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UCHWAŁA NR XV/117/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grotów na lata 2011  2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Grotów na lata 2011 – 2018 stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Gmina  Drezdenko  zamierza  ubiegać  się  o dofinansowanie  zadań  w ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  na  lata  20072013.  Zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  w sprawie 
szczegółowych warunków  i trybu przyznawania  pomocy  finansowej w ramach działania  „Odnowa  i rozwój wsi” 
objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  20072013  zatwierdzony  przez  Radę  Miejską 
w Drezdenku  Plan  Odnowy  Miejscowości  jest  dokumentem  niezbędnym  do  złożenia  wniosku  o przyznanie 
pomocy finansowej. 
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       I. Charakterystyka miejscowości


Wieś to  ostoja tradycji i kultury, ale żeby przetrwać,


musi się przekształcać, dostosowywać do nowej rzeczywistości. 

Przystępujemy do programu ,,Odnowa Wsi’’ z dużymi nadziejami na odnowę Grotowa w warunkach europejskich


Celem Planu Odnowy Miejscowości Grotów jest stworzenie wizji rozwoju miejscowości. Zrealizowanie projektu podniesie jakość i standard życia a także atrakcyjność miejsca zamieszkania.

Wykonanie planu stanie się ważnym elementem wyrównywania szans i przyczyni się do wzrostu  aktywności mieszkańców.

Plan Odnowy Miejscowości Grotów na lata 2011- 2015 jest dokumentem otwartym. Zadania w nim zawarte  będą wykonywane i aktualizowane stosownie do zmieniających się warunków.


1.1 Położenie administracyjno – geograficzne

Położenie


Grotów to wieś sołecka położona w południowej części gminy Drezdenko, w powiecie strzelecko – drezdeneckim , w województwie lubuskim. Miejscowość leży na 52,7szerokości geograficznej i 15.8 długości geograficznej wschodniej. Sołectwo jest umiejscowione  w centrum  Puszczy Noteckiej, która jest wielkim kompleksem leśnym zajmującym około 137 tys. ha. porastającym wydmowy obszar międzyrzecza Warciańsko- Noteckiego. 

Przez Grotów przebiega droga krajowa nr 160 łącząca Drezdenko z Międzychodem. Tym szlakiem komunikacyjnym biegnie również polski odcinek międzynarodowej drogi rowerowej ,, Euro Route R- 1’’, łączącej Kanał La Manche  z Petersburgiem. Odległość z Gorzowa Wielkopolskiego wynosi 60km a z Drezdenka 10km. Od roku 1945 Grotów należy do Polski.

Powierzchnia



Wieś ma zabudowę rozproszoną na znacznym obszarze  śródleśnych enklaw, między trzema jeziorami ( Lubowo, Grotowskie, Niewlino). Odległości między zagrodami są znaczne i przekraczają odległość 100 m, a zabudowania są rozmieszczone  nierównomiernie  na dużym obszarze.

Sołectwo obejmuje swym obszarem 400 ha. Na terenie Grotowa przeważają gleby kl. V i VI, co w znacznym stopniu określa produkcję rolną tego terenu. Bliskość lasów Puszczy Noteckiej warunkuje natomiast przekształcanie gospodarstw w gospodarstwa agroturystyczne i domki letniskowe. Wśród sosnowych lasów można wypoczywać w ciszy i delektować się przyrodą.


Puszcza Notecka charakteryzuje się dużą różnorodnością flory i fauny. Należy wspomnieć, że jest  to po Borach Dolnośląskich drugi co do wielkości kompleks leśny w Polsce. Położona jest w Kotlinie Gorzowskiej - rozszerzeniu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. 

 Można spotkać tu wiele gatunków roślin chronionych np.: buławnika czerwonego, rosiczkę okrągłolistną, kłoć wiechowatą, storczyka szerokolistnego, paprotkę zwyczajną, barwinek pospolity, grzybienie białe, grążel żółty, pomocnika baldaszkowatego oraz dużo innych rzadkich i cennych roślin. W bardziej spokojnych i niedostępnych zakątkach gnieździ się tu wiele gatunków ptaków drapieżnych takich jak rybołowy, bieliki, kanie czarne i rude, błotniaki. Występują również bociany czarne, kormorany, żurawie,  łabędzie, czaple oraz typowe dla borów ptaki śpiewające jak skowronki borowe, lelki, zięby. Z płazów i gadów wymienić należy żmiję zygzakowatą, zaskrońca, kumaka nizinnego, wszystkie gatunki ropuch. Na większych oczkach śródleśnych bytuje traszka grzebieniasta.      

Z ssaków chronionych najliczniejsza jest populacja bobra. Spotkać też możemy wydry.

Po terenie wokół wsi i po lasach możemy poruszać się drogami leśnymi, aby podziwiać piękno okolicy.

