
Uchwala  Nr  . . . . . . . . . . . . . . . .
Rady Gminy Starcza

zdnia25 sierPnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo6ci Wlasna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz.lJ. z2o01r. Nr 142 poz. 1591 zpo2n.zm.),

Rada Gminy Starcza
uchwala co nastgPuje:

s  1 .
Zalwierdza sie Plan Odnowy Miejscowo6ci Wlasna na lata
2O1O-2O17, realizowany w ramach dzialania ,,Odnowa i rozwoj wsi"
objqtego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013
o treSci stanowiqcej Zalqc-znlk Nr 1 do niniejszej uchwaly.

s 2 .
Traci moc Uchwala Nr 138/XVl/09 Rady Gminy Starcza z dnia
25 czerwca 2009r, w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo6ci
Wlasna.

s 3 .
Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowiGminy Starcza.

s4 .
Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podjqcia.



PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOSfl WT-,ASNA

Pragnierny, obA Wlasns. bgla rosfq
ezystq i zodbanq - z ront:iniqtq infr.osttuknlrq
spolecznq, gdzie popranaie ulega estetgka
przestrzeni publicznych, a rnieszksfi.cg chcq godnie
LA6, pracouat i akt4onie ugpoczyuaC.
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1. Charakterystyka miejscowo6ci Wlasna

Miejscowo6i Wlasna polo2ona jest nad rzekq Kamieniczkq w gminie Starcza

w odleglo5ci okolo 15 kilometrow na poludnie od Czgstochowy - siedziby powiatu i68

kilometr6w od Katowic - stolicy wojewodztwa. Wasna zajmuje obszar okolo 290ha, na

ktorym zamieszkuje obecnie 412 os6b (stan na 31 .12.2009r.)

Solectwo polqczone jest drogami asfaltowymi ze Starczq i ZawadE, jak

r6wnie2 z Rudnikiem Wielkim i t-y6cem. Przez wie6 kursujq od jesieni 1996 roku

autobusy PKS.

Osada zalicza sig do najstarszych w gminie. Na pewno istniala ju2 w ll polowie

XVI wieku, kiedy to jedno ze 2r6del poinformowalo o zalo2eniu w 1563r. przez

Andrzeja Swanka ku2nicy zelaza w miejscu Wosna. Ku2nica ta, dzialajqca do 1632

roku placila daning koSciolowi w Kozieglowach. Nazwa osady pochodzi od lasu

Wlostwa (Wlostna) wymienionego w dokumencie kr6la Kazimierza Wielkiego z 1341

roku. Dawniej Wasnq 2rodla okreSlaty te2 Ku2nicq Wasn4, Ku2nicq Swankowskq,

WosznE i WlosnE.

W czasie I Rzeczypospolitej wie6 znajdowala sig w granicach starostwa

olsztyriskiego klucza Poczesna (powiat lelowski). Pod wzglgdem administracji

koScielnej Wasna najpierw nale2ala do parafii Kozieglowy, p62niej Poczesna, a od

1911 roku do oarafii Starcza.

W dobie Sejmu Wielkiego znajdowaly sig w osadzie: mlyn, karczma i stary

browar. W 1787 roku Wlasna liczyla 102 mieszkahcow, w tym 4 Zydow. Dwa lata

p62niej w 19 domach mieszkalo 81 os6b. W 1791 roku wie6 miala 18 dom6w i98

ludzi, w tym 3 szlachcic6w i 'l 1 Zyd6w. W 1827 roku we wsi Wasnej w 21 budynkach

mieszkalnych 2ylo 237 os6b, a w 1893 roku w 38 zabudowaniach (z mtynem i

karczmq) bylo 283 mieszkaric6w. W 1933 roku obszar wioski wynosil 269 hektarow, z

tego 138 ha ziemi ornej, a w 49 domach jakie we wsi staly, 2ylo 178 ludzi. W tym

okresie we Wasnej dzialaly: mlyn wodny, dwie ku2nie kowalskie i ochronka

(przedszkole), zalo2ona w roku szk. 192211923.

W latach okupacji hitlerowskiej rozwijalo siq w wiosce tajne nauczanie. Dla

grupki dzieci zajgcia prowadzila nauczycielka dochodzqca z Kamienicy Polskiej - Pani

Maria Marszalk6wna.

W czasach PRL-u do '1959 roku zelektffikowano wioskg, wybudowano przez

wieS drogg bit4, a w 1980 roku polo2ono na tej drodze nawierzchniq asfaltowE. W

1970 roku grunty Wasnej wynosily 290 hektar6w, a liczba ludnoSci stanowila 433



osoby. W koricu 1977 roku solectwo zamieszkiwalo 449 osob, a dziesig6 lat po2niej (

w 1988r .  )znow433 osoby.

Wlasna od poczqtku powstania gmin, tj. od 1867r. a2 do 1952r. nale2ala do

gminy Rqkszowice. W latach 1952-1954 znalazla sig w gminie Kamienica Polska, za5

w latach 1954-1973 nale2ala do gromady Starcza.

Kolejna reforma administracyjna w 1973r. wcielila zn6w Wlasng wtaz z

sqsiadujqcymi z niq solectwami do gminy Kamienica Polska, co spowodowalo, i2

rozwoj gospodarczy nieco oslabl i wzroslo niezadowolenie mieszkaicow. Na mocy

Rozporz4dzenia Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 1991r. utworzono Gming Starcza, a

miejscowoSi Wasna stala sig jednq z pigciu jej solectw.

Zabudowa Wlasnej ciqgnie siq na dlugoSci ponad 2 km przy drodze ze Starczy

do Zawady.

