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I. Wstęp:
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z waŜniejszych zadań, jakie stoją przed
Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Głównym celem jest wzmocnienie działań
słuŜących zmniejszaniu istniejących róŜnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w
stosunku do terenów miejskich.
Programy rozwoju i odnowy wsi stanowią zazwyczaj część składową prowadzonych
od lat działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin i wsi im podporządkowanych oraz
sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju i regionu, jego spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
Rozwój i odnowa wsi zakłada podejmowanie na jej terenach zróŜnicowanych działań:
kształtowanie w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych,
poprawę warunków Ŝycia m.in. poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom
i przedsiębiorcom dostępu do usług, a takŜe rozwój funkcji kulturowych i społecznych,
budowa, przebudowa lub remonty obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne np.
świetlice wiejskie, poprawa stanu obiektów sportowych, placów zabaw, gospodarowanie
placów zieleni.
Plan rozwoju i odnowy wsi Gronowo zaplanowany został na okres 8 najbliŜszych lat.
W okresie tym podejmowane będą określone z uwagi na zaplanowane cele i priorytety
rozwojowe działania inwestycyjne, a takŜe inne o charakterze szkoleniowym czy rekreacyjnowypoczynkowym (np. imprezy). Podjęcie do realizacji danego zadania poprzedzone zostanie
przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień realizacji zadania, opracowaniem zakresu
rzeczowego, określeniem kosztów i terminów realizacji. Tak przygotowane i określone
zadania będą przyjmowane na zebraniach wiejskich i będą stanowić kolejne załączniki do
planu.
Plan Odnowy Miejscowości Gronowo ma na celu przede wszystkim stworzenie
koncepcji wizji rozwoju danej miejscowości. WaŜną rzeczą jest aktywność, zaangaŜowanie
i solidarna postawa mieszkańców. Plan ma słuŜyć takŜe jako poprawa Ŝycia i warunków
pracy mieszkańców. Określa kierunek rozwoju wsi oraz ukazuje metody i narzędzia jego
wdraŜania.

Plan

umoŜliwia

realizację

zaplanowanych

działań

na

tworzenie

najkorzystniejszych warunków rozwoju miejscowości.
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Opracowany Plan Rozwoju Wsi Gronowo wraz z opisem danego zadania, będzie
nierozerwalną podstawą załącznika składanego o dofinansowanie wniosku do róŜnych
instytucji finansujących. Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Gronowo jest
obszar tej miejscowości.

II. PołoŜenie:
Gronowo naleŜy do Gminy Ostrowice. Gmina Ostrowice administracyjnie wchodzi w
skład województwa zachodniopomorskiego (z siedzibą w Szczecinie) w Powiecie Drawskim.
Zajmuje obszar 150,42 km² w środkowej części województwa. Geograficznie obszar gminy
Ostrowice wchodzi w skład Pojezierza Drawskiego - jednej z największych jednostek
fizjograficznych

Pojezierza

Zachodniopomorskiego.

Tutaj

przebiega

takŜe

granica

Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy charakteryzuje się urozmaicona
rzeźbą terenu z licznymi formami polodowcowymi. Dominującym typem krajobrazu jest
młodoglacjalny,

pagórkowaty

pojezierny,

poprzecinany

dolinami

i

równinami

akumulacyjnymi (den dolinnych). Dominują formy plejstoceńskie – moreny denne.
Z holocenu pochodzą formy subrealne, kształtujące dna dolin i niŜsze terasy rzeczne. Przez
obszar gminy przebiega główny wododział I rzędu, oddzielający zlewnię rzeki Regi od zlewni
Drawy. Obszar całej gminy zasobny jest w wody powierzchniowe i wgłębne. Spośród
najwaŜniejszych wód płynących moŜna zaliczyć rzeki: Koknę (23,9 km - prawy dopływ
Drawy) oraz Rakoń (21 km - dopływ Kokny). Ponadto na terenie gminy występuje 20 jezior,
z największym jeziorem Ostrowiec. Obszar gminy rozdziela duŜe jezioro Siecino. Pozostałe
jeziora występujące na obszarze gminy zlokalizowane są głównie w północno-zachodniej
części. Oprócz tego znajduje się tutaj mnóstwo małych oczek wodnych Przez obszar gminy
przebiega droga wojewódzka nr 173 relacji Drawsko Pomorskie-Połczyn Zdrój. Przez teren
Ostrowic przechodzą ponadto pozostałe szlaki komunikacyjne łączące miejscowości gminy
z innymi ośrodkami w powiecie i województwie. Przez miejscowość Gronowo przechodzi
droga powiatowa