Przestrzenna struktura miejscowości


 Główny punktem Grotowa jest kościół p. w. Matki Bożej Królowej Polski tzw. kościół leśny, ponieważ ta neogotycka budowla znajduje się na niewielkiej wydmie śródleśnej, 600m od szosy. Neogotycki kościół kryje w swym wnętrzu nieczynne już organy Sauera Z Frankfurtu n. O. z 1888 roku oraz chrzcielnicę z piaskowca wykonaną  w firmie Hertzoga z Gorzowa. Obok kościoła znajduje się trzyprzęsłowa metalowa dzwonnica z 1893 roku  z trzema stalowymi dzwonami i pomnik ku czci 48 mieszkańców Modderwiese poległych na frontach  I wojny światowej, który został odsłonięty w 1921 roku. Obecnie bez tablic, łańcuchów i orła na wierzchołku. Od strony wschodniej  kościoła rośnie dąb posadzony w niedzielę 21.03.1897 roku na pamiątkę 100 rocznicy urodzin cesarza Wilhelma I. To on właśnie osobiście dał zgodę i materiały na budowę grotowskiego kościoła.


W północnej części Grotowa znajduje się cmentarz ewangelicki z XIX wieku. Rosną tu dwie sosny wejmutki o średnicy około 190 cm. Mniejszy cmentarz jest w południowej części wsi, a obok sala wiejska z 1911 roku, która w obecnym stanie nie nadaje się do użytku. W lesie zaś pozostałości nieczynnych poniemieckich strzelnic. Blisko szosy w części północnej stoją dwa budynki straży granicznej, a kilka podobnych dla służby celnej  powstało w latach 20 ubiegłego wieku w przysiółku Niedźwiady w wyniku wytyczenia w pobliżu granicy polsko – niemieckiej.

Zachowały się pojedyncze budynki gospodarcze kryte słomą oraz budowle, przy których wykorzystano granitowe ciosy. Spotyka się również budynki dokładnie datowane, ponieważ posiadają wykute w kamieniu datę budowy i inicjały właściciela.


Zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody istnieje możliwość rozważenia objęcia ochroną części miejscowości Grotów jedną z form ochrony tj. ustanowieniem parku kulturowego. Taka forma ochrony dotyczy obiektów o wartościach 


architektoniczno- przestrzennych w powiązaniu z krajobrazem kulturowym.


1.2  Historia


          Grotów obecną swą nazwę wywodzi od niemieckiej nazwy tutejszego jeziora - Grottow See (J. Grotowskie).

Historia wsi  sięga roku 1702, kiedy na te tereny przybyło 25 rodzin kolonistów . Wcześniej nadleśniczy von Mulhein, działający na zlecenie Urzędu Królewskiego w Drezdenku zapewniał w liście Króla Prus, Fryderyka I Hohenzollerna, że osiedlenie się na terenach zwanych Modder Wiese jest wskazane ze względu na zasoby drewna budulcowego, stworzenie skutecznej zapory przed kłusownikami i zyski z podatków. Było to osadnictwo olęderskie. W zachowanym spisie 28 mieszkańców brak nazwisk polskich, każdy kolonista sam osuszał bagna i karczował las.

    Wieś szybko się powiększała stając się najludniejszą wsią w Puszczy Noteckiej. W 1897r. było tu 138 domów mieszkalnych, 888 mieszkańców (najwięcej w historii Grotowa), w tym 283 dzieci do lat 14. W 3 klasowej szkole uczyło się 174 dzieci. Grotów miał 
powierzchnię 1400h z dochodem netto 5696,40 marek.

 Z końcem XIX wieku wybudowano tartak parowy, wiatrak, szosę łączącą Międzychód z Drezdenkiem oraz linię telefoniczną. Przeniesiono także pocztę z Lubiatowa. Znajdowała się tu poczta i budynek straży pożarnej. Po pożarze szkoły w 1869 roku wybudowano już w 1871 nową szkołę, która służy naszym dzieciom do dnia dzisiejszego. Natomiast obecny kościół zbudowano w 1887 roku, a zgodę na budowę i materiały budowlane dał cesarz Wilhelm I. 


 W lipcu  1917r. zajęto z dzwonnicy  trzy dzwony wykonane z brązu. Podobnie, też na cele wojenne zabrano 29 cynowych piszczałek organów.  9 września 1930r. o godz. 15.45 przeleciał nad Grotowem słynny z lotu dookoła kuli ziemskiej sterowiec „GRAF ZEPPELIN”.  Pierwsza wojna światowa pochłonęła 48 mieszkańców i im poświęcono pomnik obok kościoła.


W 1933 roku Grotów został zelektryfikowany. Przed II wojną światową  była to wieś tętniąca życiem i ważna  ze względów politycznych, ponieważ w dzisiejszej Sowiej Górze znajdowała się granica polsko – niemiecka.

           W 1945 roku na te tereny przybyli osadnicy  głównie z województwa poznańskiego, warszawskiego, lwowskiego i tarnopolskiego.