DziS we wsi nie ma ju2 drewnianych chalup. Wszystkie domy sq murowane,

czQsto otynkowane, a nowe tez docieplone . Przewa2a zabudowa zagrodowa, w ktorej

obok budynku mieszkalnego, usytuowanego od frontu, stoi bokiem do drogi budynek

gospodarczy lub inwentarski, a na samym koficu podw6rka, rownolegle do domu

stodola (czqsto zamieniona na garaz).

Centrum wsi to obszar przy skrzy2owaniu dr6g ze Starczy do Zawady iz t-ySca

do Rudnika Wielkiego. Tutaj znajduje sig gminna dzialka, czg6ciowo ju2

zagospodarowana (miejsce rekreacji) i przewidziana do dalszej zabudowy (planowana

budowa Swietlicy wiejskiej).



2. lnwentaryzacja zasob6w slu2qcych odnowie miejscowo6ci

Okolice Wlasnej to wspaniale tereny rekreacyjne z czystym powietrzem, mieszanymr
lasami i pigknym krajobrazem z malownicz4 dolinq rzeki Kamieniczki

Polo2enie miejscowo6ci Wlasna w sEsiedztwie wa2nych szlak6w komunikacyjnych
daje jej du2e mo2liwoSci realizacji pzedsigwziqd zwiqzanych z ruchem drogowym oraz o
charakteze turystycznym, np. infrastruktury przydroZnej i bazy noclegowo -

gastronomicznej. Wlasna jest bowiem czgsto miejscem wypoczynku pielgrzym6w, ktorzy w
drodze na Jasnq G6rg kozystajq z nocleg6w. Czgste pielgzymki wiernych stwarzajq
mozliwo6ci rozwoju turystyki, powstania malej gastronomii.

Obecnie Wlasna jest jedynE wsiq w gminie, posiadajAcq wszystkie media.
W ostatnich latach doprowadzono do wsi gazociqg (1993r.) i wodociqg (1994r.), gdzie woda
konsumpcyjna dostarczana jest z gminnego ujgcia wody, a wszyscy mieszkarlcy malq
mo2liwo56 kozystania ze zbiorczego systemu zaopalzenia w wodg.

W tym samym czasie miejscowoSc wzbogacila sie o energooszczqdne oswieflenie
ulic i siec telekomunikacyjn4. wiqkszo66 gospodarstw posiada przylqcza lelefoniczne
stacjonarne. obszar calej miejscowosci objgty jest zasiegiem nowoczesnej telefonii
cyfrowej.

Bardzo wazne dla mieszkaric6w stala sie inwestycja gminna, polegajqca na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej, dzigki kt6rej upozqdkowano w6wczas gospodarke Sciekowq w
100{u procentach (2002r.)

W miejscowoSci prowadzona jest selektywna zbi6rka odpad6w nadajqcych sig do
recyklingu. Zorganizowano r6wniez wyw6z 6mieci oraz punkty selektywnej zbi6rki odpad6w:
plastik, szklo.

Na gruntach solectwa ulokowany jest O6rodek Zdrowia, kt6ry Swiadczy pomoc w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W celu poprawienia stanu technicznego oraz
dostosowania pomieszczeh infrastruktury ochrony zdrowia do wymog6w prawnych osrodek
w 2009r. zostal przebudowany i rozbudowany ptzy udziale Srodk6w unijnych.
Poprawa jako6ci opieki zdrowotnej zaowocuje w najbli2szym czasie podwy2szeniem stopnia
zdrowotnoSci mieszkaic6w i wigkszq aktywno5ciq spoleczeistwa w badaniach
profilaktycznych.

Osoby i rodziny znajdujece sig w trudnej sytuacji 2yciowej majq mo2liwo56 kozystania

ze wsparcia finansowego i porad Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy.

Naturaln4 funkcjq wsi jest rolnictwo, a caty jq obszar stanowi dogodne tereny

lowieckie. Rolnictwo odgrywa coraz mniejszq role dla mieszkaric6w. Niemal nie wystgpujq
gospodargtwa, w kt6rych uprawa roli bylaby podstawq ich dzialalnosci. Uprawy..zbo2owo-
okopowe, ch6w bydla i hbdowla trzody chlewnej majq znaczenie uboczne i gl6wnie
wyKorzystane sq na potrzeby wlasne. Gospodarstwa s4 rozdrobnione ( 2,0 - 5,0 ha) z



przewagq slabych gleb i czgsto odlogowanych, co daje niska rentownosc produkcii rolniczej

Struktura wykorzystania grunt6w w miejscowosci wlasna prezentuje sie nastepujEco:

-
E -

-

3runty orne 133 45,9

:qki i pasftviska 49 16,9

-asy, grunty zadrzewione - zakrzewione 5 1 , 7

\,lieu2ytki 'l 0,3

)dlogi a ugory 78 26,9

Drogi I 2,8

fereny zajete pod zabudowe 1 6

Razem 290 100

vl m. Wasna.

Najwigkszq powiezchniq zajmujq grunty orne (45'9%) ' co Swiadczy o tym' 2e

mieszkaricy wsi w dalszym ciagu uzyskujE dodatkowe dochody z gospodarstw rolnych Nie

mniej jednak odlogi i ugory plasujq siQ na drugim miejscu (26,9%), co Swiadczy o du2ym

spadku zainteresowania pracE na roli. Rolnictwo nie stanowi gl6wnego 2r6dla utzymania

mieszkaic6w. Jednak mimo to mogloby stanowic dla ich wla3cicieli 2r6dlo utrzymania Jako

gospodarstwa agroturystyczne. oprocz prowadzenia gospodarstw rolnych, mieszkahcy

zajmujq sie tez dzialalnoScie gospodarcza

Na terenie wsi istnieje kilka plac6wek handlowych i kilka zaklad6w rzemieslniczych.

czgs6 mieszkarlc6w, gl6wnie mlodsze pokolenie, czerpie dochody poza miejscem

zamieszkania z pacy najemnej w innych sektorach gospodarki narodowel oraz z prac

sezonowych. Jednak na stale zwi4zali siQ z solectwem i tu widzq swojq przyszloSc i lepsze

jutro swoich dzieci.