Ostrowice, styczeń 2009 r.
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Mapa 1. PołoŜenie Gronowa na tle Gminy Ostrowice

III. Charakterystyka miejscowości:
Gronowo jest niewielką miejscowością Gminy Ostrowice, połoŜonej w Powiecie
Drawskim woj. zachodniopomorskie. Na obszarze Gminy Ostrowice przebiega granica
malowniczego Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Gronowo leŜy na trasie
prowadzącej z Ostrowic do Złocieńca. Wraz z dwiema pobliskimi miejscowościami –
Drzeńskiem i Śródlesiem tworzy sołectwo.
Wokół miejscowości Gronowo jest znaczna ilość lasów, w których to polują myśliwi
Koła Łowieckiego „Cyranka” Drawsko Pomorskie. Mieszkańcy Gronowa mają dobre
stosunki z członkami koła, a tym samym mogą korzystać z pobliskiej Hubertówki (miejsce na
ognisko z zadaszeniem na stoły i siedziska) i organizować tam swoje lokalne imprezy.
Myśliwi tak są związani z tym miejscem i miejscowością, Ŝe we wsi Gronowo postawili po
przeciwnej stronie drogi na wprost krzyŜa kapliczkę swojego patrona - św. Huberta. W
Gronowie coraz lepiej rozwija się agroturystyka. Powstaje coraz więcej nowych miejsc
wypoczynkowych. Idealne miejsca dla osób ceniących dobrą kuchnię, ciszę i wypoczynek
wśród łąk i lasów. Mieszkańcy Gronowa integracją podczas prac na rzecz wsi wyraŜają chęć
pomocy w poprawie i rozwoju miejsca swojego zamieszkania.
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5

Plan Odnowy Miejscowości Gronowo na lata 2009 - 2016

Podstawowe dane:
Powierzchnia:
413,9336 ha

Stan ludność na dzień 31.12.2008 r.:

WIEK

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

Do 18 roku Ŝycia

11

19 – 60 lat

23

PowyŜej 60 lat

7

Ogółem

41

Źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Ostrowice

Ponadto w miejscowości Gronowo przebywają osoby niezameldowane na pobyt stały,
a wchodzące w skład społeczności Gronowa i liczba ich wynosi około 21 osób.

Instytucje:
Na terenie miejscowości Gronowo w zasadzie nie ma instytucji. Jedyną swego rodzaju
instytucją jest kościół filialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Kościół naleŜy do parafii
rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu. Działa tam jednak Społeczny
Komitet Renowacji Kościoła Filialnego w Gronowie. Celem którego jest zbiórka środków
finansowych i opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania funduszy z
właściwych instytucji na renowację kościoła filialnego.

Działalność kulturalna i sportowa:
W Gronowie obecnie nie ma boiska sportowego, świetlicy wiejskiej ani lokalu, w
którym mogłaby być prowadzona tego typu działalność.

Środowisko przyrodnicze:

Ostrowice, styczeń 2009 r.
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Na terenie gminy znajduje się pięć parków wpisanych do rejestru zabytków, jeden z
nich umiejscowiony jest właśnie w Gronowie. Ponadto rejestr zabytków obejmuje załoŜenia
parkowe i załoŜenia dworsko - parkowe w pozostałych miejscowościach. Park przy folwarku
w Gronowie powstał pod koniec XIX w. Gmina Ostrowice w 31% pokryta jest lasami, które
obfitują w runo leśne a takŜe stanowią niewątpliwą atrakcję dla myśliwych.