Osadnicy objęli około 100 gospodarstw. Pozostałe budynki rozebrano przede wszystkim na odbudowę Warszawy. Wykorzystywany był każdy skrawek ziemi. Mimo dokuczliwych obowiązkowych dostaw i słabych gleb przez kilkadziesiąt lat  kwitło rolnictwo i kultura. Działała straż pożarna, koło gospodyń wiejskich, organizacje młodzieżowe, Klub Rolnika, tętniło życie religijne i oświatowe. Spoiwem tej działalności byli społecznicy, zaś miejscem spotkań  duża sala wiejska, wybudowana w 1911 roku ,świetlica i szkoła. Regularnie przyjeżdżało kino objazdowe. Mieszkańcy organizowali przedstawienia, wycieczki i słynne potańcówki. Lasy państwowe i zakłady pracy w Drezdenku zapewniały miejscowej ludności miejsca pracy. Regularnie kursowały autobusy – PKS i zakładowe. Z biegiem lat wielu starszych rolników przekazało ziemię państwu w zamian za rentę. Wiele dawnych gospodarstw przekształcono w domy letniskowe. 

 II Inwentaryzacja i analiza zasobów miejscowości

   2.1Zasoby przyrodnicze


           Istotnym elementem środowiska przyrodniczego i krajobrazu jest szata roślinna. Najcenniejszym jej składnikiem są lasy, które


zajmują szczególną rolę w środowisku przyrodniczym, zapewniają zdolności produkcyjne i trwałość środowiska przyrodniczego, a


jednocześnie są najskuteczniejszym czynnikiem kształtującym to środowisko. Ze względu na duże zalesienie terenu i okolic różnymi gatunkami drzew iglastych panuje tu swoisty mikroklimat


tworzony przez będące w powietrzu olejki eteryczne sprzyjające leczeniu górnych dróg oddechowych.

            Puszcza Notecka charakteryzuje się dużą różnorodnością flory i fauny. Należy wspomnieć, że jest  to po Borach Dolnośląskich drugi co do wielkości kompleks leśny w Polsce. Położona jest w Kotlinie Gorzowskiej - rozszerzeniu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. 

 Można spotkać tu wiele gatunków roślin chronionych np.: buławnika czerwonego, rosiczkę okrągłolistną, kłoć wiechowatą, storczyka szerokolistnego, paprotkę zwyczajną, barwinek pospolity, grzybienie białe, grążel żółty, pomocnika baldaszkowatego oraz dużo innych rzadkich i cennych roślin. W bardziej spokojnych i niedostępnych zakątkach gnieździ się tu wiele gatunków ptaków drapieżnych takich jak rybołowy, bieliki, kanie czarne i rude, błotniaki. Występują również bociany czarne, kormorany, żurawie,  łabędzie, czaple oraz typowe dla borów ptaki śpiewające jak skowronki borowe, lelki, zięby. Z płazów i gadów wymienić należy żmiję zygzakowatą, zaskrońca, kumaka nizinnego, wszystkie gatunki ropuch. Na większych oczkach śródleśnych bytuje traszka grzebieniasta.      

Z ssaków chronionych najliczniejsza jest populacja bobra. Spotkać też możemy wydry.

Po terenie wokół wsi i po lasach możemy poruszać się drogami leśnymi, aby podziwiać piękno okolicy.


 2.2Dziedzictwo kulturowe


Na uwagę zasługuje cmentarz ewangelicki z XIX wieku, gdzie  można odnaleźć liczne pamiątki z przeszłości. Niektóre napisy, mimo

upływu czasu, wciąż można odczytać, choć nie jest to proste


         W tutejszych lasach, można natknąć się na fragmenty zapadniętej ziemi, w kształcie czworokąta. Są to ślady po fundamentach dawnych domostw, usytuowanych w lasach. Dowodem, potwierdzającym ten fakt, jest obecność drzew owocowych, obecnie zdziczałych, ale i tak ich owoce różnią się od owoców drzew dziko rosnących.

             Niezwykła budowlą jest kościół poprotestancki zbudowany z czerwonej cegły w 1898 roku. Zaś przy głównej drodze znajduje się sala wiejska z 1911 roku.

  2.3 Kapitał społeczny i ludzki



 Ludność


Grotów to wieś licząca 355 mieszkańców. W tym 85 mieszkańców do 18 roku życia i 210 osób między 20 a 60 rokiem życia, 70  dzieci do 15 roku życia,26 osób między 16 a 19 rokiem życia i 49 seniorów powyżej 60 lat. roku życia,  Większość ludności to potomkowie osadników z kresów wschodnich, którzy przybyli na te tereny po 1945 roku.



Mieszkańcy utrzymują się przeważnie z pracy najemnej lub mają miejsca pracy w Drezdenku. Natomiast rolnicy, rzemieślnicy i wykonujący wolne zawody stanowią kilkuprocentową grupę.




W miejscowości nie brakuje ludzi młodych i w średnim wieku, które stanowią ważny kapitał miejscowości. Duże znaczenie dla Grotowa mają mieszkańcy domów letniskowych i gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych we wsi. Ich liczba w sezonie letnim znacznie wzrasta. Są to przeważnie osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy dużych aglomeracji, ludzie, którzy odgrywają coraz większą rolę w życiu Grotowa.

2.4 Stowarzyszenia i instytucje użyteczności publicznej 



W Grotowie funkcjonuje Szkoła Podstawowa, w której uczą się dzieci w klasach:0, I, II, III.

We wsi działa Rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi i Rada Kościelna.