Podzial wiekowy mieszkahc6w przedstawia poni2sza tabela:

- I I I I
0-6 10 b 16 ? 0

7-16 17 JO 9,2

17 -25 35 68 16,5

26-45 49 44 93 22,6

46-65 59 oc 124 30,1

Powy2ej 65 47 zo 73 17,7

Razem 217 . toE 412 100

2 Struktura wiekowa mieszkancow

Jak wynika z przedstawionej struktury wiekowej w miejscowoSci wlasna zamieszkuje

(,



na.lwigcej os6b w wieku produkcyjnym ( 26-45 oraz 46-65 lat), co daje du2e mo2liwosci
wlasnej pzedsigbiorczo6ci. Niepokoj4cym zjawiskiem jest niski wska2nik najmlodszej grupy

wiekowej (0-6 lat), kt6ry stanowi tylko 3,9% calej struktury wiekowej.

Wie5 jest czysta i zadbana. Mieszkaricy dbajE o wlasne otoczenie, a poprawte ulega
estetyka przestrzeni publicznych. ObejScia sq gl6wnie murowane, elewacje schludne i
estetycznie ogrodzone.

Srodowisko jest nieska2one przemyslowo, a zanieczyszczenia powietrza powstajq
jedynie w wyniku opalania wgglem zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Na terenie solectwa nad porzqdkiem i bezpieczeistwem mieszka6c6w czuwa
Komisariat Policji w Poczesnej, natomiast w zakresie ochrony pzeciwpozarowej mieszkaricy
mogq liczyd na wlasnq jednostke Ochotniczej Stra2y Pozarnej . Z roku na rok maleje liczba
poZa6w gospodarstw domowych, ale odnotowuje sig pozary poszycia le6nego i traw na
nieuzytkach. Jednostka odgrywa jednoczeSnie bardzo waznq rolg wychowawczq dla dzieci i
mlodziezy, poniewa2 poprzez sluzbQ pozarniczq ksztaituje postawg obywatelskE, uczy oraz
rozwija sprawno56, fizyczna,.

Wa2nq rolg w dzialalnoSci spolecznej i kulturalnej wsi pelni Rada Solecka oraz Kolo
Gospodyri Wiejskich i Kolo Wgdkarskie.

Dla potrzeb wQdkarzy oraz mieszka6c6w w 2005 roku zostalo zagospodarowane otoczenie

zbiornika wodnego, wykonano deszczochron, grill, laweczki i stanowiska wgdkarskie. Obiekt

ten w 2006r. zostal zgloszony do konkursu "Pigkna wie5 wojew6dztwa Slqskiego"
organizowanego przez Uzqd Marszalkowski Wojew6dztwa SlEskiego w Katowicach, gdzie
otrzymal wy162nienie w kategorii: "Najlepsze pzedsiewziQcie odnowy wsi".



lstnie.jEcy obiekt niestety nie spelnia jednak wszystkich warunkow, kt6re

zadowalalyby mlodzie2 idorostych. Ze wzglqdu na brak odpowiedniego zaplecza w postaci

swietlicy nie mo2e pelni6 jeszcze wigkszej roli w zakresie krzewienia kultury i lokalnych

tradycji. Swietlica bylaby bowiem miejscem spotkai dla pa6 z KGW, dla wgdkarzy, jak

r6wniez dla wszystkich mieszkaric6w - tak tych mlodszych Jak i starszych.

Swietlica zostanie wybudowana w centrum wsi - w okolicach istniejqcego zbiornika.

Mieszkalrcy dqze do tego, aby aktywnie spgdza6 czas i zye w pieknym, estetycznym

otoczeniu. Chcq sig lepiej poznac i zintegrowac, a brak Swietlicy i zbyt malo

zagospodarowanej przyjaznej, zielonej przestrzeni, umozliwiajqcej r62ne formy aktywnosci

rekreacyjnej i sportowej, w znacznym stopniu ogranicza ich 2ycie kulturalno{owazyskie.

Majec na uwadze pzede wszystkim rozw6j i dbaloSi o kondycjQ psychofizycznq,

a takZe naukg iksztaltowanie wartoSciowych zasad ipostaw spolecznych mlodych czlonk6w

wsp6lnoty, mieszka6cy dq2q do poprawy infrastruktury technicznej.

Jednqz dr6g tej poprawy bedzie zagospodarowanie centrum wsi, czyli budowa Swietlicy

wiejskiej (sali spotkari z zapleczem gospodarczym ).



3. Ocena mocnych i slabych stron miejscowosci - analiza SWOT

. .Plpzez analize SWOT postarano sig wykazai mocne islabe strony miejscowosci Wasna oraz
potencjalne jej szanse i zagrczenia stwarzane przez otoczenie. Analiza ta, pozwala na okreslenie
obecnej sytuacji tej miejscowosci otaz wskazania przyszlych kierunk6w jej rozwoju.