PołoŜenie komunikacyjne:
Mieszkańcom Gronowa komunikację zapewniają połączenia autobusowe. Obszar
gminy obsługiwany jest jednak przewaŜnie komunikacją samochodową. NajbliŜsza stacja
kolejowa, umoŜliwiająca połączenia z innymi miejscowościami w kraju to Złocieniec,
Drawsko Pomorskie oraz Świdwin, gdzie przebiega linia kolejowa relacji Gdynia – Szczecin.

Gospodarka:
Obszar, który obejmuje Gmina Ostrowice charakteryzuje się dominacją rolnictwa, turystyki
oraz leśnictwa. Na terenie Gronowa działają podmioty gospodarcze: jednoosobowe lub tzw.
rodzinne. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem, ale takŜe działalnością pozarolniczą, często
poza terenem miejscowości. Na terenie Gminy Ostrowice największym podmiotem
gospodarczym jest firma BTO zajmująca się produkcją okien i ogrodzeń, zatrudniająca wielu
pracowników.

Zabytki:
Na terenie wsi znajdują się zabytkowe obiekty architektoniczne takie jak: kościół
filialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z XVII/XVIII wieku, wpisany do rejestru zabytków
województwa zachodniopomorskiego decyzją nr 231 z dnia 15.01.1960 r. Podlega ochronie
konserwatorskiej. Charakterystyczna budowa: szachulcowy, salowy, zamknięty prosto. Od
zachodu widoczna jest drewniana wieŜa, konstrukcji słupowej, hełm trójkondygnacyjnypiramidalno cebulasty, ambona barokowa z XVIII wieku, chrzcielnica i organy neogotyckie
z końca XIX wieku. W Gronowie znajduje się takŜe cmentarzysko kurhanowe i płaskie, okres
rzymski ( I - III w. n.e.) nr rej. 885/75. Oprócz tego do rejestru zabytków województwa
zachodniopomorskiego został wpisany renesansowy dzwon z 1571 r. oraz barokowy
krucyfiks z XVIII w. z kościoła filialnego pod numerem rejestru B-39.

Ostrowice, styczeń 2009 r.
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Na północ od Gronowa zobaczyć moŜna takŜe głazy narzutowe- istniejący pomnik
przyrody (na zachód od szosy Ostrowice - Gronowo).

IV. Historia - Gronowo dawniej:
Gronowo jest miejscowością o metryce średniowiecznej, o nieokreślonym bliŜej
czasie powstania. Obszar otaczający Gronowo zamieszkany był juŜ na początku naszej ery,
świadczą o tym znalezione kurhany z przedmiotami z brązu.
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1254 roku.
Gronowo ma za sobą długoletnią historię. Jego dawna niemiecka nazwa brzmiała Groß
Grünow. Początkowo istniał tu ogród uŜytkowy połoŜony po południowej stronie zabudowań
folwarku. Jego granice zostały oznaczone na mapie wsi z ok. 1890 r. Na terenie ogrodu
znajdował się mały, owalny staw z rowem melioracyjnym. Następnie do ogrodu przyłączono
ok. 4 ha gruntów rolnych, na których załoŜono park. Na najwyŜszym wzniesieniu terenu,
w zakolu rzeki Rakoń wybudowano dwór, który był siedzibą rodu von Knobel- Doeberitz.
Dwór wówczas otaczała rozległa polana porośnięta murawą, osłonięta od strony przyległych
pól szpalerami drzew (świerk, topola, wierzba) i zwartymi smugami drzew liściastych (buk,
lipa, jesion). Północno-zachodnią część powstałego załoŜenia parkowego zajmował sad i łąka.
Na polanie, po północnej stronie dworu wybudowana została lodownia. Dwór z dziedzińcem
łączyła droga dojazdowa, przechodząca poprzez dziedziniec do drogi wiejskiej.
Przy drodze wiejskiej nad rzeką Rakoń znajdowała się niegdyś prądotwórcza turbina
zaopatrująca wieś i folwark w energię elektryczną. Po II wojnie światowej majątek wiejski
został upaństwowiony, po tym jak w 1928 r. liczył 1628 ha gruntów. Jest to duŜa wieś
o charakterze ulicówki o luźnej zabudowie, połoŜona ok. 8 km na płn.- zach. Od Złocieńca.
Złocieńca centrum wsi, tuŜ przy drodze wiejskiej znajduje się XVIII- wieczny kościół
ryglowy. Teren kościoła jest ogrodzony. Dawne tereny podworskie zajmują zachodni
fragment osady i składają się z parku krajobrazowego powierzchni 8,5 ha i dziedzińca.
W zabudowie dziedzińca znajduje się oficyna, 3 budynki gospodarcze oraz obora. Zachowały
się równieŜ fundamenty rozebranych budynków gospodarczych. TuŜ przy moście na rzece
zachowały się fundamenty budynku i elementy turbiny wodnej. W pobliŜu znajduje się
parterowy budynek mieszkalny z cegły. Po południowej stronie dziedzińca rozciąga się park.
Zajmuje on teren równinny, nieznacznie opadający w kierunku koryta rzeki. Jego granice
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wyznacza: od wschodu- rzeka Rakoń, od południa- łąka, od zachodu- droga polna, poza która
połoŜone są pola, od północy- zabudowania dziedzińca, natomiast od południowegowschodu granicą jest droga wiejska.

