
Uchwala Nr XXXIX/246/l4
Rady Gminy w Baćkowicaeh
z dnia 27 czerwca 20Ur.

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Piórków-Koloni:1 do roku 2020".

Na podstawie art. 18, ust. 2. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie b'1l1innym
(Dz.U. z 2013r., poz.594, ze zm.) oraz S 10, ust. 2, pkt 2, lit. b Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 20!3r.,
poz. 50 I) Rada Gminy uchwala co następuje:

~I

Zatwierdza się" Plan odnowy l7Iiejscowm'ci Piórków-Kolonia do raku 2020 "przyjety uchwałą
Nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego wsi Piórków-Kolonia z dnia 20 czerwca 2014 r.

Wykonanie uehwaly powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

Uchwala wchodzi w życic z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwaly Nr XXXIX/246/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Piórków-Kolonia do roku 2020".

Zgodnie z ~ 10, ust. 2, pkt 2, lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2013r., poz. 501) do wniosku o przyznanie
pomocy dołącza się uchwałę rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy
miejscowości.



Uchwala Nr 1/2014

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piórków - Kolonia
z dnia 20 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Piórków-Kolonia do roku 2020"

Na podstawie S 6, ust. I, Statutu Sołectwa Piórków-Kolonia - Zebranie Wiejskie

uchwala, co następuje:

~l

Przyjmuje się "Planll odnowy miejscowości Piórków-Kolonia do rokll 2020", stanowiący

załącznik Nr I do niniejszej uchwały.

"Planu odnowy miejscowości Piórków-Ko!onia do roku 2020" zostanie przedłożony do

zatwierdzenia przez Radę Gminy w Baćkowicaeh.

~3
Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

~4
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania



Plan odnowy miejscowości Piórków...;;,KolorHa

Do roku 2020

(gmina Baćkowice)

1



Spis treści

1. Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości Piórków-Kolonia 3

2. Charakterystyka miejscowości Piórków-Kolonia S

3. Inwentaryzacja zasobów miejscowości 14

4. Analiza SWOTw ramach Planu Odnowy Miejscowości 19-

S, Wizja i Misja Sołectwa Piórków-Kolonia 20.

6: Wykaz- planowanych zadań inwestycyjnych w miejscowości Piórków-Kolonia w
perspektywie następnych 10 lat 21

7. Arkusz Planowania Długoterminowego dla sołectwa Piórków-Kolonia 22

8. Wdrażanie imonitoring Planu Odnowy Miejscowości Piórków-Kolonia 23

9. Public relations Planu Odnowy Miejscowości Piórków-Kolonia 24

2



1. Wstęp

Podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego w najbliższych latach sołectwa

Piórków-Kolonia jest poniższy dokument pn. "Plan Odnowy Miejscowości Piórków-

Kolonia", która określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na

lata 2009 - 2020 (zgodnie z unijnymi siedmioletnimi okresami programowania

budżetowego tj. 2007-2013 oraz 2014-2020). Dokument ten, poddany ocenie i akceptacji

mieszkańców na zebraniu wiejskim, a następnie uchwalony przez Radę Sołecką i

zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach stanowi podstawowy dokument
planistyczny dla rozwoju sołectwa w najbliższych latach.

Należy podkr.eślić, że Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze

planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z obowiązujących
programów służących wpieraniu obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej,

w szczególności Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - w zakresie Działania

"Odnowa i rozwój wsi". Jednocześnie dzięki określonej w Planie Odnowy Miejscowości

wizji rozwoju sołectwa Baćkowice oraz zdefiniowaniu priorytetów rozwojowych

i planowanych działań inwestycyjnych, ułatwione i uzasadnione społecznie będzie
wnioskowanie o skorzystanie z pomocy funduszy strukturalnych na szczeblu regionalnym

poprzez Regionalny Program operacyjny Woj. Świętokrzyskiego 2007-2013 w aspekcie

potencjalnych inwestycji mających poprawić warunki życia lokalnej społeczności na
obszarze wiejskim. Zapisy "Plan Odnowy Miejscowości Baćkowice" są spójne
z Narodowym Planem Rozwoju 2007-2013, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa na lata 2007-2013 oraz Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do
roku 2020. W dalszej części opracowania przedstawiono sukcesywnie charakterystykę
analizowanego sołectwa, przeprowadzono inwentaryzacje jego zasobów we wszystkich
dostępnych aspektach oraz dokonano analizy SWaT miejscowości. Na podstawie jej
wyników sformułowano wizje rozwoju sołectwa, priorytety rozwojowe tej miejscowości

oraz zakres zadań inwestycyjnych służących ich realizacji (w formie arkusza planowania
realizacji wizji rozwoju wsi).