-_- SLABE STRONY

brak uciqiliwego dla 6rodowiska przemyslu
czyste powietrze i piekne krajobrazy
dobry stan Erodowiska naturalnego
skanalizowanie wsi z podlEczeniem do
oczyszczalni gminnej
zwodociEgowanie wsi z podteczeniem do
gminnego ujecia wody,
zgazyfikowanie wsi,
bezposredni dostep do podstawowej opieki
zdrowotnej
telefonia stacjonarna i kom6rkowa
dostep do Internetu
zorganizowany system wywozu odpad6w stalych z
punktami ich segregacji
zwarta zabudowa wsi
dzialalnos6 organizacji pozarzqdowych i
stowarzyszei
dogodne warunki do rozwoju turystyki i do
prowadzenia gospodarstw ekologicznych
aktywnosd mieszka6c6w w podejmowaniu
inicjatyw spolecznych
dobra wsp6lpraca z samorzqdem gminy

wystepuj4ce bezrobocie
slaby rozw6j lokalnej przedsiebiorczosci
brak zaklad6w produkcyjnych i mala liczba
punkt6w uslugowych
brak bazy gastronomicznej
brak obiekt6w sportowych
mala powierzchnia gospodarstw rolnych
niski poziom technologiczny gospodarstw
slabe zainteresowanie rozwojem
agroturystyki
brak chodnik6w
brak bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc do
spotkai dla dzieci i mlodzie2y
brak miejsca dla spotkaf wiejskich - brak
Swietlicy
niedostateczna ilo56 lokalnych inwestycji,
niski poziom tycia w5r6d czesci
mieszkadc6w
apatia spoleczna

r
moiliwos6 skorzystania ze Srodk6w funduszy
unijnych w zwiqzku z przynale2nosciq do Unii
E u ropejs kiej
sprzyjajqca polityka regionalna ze strony nqdu i
wladz wojew6dzkich, w tym adresowana do
rozwoju obsza16w wiejskich,
wspofpraca z gminA przy realizacji strategii
rozwojowej
bliski dostep do drogi krajowej DK-t- moitiwos6
zatrudnienia poza miejscem zamieszkania,
moiliwo56 wykorzystania zbiornika wodnego do
cel6w rekreacyjno-turystycznych
moda do mieszkania ,,za miastem",
mozliwo6ci podlEczenia do sieci
wodociqgowej i kanalizacyjnej nowopowstalych
gospodarstw

moiliwo66 wykorzystania teren6w lesnych do
podniesienia atrakcyjno6ci rekreacyjnej i
turystycznej

doplaty b€zpo6rednie dla rolnik6w
wzrost gwiadomo5ci ekologicznej mieszkaric6w
mo2liwo56 rozwoju mlodzieiy uzdolnionej
sDortowo

integracja mieszkaicow dla realizacii
wsp6lnych cel6w.

przynaleinos6 do Unii Europejskiej - jako
zwiekszenie konkurencyjnosci i odptyw
mfodzieiy do pracy za granic4

upadanie malych i 5rednich gospodarstw
rolnych

brak stabilnosci w polityce wspierania
rozwoju obszar6w wiejskich i gospodarki
rolnej
mala liczba urodzei
utrzymuiqcy sie wysoki wskainik
bezrobocia
brak dostatecznych Srodk6w finansowych na]
realizacje inwestycji I
uboienie czq6ci spolecze6stwa I
rosn4ce patologie spoleczne (alkoholizm, j
narkomania) i
niestabilnos6 prawa I



4. Planowane kierunki odnowy miejscowo5ci Wlasna

Rozw6j solectwa Wasna ma nastqpid dzigki wprowadzeniu i zrealizowaniu

przedstawionych poni2ej priorytet6w, cel6w, projekt6w orcz zadai.

Priorytet | - Poprawainfrastruktury

Cel. 1 . Budowa infrastruktury spoleczno - kulturalnei

Zadania:

l. Rozw6j bazy rekreacyjno - kulturalnej

Proiektv.

l. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego

2. Budowa budynku Swietlicy wiejskiej

budowa obieftu kulturalneoo

ll. Rozwijanie dzialalnosci kulturalnej i rekreacyjno- sportowej
- Integracja mieszkahc6w - organizowanie imprez Iokalnych,
- podnoszenie poziomu edukacji mieszkahc6w z wykonystaniem m.in. Swietlicy,

- podejmowanie dzialah do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mlodzie2y.

lll. Podniesienie atrakcyjno5ci wsi, stworzenie estetycznych przestrzeni
wiejskich

- podejmowanie dzialah zmienajqcych do zaangaZowania mieszkahc6w do
zadbania o swole posesle, piqkne ogrody ipodw6rka,

- organizowanie konkurs6w poprawiajqcych estetykq otoczenia np. ,,Naipigknieisza
zagroda"

Cel 2. Budowa infrastrukturv droqowei

Zadania:

l. Rozbudowa infrastruktury technicznej i komunalnej oraz ochrona 6rodowiska

Proiektv:

- 1. Przebudowa drogi gminnej Lysiec -Wlasna

- przebudowa drogi lqczEcej miejscowoSd Lysiec z Wasnq (ul. Stawowa),

- 2. Przebudowa drogi gminnej ( ul. Nadrzecznei lwrczz budowq chodnika

- 3. Budowa chodnika przy ul. Zdrowej

l 0



Priorytet ll - Poprawa warunk6w ekonomicznych mieszkafc6w

Zadania.

- Twonenie warunk6w przyjaznych powstawaniu pnedsigbiorstw ustugowo _

handlowych w oparciu o potencjal solectwa,
- Twonenie warunk6w sprzyjajqcych powstawaniu punkt6w matej gastronomii,

- Wspieranie agroturystyki,
- Twonenie punkt6w spneda2y bezpoSredniej,

Priorytet lll - Ochrona zasob6w przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego

Cel 1. Ochrona i promocia dziedzictwa kulturoweoo
Zadania:

- Kultywowanie tradycji ludowych.
- Wspieranie dzialalnoS;ci Kola Gospodyh Wiejskich
- Podejmowanie dziatah promocyjnych, majqcych na celu pnyciqgniqcie

inwestor6w i turystow do m. Wasna

Cel 2. Ochrona i promocia zasob6w przvrodniczvch

Zadania:

Podniesienie SwiadomoSci ekotogicznej mieszkahc6w.
Li kwid acj a dzi kich wysy pi sk 6m ieci.
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5. Opis planowanych zadaf inwestycyjnych i przedslew-zjge
aktywizujqcych spoleczno66 lokalnq w latach 2010-2017

Koszty zadania ( w zl )
azwa planowanego zadania

miejsca rekreacyjnego ze erodtow budZetu gminy - 10 029 '

w tym Fundusz Solecki -10.029 -)

estetYcznYch Przestrzeni
mi,"; ;;; potepsJye wiiunli atrakcyinosci soleclwa popzez stwozenie estetycznych przestr

'ch i poszerzenie 
-miejsca 

rekreacii i wypoczynku Obiekt pobudzi Srodowisko lokalne

2ycia spolecznego.