Źródło: Zdjęcie pałacu w Gronowie z lat przedwojennych pochodzące ze zbiorów rodzinnych mieszkańców
Gronowa.

Pałac w takim stanie utrzymał się do lat 60-tych. W tym okresie był we władaniu
Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nieremontowany uległ całkowitemu zniszczeniu.

V. Historia Kościoła:
Istniejący kościół został wzniesiony w 1703 r. prawdopodobnie na miejscu
istniejącego wcześniej kościoła. Kościół był wielokrotnie remontowany w 1864 r.
przeprowadzono remont dachu, następne remonty przeprowadzano w 1888, 1894, 1908 roku,
najprawdopodobniej wymieniono wówczas wypełnienia fach. Po II wojnie światowej
świątynia przejęta została przez kościół rzymskokatolicki i poświęcona 03.05.1946 roku.
Ostrowice, styczeń 2009 r.
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W kościele przeprowadzono szereg prac remontowych w latach 60-80 - tych między
innymi: skuto tynki wewnętrzne i odsłonięto konstrukcję szkieletu, rozebrano emporę od
strony południowej i zlikwidowano znajdującą się pod nią zakrystię, wymieniono szalowanie
wieŜy.
Kościół znajduje się w środkowej części miejscowości, na wzniesieniu 1,5-3,0 m.
powyŜej poziomu drogi, po południowej stronie głównej drogi wiejskiej. ZałoŜony na planie
wydłuŜonego prostokąta, jednonawowy, salowy, z przylegającą wieŜą.
Obecnie stan techniczny kościoła określa się jako bardzo zły. Poszczególne elementy
konstrukcyjne i wyposaŜenia kościoła groŜą katastrofą budowlaną. WieŜa moŜe stwarzać
zagroŜenie dla ludzi i ich mienia. Jak najszybciej trzeba zapobiec procesowi odchylania się
wieŜy od pionu i zabezpieczyć przed całkowitym zniszczeniem.

VI. Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza:
Przed przygotowaniem Planu Odnowy Wsi Gronowo zorganizowane zostało spotkanie
z mieszkańcami wsi. Celem spotkania było określenie potrzeb mieszkańców oraz diagnoza
aktualnego i przyszłego stanu wsi.
PoniŜsza tabela przedstawia obecną sytuację Gronowa oraz jak jej mieszkańcy widzą
ją w przyszłości.

Pytanie

Analiza

Prognoza na przyszłość

Jak jest teraz?

Jak ma być?