W ostatniej części niniejszego dokumentu określono zasady wdrażania Planu Odnowy

miejscowości oraz narzędzia i okresy monitorowania stopnia jego realizacji. Podsumowując
należy wyrażnie podkreślić, że "Plan Odnowy Miejscowości Piórków-Kolonia" zostal
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opracowany w formie intensywnych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa, co
przedstawiono w podpunkcie "Metodologia". Konsultacje to odbywały się kilkutorowo i

równolegle w formie debaty na zebraniu wiejskim, rozmów indywidualnych oraz

konsultacji z Radą Sołecką, przy aktywnym udziale merytorycznym pracowników Urzędu

Gminy.

Dlatego też poniższy Plan Odnowy Miejscowości stanowi ważny dokument

planistyczny określający kierunki rozwoju sołectwa w najbliższych latach zgodnie

z najważniejszymi potrzebami jego mieszkańców.
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2. Charakterystyka miejscowości Piórków-Kolonia

Sołectwo Piórków-Kolonia na tle regionu świętokrzyskiego i gminy Baćkowice:

lokalizacja miejscowości :

Województwo świętokrzyskie - Powiat opatowski - Gmina Baćkowice

Położenie geograficzne sołectwa Piórków-Kolonia: SO.47'22"N 21.09'02"E

J
;r~.•...•
;, ?
rJ.--- •.'

'.~'.

Piórków-Kolonia położona jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim,
w gminie Baćkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała
do województwa tarnobrzeskiego.

Geograficznie i geologicznie sołectwo Piórków-Kolonia posiada bardzo atrakcyjną
lokalizację turystyczną na południowym zboczu Pasma Jeleniowskiego w Górach
Świętokrzyskich. Jednocześnie północna część Piórkowa wchodzi w skład otuliny

Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. Przebiega przez nią pieszy szlak turystyczny Ujazd -
Święty Krzyż.

Położenie Piórkowa-Kolonii w układzie komunikacyjnym:

Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 74, relacji Piotrków Trybunalski-Kielce-
Opatów-lublin, która pod względem wagi strategicznej i gospodarczej jest szlakiem
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komunikacyjnym nr 2 woj. świętokrzyskiego (po drodze krajowej nr 7 Warszawa - Kielce -

Kraków) i zgodnie z planami GDDKiA do roku 2020 ma spełniać standardy dwujezdniowej
drogi ekspresowej.

Historia miejscowości Piórków-Kolonia

Początki Piórkowa sięgają końca XIV wieku. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości

pochodzą z 1399 roku. Dokument z tamtych czasów informuje

o tym, że biskup Mikołaj z Kurowa nadał przywilej Przecławowi Mleczkowiczowi na budowę

młyna w okolicy Łagowa, lokalizację określono jako "In Pyrkow".

Według językoznawców nazwa wsi nie pochodzi od słowa pióro a od słowa "pir"
oznaczającego przed wiekami ucztę, biesiadę. Póżniejsza nazwa Piórków powstała ze

skojarzenia ze słowem "piórko" dając obecną nazwę.

Wieś została założona przez biskupów włocławskich. Piórków mimo, że nie był

największą osadą biskupią stał się ośrodkiem ich dóbr. Biskupi upodobali sobie tą wieś i

postawili tu okazały dwór, stąd administrowali okolicznymi wsiami. Wsie biskupie skupione

były w kluczu Piórkowskim.

Jan Długosz wspominając tą wieś w końcu XV wieku zapisał ją jako Pirkow. Za

czasów Długosza we wsi był już bogaty folwark biskupi i okazały dwór. Osada była na tyle

znaczna, że rejestrze poborowych z 1508 roku została z pobliskim Łagowem zaliczona do

rzędu miast. Jednak z kolejnych rejestrów wynika, że w 1578 roku Piórków ponownie zostal

określony jako wieś w parafii Łagów. Wieś liczyła wtedy 5 łanów ziemi i 5 osadników.

Sad .- • Sad•• sadD
I '.m", I

P••••- •••
p"."
11-.•.•..•. O,.m.doGum".

Br.aml

Pałac
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Rekonstrukcja założenia dworskiego w Piórkowie w XVIII wieku (rys. Marcin Zajączkowski)

Od momentu pierwszej wzmianki o Piórkowie pochodzącej z 1399 roku, przez

kolejne 250 lat miejscowość była własnością biskupów włocławskich. Znaczny rozwój wsi

nastąpił na przełomie złotego i srebrnego wieku Polski (XVI i XVII), zakłócił go najazd
szwedzki w 1655 roku.