: Miejsce rekreacji sluiy6 bqdzie wszystkim m.ieszkahcom,. w tym paniom z

Wielstictr i wqakarzom do codti.nnego wypoczynku i towarzyskich spotkai'

r obiektu usytuowanego nad rzekq i slawem, pozwoli uczestnikom aktywnie spedzie czas

2011r .
-  ?O12r .

budynku SwietlicY wieiskiei ' rym;
ze Srodk6w UnUnych - PROW -350.774.-

Srodk6w budZetu qminY - 2'19

Brdor"" infr".t.rktury kulturalnej, rozw6i rekreacji i stworzenie estetycznych

I ma na c€lu zwigkszenie atrakcyjnosci wsi popzez stwolzeli: . estetycznych prz

oraz stworzenie mieisca krzewienii kultury i lokalnych tradycji Obiekt o2ywi srodowisko

mieszkaic6w do aktyw;iejszego zycia spolecznego, w tym kulturalnego'

zenie: Obiekt sluiy6 bQdzie wszystkim mieszkaicom, dzieciom i mlodzie2y do

iwypoczynku oraz prowadzenia dzialalno6ci kulturalnej' . .
oOiditu nistqpi w c€ntrum wsi - w okolicach istniejacego zbiornika' tak aby mieszkahcy

spfor"e c."" i 2yc w pieknym, estetycznvm otoczeniu .Obl:!t-b-ed-t]."-"!-i!111t-19p:L:.:::
co pozwoli na organizowanre '.pr"i ft6neto*ycn i spotkah calych rodzin oraz bQdzie przyciqga6

h zajec dzieci, mlodziez, a takze doroslych z terenu calej gmrny'

20t2-2013

drogi gminnej (ul.
wraz z budowq

ze Srodk6w unijnych - 1.730.599 -

Srodk6w budzetu gminY- 305.401'

enie bezpieczeistwa ruchu

poprawa estetyki i wizerunku wsi.

ooprawienia bezpieczeistwa wszystkich mieszkadcow, w tym uczni6w szkoly podstawowel

eznaczenie: Dla wszystkich uczestnik6w ruGhu drogowego

nowana inwestycja dotyczy modernizacji drogi gminnej wraz z budowE "lt91k1

Nadrzecznej n" oOcinf,j 1050.mb, gdzie jest duzy ruch ̂samochodowy' 
a drog4

o dzieci i mtodziezy do Szkoty Podstawowej i Gimnazium w Starczy oraz do Liceum w
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Przebudowa drogi gminnej Lysiec-
Wlasna 20l4r . -  2015r .

2.t10.647.-

,v rym;
'ze srodk6w Unijnych - 1.794.049.-
ze 6rodk6w bud2etu gminy - 316.598.-

Cel: Poprawa stanu technicznego drogi gminnei izwiekszenie bezpieczeristwa ruchu ulicznego
oraz poprawa warunk6w tycia codziennego mieszkafc6w, tak aby mogli 2y6 i bezpieczniel, i
rvygodniej.
Dla poprawienia bezpieczeistwa wszystkich mieszkaricow miejscowosci Wasna i miejscowosci Lysiec.
Przeznaczenie: Dla wszystkich uczestnik6w ruchu drogowego. Inwestycja ma poprawid
cezpieczefstwo dzieci i mlodzie?y uczeszczajqcej do szk6l, jak r6wnie2 wszystkich
nieszkafc6w.
)lanowana inwestycja dotyczy drogi na odcinku 1686mb(z tego 826m we Wlasnej), gdzie jesl
Juzy ruch samochodowy, a drogq dqezdza duzo dzieci i mlodziezy do Szkoly Podstawowej
3imnazjum w Starczy.

5

Budowa chodnika przy ul. Zdrowej 2016-20 | 7

900.000.-

,v rym;

.ze 6rodk6w bud2etu gminy-900.000.-

Cel: Zwiekszenie bezpieczefstwa ruchu ulicznego poprzez oddzielenie ruchu pojazd6w l
pieszych oraz poprawa wizerunku i estetyki wsi

Dla poprawienia bezpieczenstwa wszystkich mieszkaic6w, w tym uczniow szkoly podstawowej i
gimnazjum planuje sie budowe chodnika na catej dlugosci ul. zdrowe.i.

Przeznaczenie: Dla wszystkich uczestnik6w ruchu drogowego
)lanowana inwestycja dotyczy ul Zdrowej na odcinku - 1.250mb, gdzie jesl duzy ruch
samochodowy, a droge doje2d2aja i chodzq dzieci i rnlodziez do Szkoty Podstawowej i Gimnazium
/v Starczy.
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- 6. Opis priorytetowego zadania przewidzianego do realizacii.

Tytul projektu: ,,Budowa budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowo6ci
Wlasna".

Zadaniem priorytetowym, pzewidzianym do realizacii w ramach PROW w

najbli2szym okresie jest budowa Swietlicy wiejskiej. Swietlica wiejska to wa2ne miejsce dla

wsi, gdzie mogq spotka6 siq dorosli, a mlodzie2 i dzieci mog4 odkryc alternatywne formy

spgdzania wolnego czasu, poniewaz dzis - po zajqciach szkolnych, skazani sq na

przebywanie w domu pzed telewizorem lub komputerem.