Co jest

WaŜnym elementem są walory

Korzystne dla wszystkich

elementem

krajobrazowe, malownicze tereny

byłoby, gdyby wieś stała się

wyróŜniającym

obszarów w obrębie wsi jak

atrakcyjna turystycznie i

waszą wieś?

obszarów całej gminy, duŜą

przyjazna dla turystów,

powierzchnię obszarów Gronowa

weekendowych spacerowiczów i

zajmują lasy i stawy, klimat

mieszkańców.

pojezierny
Jaką funkcję

Mieszkaniową i wypoczynkową

pełni?

Wieś z licznymi atrakcjami dla
mieszkańców i przejezdnych, np.
tworzenie nowych ośrodków
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agroturystycznych w Gronowie i
pobliŜu
Kim są

Osoby zamieszkujące wieś to

Nieodzownym elementem Ŝycia

mieszkańcy

ludzie od zawsze związani z

w małej wsi jest integracja

Gronowa?

Gronowem jak i napływowi, którzy

mieszkańców oraz ich

zamierzają osiedlić się na stałe,

zaangaŜowanie w sprawy wsi

obecnie niebędący zameldowani na
pobyt stały.
Jak wygląda

Zadbana, ale wymagająca znacznej

Estetyczne zagrody, schludne

wieś?

poprawy, występuje zróŜnicowanie

otoczenie,

starej i nowej zabudowy

Tradycyjne ogrody

Jak wygląda

Potrzeba lepszego połączenia do

Infrastruktura, która pomoŜe w

infrastruktura

pobliskich miejscowości

rozwoju wsi, np. poprzez

komunikacyjna?

utworzenie połączenia
komunikacyjnego busami

Obyczaje i

Kultywowanie tradycji religijnych

Organizowanie festynów,

tradycje

imprez, zabaw dla mieszkańców
Gronowa i pobliskich wsi w celu
utrwalenia tradycji, obrzędów

VII. Analiza zasobów:
Wartości przyrody mogące pomóc promocji gminy jako miejsca interesującego,
rozwijając jednocześnie aktywną działalność na polu turystyki i rekreacji, podnosząc w ten
sposób jakość Ŝycia jej mieszkańców. Celem analizy jest podanie informacji o walorach
przyrodniczych gminy jak i miejscowości Gronowo.
Rodzaj zasobu

Brak

Jest o

Jest o znaczeniu duŜym

znaczeniu
małym

Środowisko przyrodnicze
Walory

ZróŜnicowany krajobraz, lasy

krajobrazowe
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bogate w runo leśne, liczne punkty
widokowe
Kompleks leśny, ukształtowanie
Walory

terenu i lasy tworzą

przyrodnicze

udokumentowany specyficzny
mikroklimat.

Wody

Ze względu na ukształtowanie

powierzchniowe

terenu występują liczne oczka

(cieki, rzeki,

wodne, zastoiska, miejsca

stawy)

bezodpływowe i bagna.
Gleby bielicowe wytworzone z glin

Gleby

zwałowych oraz piasków
naglinowych i naiłowych: lekkie i
średnie
Przebiega wyraźna granica

Rzeźba terenu

litologiczna pokryta utworami
bezpośredniej akumulacji
lodowcowej, przede wszystkim
glinami
Środowisko kulturowe
Pierwotne rozplanowanie wsi w
formie ulicówki. W zabudowie

Walory
architektury
wiejskiej, zabytki
i osobliwości

wiejskiej wyróŜniają się
następujące obiekty: kościół
parafialny, cmentarz, stare oraz
unowocześniane domy mieszkalne

kulturowe
Oszalowany deskami budynek po
byłej szkole.
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Walory

ZróŜnicowany krajobraz rolniczy z

zagospodarowania

duŜym udziałem roślinności

przestrzennego

naturalnej, zadrzewień i zabagnień.