Rada Sołecka jest organem doradczym Sołtysa. Członkowie rady wspomagają jego działalność.

2.5 Infrastruktura społeczna, techniczna, gospodarka i rolnictwo

 
Na terenie sołectwa Grotów jest 70 numerów administracyjnych. W wiosce ma działki i domy około 20 letników. 

         Wszystkie gospodarstwa domowe mają zasilanie w energię elektryczną z linii napowietrznej 15 kV z Drezdenka. Linia przechodzi przez tereny zalesione, awaria na linii napowietrznej skutkuje brakiem zasilania. Najczęściej są to krótkotrwałe wyłączenia prądu nawet kilka razy w ciągu tygodnia. Brak zasilania w energię skutkuje brakiem wody w kranach, co stwarza niebezpieczeństwo podczas pożaru. Wioska nie posiada sieci gazowej ani wodociągowej. Gospodarstwa posiadają szamba, a mieszkańcy korzystają z gazu w butlach.



Wywóz nieczystości stałych odbywa się tylko z pojemników ustawionych tylko przy niektórych gospodarstwach, problem jest dla domów zlokalizowanych poza drogą szczególnie w okresie zimowym.


Wywóz nieczystości odbywa się za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku. Wywóz nieczystości płynnych odbywa się za pośrednictwem firm zewnętrznych. Gospodarstwa domowe są ogrzewane drewnem, węglem lub gazem.

             Do Grotowa nie dojeżdżają żadne autobusy PKS. W chwili obecnej nie ma żadnego połączenia autobusowego między Grotowem  a Drezdenkiem i Międzychodem. Do Drezdenka można się dostać dzięki uprzejmości oświaty.  Większość mieszkańców dojeżdża do pracy w  okolicznych miejscowościach i problemy komunikacyjne  starają się rozwiązywać we własnym zakresie, dojeżdżając do Drezdenka  rowerami i prywatnymi samochodami. Natomiast w okresie letnim dojazd do Drezdenka jest niemożliwy, jeżeli ktoś nie posiada własnego środka transportu. Dlatego dobrze by było, aby wówczas, chociaż podczas dni targowych, było jakiekolwiek połączenie komunikacyjne z Drezdenkiem , np. : niewielki bus.

               
 Gospodarka i rolnictwo

            Na terenie wsi Grotów istnieją małe  gospodarstwa rolne oraz kilka dużych, zajmujących się uprawą zboża oraz hodowlą trzody chlewnej i bydła. Są zróżnicowane od jednego hektara do kilkudziesięciu Podobnie jak na pozostałym obszarze wiejskim Gminy większość gospodarstw rolnych nie prowadzi produkcji rolniczej lub prowadzi ją wyłącznie na własne potrzeby. Wprawdzie w gospodarstwach powyżej 1 ha częściej prowadzona jest działalność rolnicza, ale dominują gospodarstwa produkujące głównie lub wyłącznie na potrzeby własne. Większość gospodarstw domowych utrzymuje się z pracy najemnej, kolejnym źródłem dochodów są emerytury i renty, zasiłki dla bezrobotnych i z pomocy społecznej a na trzecim miejscu działalność rolnicza. W okresie letnim i jesiennym duża grupa osób dorabia zbieraniem jagód i grzybów Bardzo


niewielka grupa utrzymuje się z działalności pozarolniczej.



 Wśród mieszkańców kilka osób prowadzi własne firmy rodzinne. Należą do nich:


- sklep spożywczo- przemysłowy,


- firma oferująca usługi transportowe,


- zakład stolarski,


- liczne skupy runa leśnego.


- gospodarstwa agroturystyczne


I n w e n t a r y z a c j a   z a s o b ó w  s ł u ż ą c y c h     o d n o w i e   m i e j s c o w o ś c i 


		RODZAJ ZASOBU

		



		1. Zasoby przyrodnicze

		Puszcza Notecka



		2. Dziedzictwo kulturowe

		Szachulcowa chałupa z II połowy XIX w. 



		

		Kościół p. w. MB Królowej Polski z 1898 roku



		3. Infrastruktura społeczna

		Sala wiejska



		

		Szkoła Podstawowa 



		4. Gospodarka i rolnictwo

		Gospodarstwa rolne

		Gospodarstwa indywidualne



		

		

		Gospodarstwa agroturystyczne



		

		Zakłady pracy

		firma transportowa



		

		Firmy rodzinne

		zakład stolarski



		

		

		punkty skupu runa leśnego



		

		Sklepy

		Sklep spożywczo – przemysłowy



		5. Kapitał społeczny i ludzki

		Rada Sołecka



		

		Rada Kościelna



		

		Grupa Odnowy Wsi





          Podsumowując, Grotów położony  jest  w ciekawym miejscu zarówno pod względem historycznym jak i przyrodniczym, stąd oczywista staje się postawa jego mieszkańców dążących do możliwie najlepszego zadbania o środowisko naturalne oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju  kulturalnego, społecznego i infrastrukturalnego miejsca, w którym przyszło im żyć. 

 III Miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.