Majec na uwadze pzede wszystkim rozw6j idbaloS6 o kondycjq psychofizycznq'

a takae naukq i ksztaftowanie wartoSciowych zasad i postaw spolecznych mlodych

czlonk6w wsp6lnoty, mieszkar'rcy daza do poprawy infrastruktury spolecznej Wa2ne jest

przy tym to, iZ mieszkancy sami uSwiadamiajq sobie. Ze odnowa wsi zaleZy pzede

wszystkim od nich samych, ich aktylvnosci, zaangazowania i solidarnej poslawy na

zewnatrz w trakcie realizacji inwestyc1i.

Mieszkaricy solectwa Wlasna chcq 2yc w pigknym, estetycznym otoczenlu'

aktywnie spqdzac czas. Chcq sig lepiej pozna6, i zintegrowa6, dlatego te2 podjgli

inicjatywg wybudowania wiejskiego domu kultury na terenie wsi - w miejscu, kt6re stanowi

jej centrum. Swietlica powstanie tam, gdzie jest du2o zieleni i ladny zbiornik z wod4.

Bedzie miejscem spotkai wszystkich mieszkaric6w' przez co bqdzie budowa6 Zycie

kulturalno-towazyskie i poslu2y do codziennej rekreacji i wypoczynku oraz

zagospodarowania czasu wolnego (spotkania caiych rodzin w celu wypoczynku sobotnio-

niedzielnego) i eliminowania patologii spolecznych.

Swie ica posluzy rozpowszechnianiu tradycji ludowej i kultury regionalnej

(organizowanie imprez plenerowych, do2ynek i festyn6w ludowych )' odbywai sig bqdq

tutaj spotkania towazyskie organizacji zzeszlqcych mieszkaric6w wsi ( Rady soleckiej,

KGW, Kola Wgdkarskiego oraz Kola Emeryt6w i Rencist6w ) w atmosfeze budowania

konstruktywnej wspolpracy i zjednoczenia mieszka6c6w.

Inwestycja prowadzona bgdzie na dzialce gminnej, w poblizu kt6rej znajduje sig

zagospodarowany zbiornik wodny z urzqdzonym miejscem rekreacji ( deszczochron, grill,

laweczki) i stanowiska wgdkarskie. Na tym terenie przewidzianym do zainweslowanla

powstanie budynek o kubatuze 807,70m3

Swietlica bgdzie obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z

poddaszem nieuzytkowym. Bryla budynku jest prosta, zwarta, z niewielkim ganeczkiem,

dach dwuspadowy o kqcie nachylenia 400. Budynek zostanie usytuowany dlu2szym

bokiem r6wnolegle do ulicy stawowe.i, blizej zachodniej granicy dzialki, w odlegloSci

18,80m od istniejqcej drogi.
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W budynku zostana wygospodarowane pomieszczenia na: Swietlicq - salg

spotkalr, sanitariaty, kuchnig, zaplecze gospodarcze (magazyn ) ikotlowniq.

Budynek o ukladzie konstrukcytnym, podluznym zostanie przykryty dachem o pokryciu

z gontu bitumicznego. Sciany zewnqtrzne wykonane bgdq z pustaka max gr. 29cm

i dociepfone styropianem gr. 12 cm Natomiast Sciany noSne - wewngtzne zostanq

wykonane z cegly ceramicznei pelnei gr. 25 cm Zewngtrzne wykotlczenie budynku

polegac bgdzie na wykonaniu tynku akrylowego na zaprawie tynkarskiej. Do budynku

doprowadzona zostanie woda i energia elektryczna oraz wykonana kanalizacja sanitarna.

Po zakofczeniu inwestycji, teren zostanie upozqdkowany. a dodatkowo

atrakcyjnosci doda mu naturalne otoczenie z zieleniq iwod4

Swietlica - sala spotkaf pomie5ci w swych murach ok. 80 os6b, dlatego pozwoli na

organizowanie imprez okolicznoSciowych; wieczork6w tanecznych, spotkafi towarzyskich,

Dnia Matki, Dnia Kobiet i Andzejk6w oraz zebran soleckich. Mo2liwe bgdzie

organizowanie zajg6 sportowo - rekreacyjnych typu; aerobik, callanetix itp., jak r6wnie2

spotkaf czlonk6w Kola Wqdkarskiego i Kola Gospodyri Wiejskich.

Swietlica wiejska bedzie miala charakter klubu wiejskiego, w kt6rym bedq mogly

odbywac sig r62ne zebrania iimprezy masowe, szkolenia dla rolnik6w, a dzieci bede

mogly prowadzic tam r62ne zajecia i rozwijac swoje pasje i zainteresowania.

Projekt poslu2y dlugofalowemu umacnianiu sp6jno6ci spolecznej i terytorialnej,

wzrostowi umiejetnosci wiedzy oraz zwiqkszeniu poczucia identyfikacji mieszkaic6w

z miejscowq spoleczno6ciq i samorzqdem lokalnym.

Obiekt bgdzie og6lnodostgpny i bezplatny, co pzyciegnie do r62nych zajg6 dzieci

i mlodziez, a takze doroslych z terenu calej gminy. Jednym slowem nowo powstala

6wietlica uaktywni 2ycie kulturalno - towazyskie nie tylko mieszkaftc6w Wasnej, ale

r6wnie2 calej gminy.
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6.1 . Szacunkowy kosztorys planowanego projektu

Koszt planowanego przedsigwzigcia oszacowano na kwotg (brutto) 570.593,88.-
z oodzialem na:

l. Wykonanie prac przygotowawczych (aktualizacja mapy zasadniczej, wykonanie
projektu budowlanego ,

ll. Budowa Swietlicy
1 . roboty ziemne i fundamentowe

2. Sciany nadziemia

3. strop

4. schody zewnetrzne i taras

5. tynki wewnetzne

6. stolarka okienna i drzwiowa

7. posadzki

8. konstrukcja i pokrycie dachu

9. elewacja

10. obr6bki blacharskie

1f . instalacja c.o.