Zespoły
artystyczne

Brak
Kościół pochodzący z XVIII w.,

Zabytki

renesansowy dzwon, barokowy
krucyfiks, głazy narzutowe, park
dworski, cmentarz kurhanowy w
„Orlim Lesie”, cmentarz
ewangelicki z połowy XIX w.
Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsca, osoby i
przedmioty kultu

Kościół,
cmentarz
ewangelicki,
krzyŜ
przydroŜny,
Kapliczka
św. Huberta,
Kapliczka
św. Józefa

Święta, odpusty,
pielgrzymki

Święta

Mieszkańcy Gronowa chętnie

kościelne,

angaŜują się w Ŝycie kulturalne i

waŜnym

społeczne gminy ( kaŜdego roku

wydarzeniem

wystawiają wieniec doŜynkowy na

dla mieszkań- DoŜynkach Gminnych)
ców było
poświęcenie
organ
Kultywowanie
tradycji
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religijnych,

Tradycje, obrzędy

indywidualne

gwara

formy
pielęgnacji
róŜnorodnych
tradycji i
zwyczajów
ludności
napływowej

Legendy, podania
i fakty historyczne

Brak

WaŜne postacie
historyczne

Brak
Dawna niemiecka nazwa Gronowa

Specyficzne

brzmi Groß Grünow

nazwy
Ludzie, organizacje społeczne
OSP
Inne
stowarzyszenia

Brak
Brak

Społeczny Komitet Renowacji
Kościoła Filialnego w Gronowie w
skład którego wchodzi 11 osób

Autorytety, znane
postacie we wsi

Ksiądz Proboszcz, sołtys wsi,
członkowie Społecznego Komitetu
Renowacji Kościoła w Gronowie
Sąsiedzi i przyjezdni
Gronowo oddalone jest o kilka km.

Korzystne,

od Urzędu Gminy w Ostrowicach i

atrakcyjne

kilkanaście km od większych miast:

sąsiedztwo( duŜe

Złocieniec, Drawsko Pomorskie,

miasta, atrakcje

Połczyn Zdrój. Atrakcje

turystyczne)

turystyczne: jazda konna, ścieŜka
rowerowa, kurhany pochodzące
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jeszcze z czasów rzymskich
We wsi znajdują się gospodarstwa
Przyjezdni stali i

agroturystyczne, w których

sezonowi

przyjezdni mogą wypocząć,
zrelaksować się i podziwiać walory
„gronowskiego” krajobrazu

VIII. Analiza SWOT:
Mocne strony:
 Wysoka atrakcyjność zasobów przyrodniczych, turystycznych, wypoczynkowych oraz
zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wiejskiego na terenie wsi i całej gminy,
 DuŜy potencjał leśny,
 Dobre połoŜenie geograficzne w sąsiedztwie aktywnych społecznie i gospodarczo
miast: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Ostrowice- siedziba Urzędu Gminy,
 Wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z
otoczeniem zewnętrznym oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na
realizację waŜnych przedsięwzięć wiejskich,
 Aktywność społeczności lokalnej oraz jej zdolność do angaŜowania się w rozwój
gminy,
 Zachowane zabytki, ciekawe miejsca, okazy starodrzewia, ślady zabytkowego
osadnictwa,
 Aktywne kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych,
 Bardzo dobry stan środowiska naturalnego.

Słabe strony:
 Brak podstawowej infrastruktury sportowej,
 Brak zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy oraz osób starszych,
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 ZróŜnicowane połoŜenie w stosunku do centrum administracyjnego regionu, ucieczka
ludzi młodych z terenu wsi,
 Stosunkowo niski stan zasobności gospodarstw domowych, ograniczony rozwój
działalności pozarolniczej zwłaszcza usługowej i turystycznej,
 Wysokie potrzeby na realizację nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury
technicznej, w tym infrastruktury ochrony środowiska,
 Brak świetlicy wiejskiej,
 Niski poziom warunków Ŝyciowych,

Szanse i okazje- moŜliwości rozwoju wsi, wynikające z otoczenia:
 Atrakcyjność terenów i zasobów przyrodniczych do rozwoju turystyki i agroturystyki,
 Zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym
pochodzących z Unii Europejskiej,
 Aktywność mieszkańców,
 Rozwój alternatywnych form spędzania wolnego czasu- naturalne otoczenie, ekologia,

ZagroŜenia- czynniki niesprzyjające, wynikające z otoczenia:
 Wstąpienie do UE (wzrost konkurencyjności, odpływ młodzieŜy za pracą, upadanie
małych i drobnych gospodarstw rolnych,
 Załamanie się popytu, tendencji rozwoju turystyki i wypoczynku opartego o zasoby
przyrodnicze,
 Niski przyrost naturalny,
 Brak zainteresowania terenem inwestorów krajowych i zagranicznych.