Położenie wsi w atrakcyjnej, malowniczej okolicy, wśród lasów, a jednocześnie stosunkowo blisko od centrum gminy, daje szansę na rozwój mieszkalnictwa w przyjaznej, spokojnej okolicy, stanowiąc jednocześnie miejsce turystyczno - rekreacyjne.

Mieszkańcy sołectwa są dumni ze swojej miejscowości. Chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej wsi. Poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoją wieś, nie chcą stracić nic z jej kameralności i uroku, a przy okazji zintegrować się - wspólnie działając.


Najistotniejsze dziś w nawiązywaniu kontaktów społecznych są z pewnością osobiste kontakty interpersonalne między mieszkańcami jak i różne organizowane przez sołtysa i radę sołecką  rozmaite akcje.


Miejscem szczególnie ważnym dla integracji mieszkańców jest niewątpliwie sala wiejska. Obecnie istniejący budynek nie nadaje się do jakichkolwiek działań, ponieważ jego stan  techniczny jest bardzo zły. Poza tym brakuje zaplecza sanitarnego. Jedynym i koniecznym wyjściem z tej sytuacji jest budowa nowej sali i wykupienie pod jej budowę odpowiedniego gruntu. Powstałoby w ten sposób swoiste centrum kultury wiejskiej służące dorosłym jak i dzieciom. Sala wiejska z zapleczem kuchennym i sanitarnym  to możliwość spotkań, organizacji występów, uroczystości. Może służyć działalności klubowej i artystycznej. A przede wszystkim integrować mieszkańców, skupiać ich wokół wspólnych działań i poprawiać stosunki międzyludzkie.  


Niezwykłą budowlą jest kościół zbudowany w 1887r. Po 20 latach starań, cesarz Wilhelm I  osobiście wyraził zgodę i dał materiały na budowę. Poprzedni kościół z 1790r. służył mieszkańcom prawie 100 lat.    Obecnie jest to nie tylko miejsce kultu ,ale przede wszystkim miejsce spotkań mieszkańców i letników. Rada Kościelna podejmuje wiele inicjatyw, aby zachować ten zbytek, ale nie posiada wystarczających możliwości.

Grotów czuje następujące przemiany społeczno-ekonomiczne stąd powstają nowe inicjatywy i pomysły. 


		MIEJSCE 

		



		Sala Wiejska

		- zbudowana przed II wojną światową w 1911 roku przez ludność niemiecką, 



		

		- położenie – przy szosie powiatowej, w południowej części wsi



		

		- główny ośrodek spotkań ludności:


1. Zabawy (Sylwester, Choinka, Andrzejki itp.)


2. Zebrania wiejskie


3. Spotkania mieszkańców z okazji 8 marca, 11 listopada






		Kościół

		- zbudowany w 1887r.,



		

		- poprotestancki  Kościół p.w. MB Królowej Polski ,



		

		- budowla neogotycka ,



		

		- położony 600 m od szosy,



		

		- spotkania mieszkańców na mszach,



		

		- dział Rada Kościelna





I V Analiza SWOT

		Mocne strony

		Słabe strony



		Atrakcyjne położenie w Puszczy Noteckiej

		Wieś o rozproszonej zabudowie



		Tereny obfitujące bogactwem runa leśnego

		Brak kanalizacji i gazu



		Czyste środowisko naturalne

		Brak ośrodków kulturalnych



		Bliskość większych miast

		Słabo rozwinięta baza turystyczna i agroturystyczna



		Środowisko przyrodnicze bogate w faunę i florę

		Brak możliwości zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze względu na brak placu zabaw i boiska



		Większość mieszkańców wsi to ludzie w wieku produkcyjnym

		Mała liczba osób przedsiębiorczych



		Dogodne położenie komunikacyjne przy drodze nr

		Zły stan techniczny sali wiejskiej



		Istnienie wolnych terenów pod zabudowę

		Mała liczba wytyczonych szlaków rowerowych i turystycznych



		

		Brak połączeń autobusowych z najbliższymi miastami



		Szanse 

		Zagrożenia



		Możliwość uzyskania wsparcia w ramach programów pomocowych UE na rozwój obszarów wiejskich

		Brak środków finansowych



		Rozwój bazy agroturystycznej

		Postępujący proces starzenia się społeczności wiejskiej



		Remont i budowa dróg lokalnych

		Migracja młodszej i wykształconej części mieszkańców wsi



		Poprawa stanu infrastruktury sportowo- rekreacyjnej ( plac zabaw, boisko sportowe)

		Brak miejsca do spotkań mieszkańców



		Budowa tras ścieżek rowerowych

		Znaczne bezrobocie



		Budowa nowej sali wiejskiej jako głównego ośrodka kulturalnego w Grotowie

		Wykluczenie informatyczne – brak dostępu do szerokopasmowego internetu



		Wzrost aktywności mieszkańców w realizacji wspólnych celów

		Brak współpracy władz Gminy z mieszkańcami wsi spowoduje zahamowanie w realizowaniu strategii rozwoju wsi



		Współpraca i wsparcie władz lokalnych przy realizowaniu strategii dla wsi

		Brak działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania się społeczności w aktywne życie miejscowości i pogłębienie się przepaści w stosunku do sąsiednich miejscowości





Ocena słabe i mocne strony wsi

Mocne strony wsi Grotów to przede wszystkim walory turystyczne i przyrodnicze wynikające ze specyficznego położenia w centrum Puszczy Noteckiej . Czyste środowisko, lasy z jeziorami, wspaniały klimat, różnorodność roślin i zwierząt, a także brak uciążliwego przemysłu to niepodważalne zalety tego miejsca. Tereny pod zabudowę letniskową położone z dala od miasta sprzyjają rozwojowi turystyki.