12. instalacja wod-kan
' instalacja kanalizaqi

- instalacjawodociagowa

- przyl4czewodociqgowe

- pzylacze kanalizacyjne

13. technologia kotlowni

1 4. wewnQtrzna instalacja elektryczna

1 5.zagospodarowanie terenu

lll. Nadz6r inwestorski (2%)

- 17.812,00

- 541.943,02
-  49 .188 ,14
- 65.622,69
- 42.629,51
- 17.426,31

- 37.760,39
- 29.606,55

- 47.849,52

- 85.421,47

- 31.328,38
- 7.463,91
-  19 .961 ,01
- 52.663,90

6.221,70

16.091,07

20.359.16

- 27655,25

- 20.396,74

- 6.969,25

- 10.838,86

L.p Nazwa planowanego projektu F Koszt w zl
(brutto)

Bud2et
Gminv

Odnowa i
rozw6j wsi

lnne
Srodki

1 2 3 5 6

1
Budowa budynku Swietlicy
wiejskiej w miejscowo6ci
Wlasna".

219 820 350_774 o 570.594

Razem 219.420 350.774 o 570.594
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6.2. Harmonogram planowanego projektu ( lata 2011 - 2012 )

I I I I I r
- podpisanie umowy o finansowanie x

- przeprowadzenie procedur
przetargowych x

-roboty ziemne i fundamentowe x

-Sciany nadziemia
-strop

-schody zewnetzne i taras

- konstrukcja i pokrycie dachu

x

-stolarka okienna i drzwiowa

-posadzki

-tynki wewnetzne
x

-elewacja

-ob16bki blacharskie x

-instalacja c.o.
-instalacja wod-kan.

- instalacja kanalizacji

- instalacjawodociqgowa

- pizyl4cze wodociqgowe

- pzyl4cze kanalizacyjne

x x

{echnologia kotlowni
-wewngtrzna instalacja elektryczna
- zagospodarowanie terenu

x

- nadz6r inwestorski x x x x

Rozliczenie finansowe projektu
x
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7. Opis i charakterystyka obszarow o szczeg6lnym znaczeniu dla

zaspokojenia potrzeb mieszkancow.

MiejscowoSc Wasna leZy nad rzekE Kamieniczkq przy skrzy2owaniu dr6g

Starcza-Zawada (DK-1) oraz Lysiec - Rudnik Wielki.

WaSnie tu, ptzy sktzyzowaniu znajduje siq centrum wsi, miejsce szczeg6lnie wa2ne dla

mieszkaic6w solectwa. Tutaj znajduje sie pzystanek PKS, a na poludnie od niego

miejsce rekreacji i staw wgdkarski. W latach 60{ych XX wieku 6wczesne wladze

gromadzkie wybudowaly nad rzekq odkryty basen kqpielowy, kt6ry cieszyl nie tylko dziec.,

ale idoroslych. Pzy basenie urzqdzano zabawy na wolnym powietrzu.

Z czasem zabawy zaniknqiy, a niekonserwowany basen stal siq bajorkiem. Dopiero

odrodzenie sig samorzqdu lokalnego i powstanie Kola Wgdkarskiego o2ywilo teren

malowniczej doliny zeki Kamieniczki.

W 2003r. systemem gospodarczym i pzy znacznym udziale mieszkaic6w, w tym

wedkarzy wykopano 30-arowy zbiornik wodny, w miejscu zaniedbanego oczka wodnego.

Dwa lata p6zniej zagospodarowano teren przy stawie. Urz4dzono stanowiska wgdkarskie,

wykonano kladkq nad strumykiem oraz wybudowano miejsce rekreacji z altank4 i grillem.

Caly obiekt w 2006r. zostaf zgloszony do konkursu organizowanego Wzez Uzqd

Marszalkowski w kategorii: ,Najlepsze przedsiewziecie odnowy wsi". W konkursie

solectwu Wasna przyznano wyr62nienie i nagrodg w wysokoi;ci 2 tys. zl. Za otrzymane

Srodki pieniqZne zakupiono kosiarkq do pielQgnacji miejsca rekreacji iterenu wokol stawu

wgdkarskiego- Od czasu wybudowania akwenu imiejsca rekreacji obiekt usytuowany

w centrum wsi tetna zyciem. Malownicze polozenie obiektu nad zek4 stawem i poSr6d

zadzewiei czyni to miejsce wymazonym do spedzania wolnego czasu.

Kolo Wgdkarskie organizuje nad stawem kilkukrotnie w roku zawody w lowieniu

ryb, w tym corocznie o Puchar W6jta Gminy, a panie z KGW, Rada Solecka i Kolo

Emeryt6w i Rencist6w urzqdzlq maj6wki, biesiady i wieczorki towarzyskie polqczone z

pieczeniem kietbasek i Spiewem. ZaS wszyscy mieszkaicy chgtnie odwiedzajq to urokliwe

i estetyczne miejsce, kozystajEc z aktywnego wypoczynku na Swie2ym powietzu.

Wszystkie te imprezy plenerowe i formy spgdzania wolnego czasu sprzyjajq

nawiqzywaniu kontakt6w miqdzyludzkich i integrujE miejscowq spolecznoSc.

