejscowosci Gawrony;

Zrodto: Urza_d Gminy w Stawnie.
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IX. Zarza^dzanie

1. Wdrazanie

Stworzenie systemu zarza^dzania realizacja^ Planu Odnowy Miejscowosci Gawrony

ma decydujqcy wplyw na utrzymanie wysokiej dynamiki w caJym procesie wdrazania.

Stopniowe wygasanie entuzjazmu towarzysza^cego procesowi tworzenia Planu wsrod

samorzajdu i mieszkancow bez odpowiedniego systemu mogtoby doprowadzic do zaniechania

realizacji inwestycji uwzgl^dnionych w opracowaniu. System aktywizacji,

0 ktorym mowa to przede wszystkim:

• doskonalenie istnieja^cych i tworzenie nowych instrumentow realizacji,

• monitorowanie realizacji celow i projektow,

• zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji

Najwazniejszym narz^dziem realizacji Planu jest budzet gminy. Stopniowe

tworzenie budzetu zadaniowego powinno usprawnic zarzqdzanie srodkami publicznymi oraz

stworzyc czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Rade^ Gminy.

Dynamika wdrazania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budzetach. Zadania

wynikaja^ce z Planu realizowane ze srodkow budzetowych mozna stosunkowo tatwo

zidentyfikowac.

Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju

przedsi^biorczosci, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje

to mieszkancow pod wzgl^dem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budzetowi

kolejnych podatnikow.

Wazne jest takze stosowanie tak zwanego ,,montazu finansowego" przy duzych

inwestycjach, to znaczy kumulacji srodkow pochodza^cych z roznych zrodel na realizacj^

kolejnych zadari wynikaja^cych z Planu. Stopniowe przechodzenie od konstruowania budzetu

wedtug dotychczasowych regut do tworzenia budzetu zadaniowego.

W koncu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu

miejscowosci i gminy jako catosci (osia^gni^cia samorzajdu, lokalnych przedsi^biorcow,

organizacji spotecznych, mieszkancow i zasobow). Ulatwi to prowadzenie promocji

wewnejrznej - skierowanej do mieszkancow gminy oraz promocji zewn^trznej.

2. Monitorowanie

Monitoring wspomaga proces zarza^dzania i dostarcza informacji o post^pie

realizacji i efektywnosci wdrazania zadari wynikaja^cych z Planu - pocza^wszy

od pojedynczego projektu, poprzez eel i priorytet, a skonczywszy na osia^ganych efektach.

W zaleznosci od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy

1 finansowy.
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Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazuja^cych poste_p we wdrazaniu Planu

oraz umozliwiajqcych ocen^ jego wykonania w odniesieniu do celow w Planie. Dane

skwantyfikowane, obrazuja.ce postQp we wdrazaniu oraz rezultaty tych dziatari zostaty

podzielone na trzy kategorie:

Wskazniki produktu

Odnosza^ sie. one do rzeczowych efektow dziatalnosci. Liczone sa. w jednostkach

materialnych, np. dtugosc nowo budowanych drog; dlugosc wybudowanej sieci kanalizacji

sanitarnej, liczba budynkow poddanych renowacji; Nose firm, ktore otrzymaty pomoc, itp.

Wskazniki rezultatu

Odpowiadaja^ one bezposrednim i natychmiastowym efektom wynikaja_cym z wdrozenia

Planu. Takie mierniki moga. przybierac forme, wskaznikow materialnych (skrocenie czasu

podrozy, liczba mieszkaricow objetych selektywna. zbiorka. odpadow, liczba wypadkow

drogowych, itp.) lub finansowych (zwi^kszenie sprzedazy eksportowej firm objetych danym

dzialaniem, zmniejszenie naktadow na bieza.ce remonty obiektow zabytkowych itp.).

Wskazniki oddziatywania

Obrazuja^ one konsekwencje Planu wykraczaja.ce poza natychmiastowe efekty

dla bezposrednich beneficjentow. Oddzialywanie moze odnosic siQ do efektow zwia.zanych

bezposrednio z podje.tym dzialaniem, chociaz pojawiaja_cych sie, po pewnym czasie

(oddziatywanie bezposrednie), jak i do efektow dlugookresowych, oddziatuja_cych na szersza.

populacj^ i posrednio tylko wynikaja^cych ze zrealizowanego dziatania (oddzialywanie

posrednie). Przyktadowe wskazniki oddzialywania to liczba innowacji wprowadzonych przez

wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesie,cy po zakonczeniu projektu (oddziatywanie

bezposrednie), czy wskaznik zatrudnienia 24 miesi^ce od zakonczenia realizacji projektu

(oddziatywanie posrednie).

Monitoring finansowy

Monitoring finansowy dostarcza danych dotycza.cych finansowych aspektow

realizacji Planu, be_da_cych podstawa^ do oceny sprawnosci wydatkowania przeznaczonych na

niego srodkow. Wojt Gminy prowadzi cia_gty monitoring finansowy podj^tych zadan,

sporza^dza raporty, ktore prezentuje Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady

(wydatki poniesione w okresie obj^tym raportem, wydatki poniesione od pocza_tku realizacji

zadania, stopien realizacji zadania w %).
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Sposoby oceny planu odnowy

Ocena Planu prowadzona be_dzie na podstawie skladanych raportow

z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieznosci, jesli takie

powstana, pomie,dzy Planem a wdrozeniem zadania oraz analiza. przyczyn i skutkow

rozbieznosci. Dodatkowo raporty zawierac be.da^ informacje nt. postepu realizacji Planu

finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognoz^ w tym zakresie na rok naste_pny.

Miernikami w prowadzonej ocenie b^da_ wskazniki np. naktad finansowy na 1 km drogi.

Ocena dokonana b^dzie w sprawozdaniu rocznym, ktore Wojt Gminy sklada Radzie Gminy

podczas sesji, na ktorej udzielane jest absolutorium za dzialania w roku poprzednim. Ocena

szczegolowa zadan wynikaja_cych z Planu nastajDi po zakonczeniu i rozliczeniu inwestycji.

O Planie Odnowy Miejscowosci Gawrony, jak rowniez o rozpoczynanych zadaniach, ich

przebiegu i zakonczeniu wszyscy mieszkaricy be_d3. szczegolowo informowani. Informacje

b^da_ upowszechniane za posrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na

tablicy ogloszen i stronie internetowej Urze_du Gminy oraz bezposrednio przez wladze gminy

na roznego typu zebraniach.
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