Słabe strony to przede wszystkim zły stan dróg lokalnych, brak komunikacji. Brak połączeń PKS i  alternatywnych przewoźników. Słaba infrastruktura dróg. Słabą stroną jest również brak szerokopasmowego internetu i słaby  zasięg sieci telefonii komórkowej. Natomiast brak sali wiejskiej uniemożliwia spotkania mieszkańców i ich integrację.  

Kierunki rozwoju wsi:


Działania na rzecz promocji i rozwoju wsi. Przebudowa oraz modernizacja dróg. Budowa ścieżki rowerowej. Wyposażenie wsi w obiekty i urządzenia służące mieszkańcom i turystom.

 V Wizja rozwoju sołectwa


5.1 Wizja wyglądu wsi i poziomu życia mieszkańców za 


       kilka lat


		Co ma wyróżniać wieś?

		Otwartość, gościnność, przychylność dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych.



		Jakie funkcje ma pełnić wieś?

		Stworzyć miejsca pracy, miejsca wypoczynku dla turystów, bazę noclegową i handlową.



		Kim mają być mieszkańcy wsi?

		Mieszkańcy wsi mają być społeczeństwem, które potrafi się integrować i współpracować  wykazując swoją inicjatywę. Powinni również współpracować z ludźmi, którzy będą chcieli stworzyć w Grotowie miejsca pracy.



		Co ma być podstawowym źródłem utrzymania?

		Podstawowym źródłem utrzymania ludności Grotowa powinna być praca w istniejących zakładach, w rolnictwie a także praca związana z agroturystyką.



		Jak ma wyglądać nasza wieś?

		Wieś otwarta  i przyjazna dla mieszkańców i turystów. Wieś, w której warto zostać i można żyć w godnych warunkach:

- rozbudowa i modernizacja dróg w celu zapewnienia możliwości kontaktu z pobliskimi miejscowościami i dojazdu do miejsc pracy,


- rozwój bazy turystyczno- noclegowej. sportowo- rekreacyjnej, 


- restaurowanie i udostępnianie zbytków( kościół, szkoła).


Wieś terenem ekologicznym, zdrowym dla mieszkańców i przyjezdnych :


- wyznaczenie i utrzymanie ścieżek pieszych i rowerowych,


- dbałość o czystość i estetykę budynków.


Wieś miejscem zapewniającym rozwój społeczny i wygodę mieszkańców:


- rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej, handlowej i kulturalnej.



		Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?

		Propozycje dla dzieci i młodzieży to:

- szkoła podstawowa,


- boisko sportowe,


- plac zabaw,


-sala wiejska ( organizowanie różnego rodzaju imprez takich jak choinka, dzień dziecka , mikołajki)





5.2 Zadania planowane do realizacji



Przedstawiamy otwartą listę, którą w trakcie okresu programowania można modyfikować i uzupełniać. Określono zadania, spośród których należy wybrać te, które są najbardziej potrzebne.



Przedstawiono następujące zadania do realizacji:


   VI Opis planowanych zadań:

Najważniejsze potrzeby:


Budowa sali wiejskiej 

Z sali wiejskiej korzystają wszyscy mieszkańcy wsi. Tutaj powinny odbywać się zabawy, wesela, zebrania wiejskie. Sala wiejska na wsi powinna stać się Wiejskim Centrum Kultury i Tradycji zwłaszcza w kontekście wsi połączonej z bogatą przyrodą i ciekawą przeszłością. W sali  znajdzie swe miejsce Izba Regionalna gromadząca liczne i rozproszone świadectwa minionej epoki dla przyszłych pokoleń. Tu także będą odbywać się dożynki, imprezy okolicznościowe i charytatywne integrujące społeczność, a także pełniące ważną rolę w pielęgnowaniu tradycji. Salę należy  wyposażyć w zaplecze gastronomiczne, sanitarne, krzesła stoły i szafy.


 Istniejąca sala nie nadaje się do użytku. Aby wybudować nową konieczny jest zakup działki pod budowę.

Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców

Organizowanie imprez okolicznościowych ( dzień dziecka, dzień matki, ogniska, dożynki) przyczyni się do zintegrowania mieszkańców i ich aktywizacji wokół działań dla wspólnego dobra

 Poprawa estetyki wsi

`Poprawa estetyki wsi to nie tylko podniesienie estetyki własnych posesji, ale również dbałość o czystość przystanku i parkingów leśnych. W tych miejscach powinny być kubły na śmieci by nie zanieczyszczać środowiska naturalnego i naszego wielkiego bogactwa jakim jest las, który niestety jest w coraz większym stopniu zaśmiecany. Nakłonienie wszystkich mieszkańców ( jak również mieszkańców sezonowych) do wywozu śmieci w specjalnych kubłach i wyrzucaniu śmieci w przeznaczonych do tego miejscach.