IX. Wizja rozwoju wsi:
Gronowo: Kompleksowy i harmonijny rozwój wsi poprzez wykorzystanie jego potencjałów
i zasobów, podstawą poprawy warunków Ŝycia społeczności lokalnej.
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Wyremontowanie Kościoła Filialnego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,



Wieś zadbana i uporządkowana, aktywna i nowoczesna, pełniąca funkcje edukacyjne,
kulturalne i sportowo- rekreacyjne,



Wieś atrakcyjna turystycznie i gospodarczo oraz kultywująca tradycje,



Wieś bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dąŜąca do poprawy jakości
Ŝycia jej mieszkańców,



Wieś ma wszelkie szanse rozwojowe – sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy
nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność,



Lepsze warunki Ŝycia codziennego, równe szanse z innymi miejscowościami
naleŜącymi do Gminy Ostrowice,



Poprzez pomoc ze środków Unii Europejskiej chcemy spełnić nasze marzenia
związane z polepszeniem warunków mieszkaniowych,



Wieś dbająca o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, eksponująca
swoje zabytki, miejsca warte zobaczenia, naturalny krajobraz.

W jaki sposób będziemy dąŜyć do osiągnięcia wyznaczonego celu?

Rada Sołecka i Osoby wchodzące w skład Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła
Filialnego w Gronowie stanowią Grupę Odnowy Wsi, która zajmie się działaniami na rzecz
Gronowa. Grupa ta będzie omawiała kaŜdy ruch w kierunku poprawy sytuacji wsi a zarazem
jej mieszkańców.
Do realizacji naszej wizji konieczne będzie zaangaŜowanie i współdziałanie władz
samorządowych Gminy Ostrowice. Gronowo dzięki działaniom własnym, wspomaganym
przez Gminę oraz funduszom zewnętrznym moŜe stać się modnym i atrakcyjnym miejscem
zamieszkania, ale takŜe miejscem wycieczek i przystankiem na turystycznych trasach.

X. Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji:
Co chcielibyśmy zrobić?
→ Wyremontować kościół, zadbać o porządek wokół niego - całkowity koszt
przedsięwzięcia z kosztorysu inwestorskiego: 802.310,52 zł,
→ Doprowadzić do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i posesji,
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→ Organizować odpusty przy kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,
→ Poprawić warunki Ŝycia, zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców Gronowa,
→ Organizować imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Gronowa – jednorazowy koszt
imprezy 150,00 zł,
→ Wprowadzić zwyczaj, aby kaŜdej posesji towarzyszył odpowiednio komponowany i
dobrze

urządzony,

zadbany

ogród

wiejski

poprzez

organizowanie

konkursu

„Najładniejsza posesja”,
→ Promować turystykę wiejską, wykorzystując potencjał turystyczny, przyrodniczy
i historyczny,
→ Przeznaczyć nieuŜytkowane dotąd miejsca na place zieleni, posadzić drzewka, krzewy,
→ Zagospodarować okolice wsi, urządzić miejsce spotkań mieszkańców,
→ Wyeksponować zabytki i miejsca charakterystyczne, atrakcyjne i warte zobaczenia we
wsi oraz w najbliŜszym otoczeniu, w tym doprowadzić do porządku cmentarz
ewangelicki z połowy XIX wieku (lapidarium),
→ Wykonać tablicę informacyjną wsi, z mapką pokazującą najbliŜsze trasy turystyczne i
spacerowe.