Centrum rekreacyjne wsi dobrze spelnia swq rolq w okresie letnim, kiedy sq

warunki do przebywania na powietrzu. Sted tez bedzie nawet w biezqcym roku

rozbudowywane, dzigki wykorzystaniu 6rodk6w z Funduszu Soleckiego. Rozbudowa ma

polega6 na powigkszeniu altany i urzqdzeniu obok istniej4cego grilla, krggu ogniskowego
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z laweczkami. Jednak mieszkaricom, mlodzie2y i doroslym, w tym wedkazom i paniom

z KGW bardzo brakuje budynku Swietlicy i zaplecza gospodarczo-socjalnego.

Swietlica, czyli taki wiejski dom kultury, bylaby miejscem krzewienia kultury i

lokalnych tradycji. Tu panie z KGW cwiczylyby swoje glosy przed wystepami (np.

do2ynkami), tu wgdkaze podsumowaliby zawody sportowe i posiadaliby magazyn na

spzgt. Wreszcie tu Rada Solecka i mieszkahcy odbywaliby zebrania wiejskie i inne

okolicznoSciowe spotkania.

Tak wiqc, budowa budynku Swietlicy wiejskie.i z jednej strony w centrum wsi, z

drugiej pzy miejscu rekreacji, nieopodal zeki istawu, jest bardzo potzebna iwplynie na

lepsze funkcjonowanie istniej4cego ju2 obiektu. Z obiektem tym zresztq bqdzie wsp6$ra6

i uzupelnia6 sig nawzajem.

Warto te2 zauwazye , 2e soleckie centrum rekreacyjno-kulturalne ma du2e znaczenie

dla lokalnej spoleczno6ci. Zar6wno dla zaspokojenia w{asnych pasji i zainteresowai, iak

r6wnie2 w celu nawiqzywania kontakt6w z grupami spolecznymi spoza wioski a nawet

gminy.
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8. Wizja przyszlo5ci dla miejscowoSci Wlasna

Plan odnowy solectwa jest dokumentem strategicznym opracowanym przy udziale
mieszkafrcOw, jest wyrazem ich d4zen ioczekiwan. Mieszkaricy uswiadomili sobie, 2e ich rola w
twotzeniu pomysl6w na wlasny rozwoj i poprawq warunk6w Zycia jest bardzo duza.

Silnie odczuwane braki i pojawiajace sig nowe problemy

Dzialania, ktore ujeto w planie majq sluzye podniesieniu standard6w Zycia mieszkanc6w
wsi, podniesieniu atrakcyjnosci turystycznej, wzrostowi atrakcyjnosci inwestycyjnej, zachowantu
dziedzictwa kulturowego. Wspolpraca z samorzqdem gminy i opracowany plan odnowy
miejscowosci pozwoli mieszkancom pozyska6 Srodki z r6znych 2r6del, w tym z programu Rozwoju
Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013" w ramach dzialania ,Odnowa i rozw6j wsi.,' Realizacja
uiQtych w planie zadari wplynie na zaspokojenie potrzeb spolecznych ikulturalnych oraz pobuozl
Srodowisko lokalne do dzialai na rzecz rozwoju i promocJi wartosci zwiEzanych z miejscowq
specyfika spoleczn4 kulturowa i pzyrodnicz+

Mieszkancy Wasnej dEZE do tego, aby ich wies stala sie nowoczesna, estetyczna i
bezpieczna z rozwinigtE infrastrukturE techniczn4 a pnede wszystkim atrakcyjna do
zamieszkania. Wasna ma stae siQ r6wnie2 wsia gdzie zyJe sie wygodniej iciekawiej naZ w miescie,
ma stac sie miejscem wypoczynku, turystyki irekreacji dla mieszka6c6w oraz ptzyjezdnych.

Za najwazniejsze dzialanie mieszkadcy wskazali przede wszystkim stworzenie miejsc
spoleczno - kulturalnych (Swietlicy wiejskiej) oraz rekreacyjnych i estetycznych przestrzeni
wiejskich ( np. place z laweczkami, chodniki, miejsca spacerowe, nowoczesne mieisca zabaw dla
dzieci ).

DIa potzeb wedkazy oraz mieszkanc6w w 2005 roku zostal zagospodarowany zbiornik
retencyjno-rekreacy.iny (deszczochron, grill, laweczki, stanowiska wgdkarskie).
Niestety, inwestycja ta, tylko w nieznacznym stopniu zadawala mlodziez i pozostalych
mieszkancow wsi, poniewaz w dalszym ciqgu brak jest zaplecza socjalno-kulturalnego. Takie
warunki mialaby zapewniao nowo wybudowana Swietlica w centrum wsi.

Budowa Swietlicy ma sluzye zaspokojeniu potrzeb spolecznych i kulturalnych mieszkaic6w
wsi, poprawic estetykQ wsi.

Tak ukierunkowane dEzenia mieszkanc6w majq poprawii warunki zycia codziennego,
pozwolic im zyC w piQknym i estetycznym otoczeniu oraz aktywnie spedzac czas. Taka zas forma
spedzania wolnego czasu pozwoli lepiej sie poznae i zintegrowac, a w konsekwencji pozwoti
uniknq napieC i konflikt6w jakie niesie ze sobE szybki proces rozwojowy. Zapewni dobre warunki
wszechstronnego rozwoju dla dzieci i mlodzie2y, kt6remu nalezy wyjso naprzeciw, zwlaszcza w
czasach, gdy mlodziez z braku pozytywnych pzyklad6w i racjonalnej alternatywy jest narazona na
wplyw zjawisk patologicznych.

Plan odnowy solectwa, dzieki wspolpracy mieszkanc6w udowodnil, i2 mozliwe jest

dopracowanie wspolnej przyszlej wizji solectwa iwskazania atutow i kierunk6wjej rozwoiu na
koleine 7 lat.
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