Plac zabaw dla dzieci

Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi    przy Szkole Podstawowej w Grotowie to ważny element w życiu maluchów mieszkających w nasze wsi , o których też należy pamiętać i dążyć do wyrównania szans.

Renowacja zabytkowego budynku kościoła.


Kościół neogotycki z 1887 roku potrzebuje odnowienia elewacji, dachu, witrażowych okien, ławek i malowania ścian. 

Remont Szkoły Podstawowej w Grotowie.


Szkoła w Grotowie mieści się w zabytkowym budynku z 1871 roku i jest jedyną we wsi instytucją publiczną.


Budowa ścieżki rowerowej Sowia Góra – Drezdenko

Wieś nie ma żadnego połączenia z pobliskimi miastami, mieszkańcy we własnym zakresie, najczęściej rowerami po ruchliwej drodze krajowej , dojeżdżają do sklepów i pracy


Wyasfaltowanie głównych dróg wiejskich w Grotowie

Wieś ma zabudowę rozproszoną i brak dojazdu do jedynej       głównej drogi Drezdenko – Międzychód. Wszystkie linie autobusowe zostały zlikwidowane, co w znacznym stopniu uniemożliwiło dojazd do miast, do miejsc pracy . W okresie jesienno – zimowym dojazd do szosy staje się niemożliwy, ponieważ drogi  są nieprzejezdne. Utwardzone drogi mają służyć bezproblemowym wjazdom pojazdów do zbiórki odpadków , ponieważ jest to często niemożliwe

Rozbudowa i dostosowanie do potrzeb młodzieży boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grotowie 


Budowa zaplecza sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób pożyteczny i właściwy, a także stworzenie możliwości, aby młodzi mieszkańcy naszej wsi mogli rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności podczas gier zespołowych takich jak: piłka nożna, tenis, siatkówka.

Uporządkowanie starego cmentarza

Uprzątnięcie zaniedbanego cmentarza poniemieckiego znacznie poprawi estetykę wsi, a odrestaurowanie nagrobków przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych Grotowa. 

Oczyszczanie rowów oraz budowa urządzeń melioracyjnych

Udrożnienie rowów jest niezbędne, aby zapewnić dojazd do pól uprawnych


 VII. Opis planowanych do realizacji zadań w podziale na priorytety, cele, zadania na lata

Mieszkańcy wskazywali inwestycje , które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego standardu. Najczęściej zwracano uwagę na modernizację dróg i budowę ścieżki rowerowej, ponieważ Grotów jest wsią pozbawioną jakiegokolwiek połączenia z pobliskimi miastami, co utrudnia dojazd do pracy i możliwość edukacji.


W celu podwyższenia standardu życia mieszkańców i podniesienia atrakcyjności miejscowości oraz miejsca zamieszkania Plan Odnowy Miejscowości Grotów  zakłada realizację wielu ważnych działań społeczno – kulturalnych i gospodarczych. Przyczynią się one przede wszystkim do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Dla rozwoju wsi należy wykorzystać niezwykle urokliwe położenie Grotowa wśród lasów Puszczy Noteckiej, czyste powietrze i specyficzny mikroklimat. Nasza wieś może się stać pięknym miejscem wypoczynku i życia.


 Realizacja  określonej misji  wymaga dokładnego sprecyzowania celów strategicznych, które są gwarancją realizacji zadań zmierzających do osiągnięcia wyznaczonej dla wsi Grotów misji.



Cel Strategiczny I : Wzrost aktywności miejscowości poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.


Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Możliwe to będzie poprzez realizację następujących zadań:


    1.Budowa sali wiejskiej

    2.Budowa placu zabaw dla dzieci


    3.Budowa boiska sportowego 


Cel Strategiczny II : Wzrost bezpieczeństwa oraz budowa i modernizacja infrastruktury technicznej


Wymieniony cel ma służyć poprawie bezpieczeństwa na wsi, co w znacznym stopniu wpływa na wzrost jakości życia mieszkańców  Grotowa. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:


1.Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ścieżki rowerowej z Drezdenka do Sowiej Góry


2.Wyasfaltowanie i budowa dróg


Cel Strategiczny III: Integracja mieszkańców oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego



1.Dbałość o estetykę wsi


2. Uporządkowanie starego cmentarza

            Określone powyżej cele strategiczne wiążą się z realizacją zadań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Zapewniają stałą poprawę warunków życia, zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców.

             Zadania zgłoszone do realizacji w latach 2011- 2015 wraz z opisem , planowanym terminem realizacji i szacunkową wartością  przedstawione zostały w kolejnym rozdziale.