XI. WdraŜanie i monitoring:
NajwaŜniejszym elementem, który zadecyduje o początku wdraŜania Planu Odnowy
Miejscowości Gronowo jest wprowadzenie go w Ŝycie Uchwałą Zebrania Wiejskiego oraz
Uchwałą Rady Gminy w Ostrowicach. Plan zostanie w całości poddany kontroli
mieszkańców. Podczas przeglądu oraz podczas aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości
mieszkańcy będą brać czynny udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych.
Plan Odnowy Miejscowości Gronowo będzie stale monitorowany. Proces ten będzie
miał na celu analizowanie stanu zaawansowania załoŜonych wcześniej działań oraz zgodności
ich z postanowieniami ich dotyczącymi. Plan będzie uaktualniany. Stan realizacji
zaplanowanych działań będzie procesem ciągłym, trwającym od chwili rozpoczęcia
inwestycji, przez realizację, aŜ do jej zakończenia. Monitorowanie będzie polegało na
przeprowadzaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu faktycznego stanu realizowanych zadań oraz
na analizowaniu materiałów, statystyk i sprawozdań.
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Cele wytyczone w Planie przyczynią się do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców wsi,
rozwoju obszarów wiejskich, polepszeniu róŜnorodności krajobrazowej, przyrodniczej.
Wyznaczone zadania rozwiną podstawowe usługi na rzecz ludzkości. Pomogą w zachowaniu
dobrego stanu ekologicznego na terenie wsi oraz poza jej granicami.

XII. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia:
NajwaŜniejszym przedsięwzięciem związanym z Planem Odnowy Miejscowości
Gronowo jest całkowity remont zabytkowego kościoła filialnego.

Kościół filialny.
Cel projektu:
 zapobiegnięcie gwarantowanej katastrofie budowlanej,
 renowacja zabytku,
 zagwarantowanie mieszkańcom miejsca sakralnego, gdzie mogą spotkać się wszyscy
razem,
 poprawa jakości obiektu, który interesuje turystów ze względu na swoją historię.
Elementy wymagające poprawy:
•

fundamenty i ściany fundamentowe - koszt przedsięwzięcia 180 126,58 zł
- fundamenty nawy – 123 763,63 zł
- fundamenty wieŜy – 56 362,95 zł

•

remont części nadziemnej – koszt przedsięwzięcia 605 837,63 zł
- ściany nawy – 176 496,13 zł
- ściany wieŜy – 84 150,73 zł
- stropy – 68 222,60 zł
- więźba dachowa – 55 528,96 zł
- pokrycie dachu i obróbki blacharskie – 94 055,17 zł
- posadzki – 38 928,10 zł
- naprawa i malowanie okien, drzwi i schodów. Wymiana drzwi zewnętrznych –
47 875,30 zł
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- reprofilacja i uporządkowanie terenu wokół obiektu – 19 301,36 zł
- instalacja systemu sygnalizacji poŜarowej – 10 304,00 zł
- dokumentacja i nadzory – 10 975,28 zł
•

remont instalacji elektrycznej – koszt przedsięwzięcia 16 346,31
- instalacja elektryczna i osprzęt – 5 329,20 zł
- wymiana tablicy głównej – 1 295,49 zł
- instalacja odgromowa – 6 765,79 zł
- linia kablowa zalicznikowa – 2 481,55 zł
- pomiary – 474,28 zł

Projekt budowlany remontu kościoła filialnego w Gronowie wraz z ekspertyzą techniczną
sporządziło Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe AGRO-HATECH.

Całkowity koszt remontu kościoła w Gronowie wynosi: 802 310,52 zł

XIII. Szczegółowy harmonogram działań:

Rodzaj zadania

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Remont kościoła
filialnego
(fundamenty)
Remont kościoła
(część nadziemna)
Uporządkowanie i
odnowienie szlaku
spacerowego (aleja
lipowa)
Wyeksponowanie
zabytków i miejsc
atrakcyjnych.
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Cmentarz
ewangelicki
(lapidarium)
Udział w konkursie
„Najładniejsza
posesja”
Wykonanie tablic
informacyjnych
Organizacja
odpustów
Urządzenie
miejsca na
spotkania
mieszkańców
Promocja turystyki
wiejskiej
Poprawa estetyki
wsi
Organizacja
imprez
okolicznościowych
dla mieszkańców
np. na Hubertówce
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