,, OPIS  PLANOWANYCH DO REALIZACJI  ZADAŃ W PODZIALE NA PRIORYTETY, CELE, ZADANIA NA LATA 


                                  Opis przedstawia załącznik nr 1


,,HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ – PROJEKTÓW NA LATA 


                             Harmonogram przedstawia załącznik nr 2


 V III Podsumowanie


                Wieś – to bogactwo wielu wartości, niedostępnych dla mieszkańców miast. Niektórych z tych wartości nie widać, a


jednak wiele osób gotowych jest za nie zapłacić: cisza, śpiew ptaków, świeże powietrze. To są właśnie największe walory Grotowa.  Mieszkańcy wsi bardziej niż mieszkańcy miast czują się

odpowiedzialni za miejsce, które do nich należy, o które trzeba dbać. Tym samym dbają o wspólne dla nas wszystkich  nasze wspólne dobro.


               Czy Grotów może być  atrakcyjnym  miejscem do życia? Czy mieszkańcy będą mogli  stąd dojeżdżać do pracy i szkół?


Czy młodzież ma motywację, aby tu zostać??

Czy Grotów jest skazany na to, by podzielić los opuszczonych i wymarłych wsi?

Na pewno  istnieje nierówność w jakości życia, która dotyczy w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich. Jest to widoczne na przykładzie  Grotowa, wsi, która posiada ogromny potencjał w postaci ciekawego położenia geograficznego oraz bogactwa flory i fauny. Te elementy należy wykorzystać dla rozwoju życia społecznego jak i dla rozwoju turystyki. Brakuje przejezdnych dróg, brakuje jakiegokolwiek ośrodka kultury, gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać a młodzież spędzić wolny czas. Nie ma placu zabaw i boiska. 




Należy wykorzystać szansę, która stoi przed Grotowem.


Plan Odnowy i Rozwoju Grotowa jest stworzony przez mieszkańców i dla mieszkańców . 


               Grotów to wieś atrakcyjna i przyjazna


                dla mieszkańców i turystów.

Załącznik nr 1


do Planu Odnowy Miejscowości Grotów


OPIS  PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W PODZIALE NA PRIORYTETY, CELE, ZADANIA NA LATA 


		Priorytet I Rozwój  infrastruktury wsi podnoszącej  standard życia mieszkańców 



		Cel I

		 Rozwój  lokalnej infrastruktury  społeczno – kulturowej 



		

		Zadania

		1.Budowa sali wiejskiej



		

		

		2.Renowacja kościoła



		

		

		3.Remont szkoły podstawowej



		

		

		4.Uporządkowanie poniemieckiego cmentarza



		Cel II 

		Stworzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej 



		

		Zadania

		Budowa placu zabaw dla dzieci



		

		

		Budowa boiska sportowego



		Cel III

		 Poprawa infrastruktury drogowej



		

		Zadania

		 Remont, przebudowa, budowa dróg  lokalnych, gminnych i powiatowych



		

		

		Budowa ścieżki rowerowej



		Priorytet II         Integracja mieszkańców w działania na rzecz wsi



		Cel I

		Zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz wsi 



		

		Zadania

		Udział mieszkańców przy pracach związanych z budową sali wiejskiej, z remontem kościoła, szkoły, budową placu zabaw i boiska



		

		

		Dbałość o estetykę wsi



		Cel II

		Integracja i identyfikacja mieszkańców ze wsią



		

		Zadania

		Organizacja wspólnych imprez związanych z życiem wsi i aktualnymi wydarzeniami



		

		

		Organizacja imprez sportowych i promocja różnych systemów współzawodnictwa na szczeblu lokalnym


Wykorzystanie walorów przyrodniczo- turystycznych dla rozwoju sportu wśród ludności lokalnej oraz turystów





Załącznik nr 2


do Planu Odnowy Miejscowości Grotów

,,HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ – PROJEKTÓW NA LATA 


Harmonogram przedstawia załącznik nr 2


		L.P.

		Zadania

		Szacunkowy koszt w zł.

		Termin realizacji

		Źródło finansowania



		1

		Budowa sali wiejskiej z zapleczem kuchennym i sanitarnym, wykup działki pod budowę sali

		8000 000

		2012-2014

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze Sołectwa,


Wkład własny



		2

		 Budowa placu zabaw

		20 000

		2012-2014

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze Sołectwa,


Wkład własny



		3

		Rozbudowa i dostosowanie do potrzeb młodzieży                boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grotowie z ogrodzeniem i oświetleniem

		20 000

		2012-2014

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze Sołectwa,






		4

		Renowacja zabytkowego budynku kościoła.

		50 000

		2012-2013

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze Sołectwa,






		5

		Remont Szkoły Podstawowej w Grotowie

		50 000

		2012-2013

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze Sołectwa,






		6

		Wyasfaltowanie głównych dróg wiejskich w Grotowie

		100 000

		2012-2015

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze Sołectwa,






		7

		Uporządkowanie i ogrodzenie  poniemieckiego cmentarza

		10 000

		2012-2014

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze Sołectwa,






		8

		Oczyszczanie rowów oraz budowa urządzeń melioracyjnych




		10 000

		2012-2013

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze Sołectwa,






		9

		 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców

		10 000

		2012-2013

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze 


Sołectwa,






		10.

		Dbałość o estetykę wsi

		5 000

		2012-2013

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,


Fundusze 


Sołectwa
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