W końcu XVIII wieku istniało w Piórkowie PlęC pieców hutniczych zwanych

dymarkami. Świadczy to o rozwoju przemysłu górniczego, a co za tym idzie także

osadnictwa. Po reformie uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim część ziem dawnego

majątku biskupów włocławskich uległo uwłaszczeniu i otrzymali je niektórzy chłopi.

Po rewolucyjnym powstaniu styczniowym w 1863 roku majątek dworski został
skonfiskowany przez rząd carski i otrzymał go na własność rosyjski generał Uszakow.

Historia miejscowości Piórków-Kolonia nie mogła by zaistnieć bez wspólnoty parafialnej
Rzymsko-Katolickiej.

Miejscowość Piórków do roku 1918 należała do parafii Łagów, dużej pod względem

liczebności wiernych jak i rozległości terytorialnej. Oba te czynniki nie sprzyjały rozwojowi

życia religijnego. Dlatego konieczne było utworzenie dwóch mniejszych parafii. Za takim

rozwiązaniem najbardziej przekonani byli mieszkańcy wsi Piórków, a także częściowo wsi

Piotrów i Wszachów.

Pierwszy dokument w sprawie utworzenia nowej parafii skierowany zostaje do

księdza biskupa Mariana Ryxa z datą 6 października 1917 roku. Dokument ten stanowi

prośba parafian łagowskich, a zamieszkałych we wsiach Piórków, Piotrów i Wszach ów.

Dokument ten znajduje się w Archiwum Diecezji Sandomierskiej (Akta parafii Piórków w
latach 1918 - 1960). Pismo zostało podpisane własnoręcznie przez pięćdziesiąt trzy osoby,
oraz sto czterdzieści sześć podpisów potwierdzonych przez niepiśmiennych.

Po wielu staraniach szczególnie mieszkańców wsi Piórków, którzy niemal jednogłośnie
opowiedzieli się za założeniem wspólnoty parafialnej, w miejscowości powstała parafia.

Parafia Piórków została erygowana 25 września 1918 roku przez księdza biskupa
Mariana Ryxa. Do nowopowstałej parafii weszły: wieś Piórków oraz znaczna część
mieszkańców Piotrowa, którym dano prawo wyboru między parafią Piórków a parafią

Łagów. W 1921 roku parafia Piórków pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika
liczyła około tysiąca wiernych. W roku 1960 do parafii dołączył Wszachów. Od tego
momentu do czasów obecnych parafię tworzą wsie: Piotrów Kolonia, Piotrów Podłazy,
Piórków (Dolny, Górny i Kolonia), Zajesienie, Załącze, Wszach ów (Komorniki, Masiówki,
Stara Wieś).
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Do 1978 roku dekanat do którego przynależała parafia Piórków zwany był słupskim.

w tymże roku zmieniono nazwę na dekanat łagowski. Natomiast w 1989 roku nazwę
dekanatu łagowskiego przemianowano na świętokrzyski.

Centrum Piórkowa-Kolonii stanowi - Kościół Rzymsko Katolicki pod wezwaniem
świetego Stanisława biskupa i meczennika

Historia i architektura kościoła

Wszelkie informacje o fundacji kaplicy w Piórkowie pochodzą z kamiennej tablicy,

którą umieszczono nad drzwiami prowadzącymi do wnętrza kaplicy. Obecnie ta sama

tablica znajduje się wewnątrz, po prawej stronie ołtarza. Zawiera ona następującą treść:

"AD HONOREM DEI OPL MAXIMI ETMEMORIAM

DIVI TESTATORISSUI MATIHIAS LUBINSKI EX

ARMIS POMIAN VLADISLAVIENSIS ETPOMERANIENSIS

EPISCOPUSCANCELLUM HOC IN FUNDAMENTIS ANTE

PRAEOECESSOREMSUUM OLlM D.PAULUM VOLUCZKI

AB IMO ERECTISSUPERSTRUXITET PRAESBITERO

QUI CONTINUO PERSONALITERRESIOENSDIVINA PERAGAT

COMPENTENS REODITUSATIRIBUIT.

ANNO MILLESIMO SEXCENTESIMOQUADRAGESIMO".

Jak informuje nas napis fundacyjny budowę kaplicy ukończono w 1640 roku za
rządów Macieja Łubieńskiego, herbu Pomian, biskupa włocławskiego i pomorskiego.

Inicjatorem wybudowania w Piórkowie kaplicy był poprzednik na stolicy biskupiej

włocławskiej, biskup Paweł Wołucki. Z treści tablicy możemy dowiedzieć się, iż rezydował
przy niej stały kapłan. Wiadomości, które zachowały się poprzez tablicę fundacyjną,
pomimo ograniczonego jej formatu są bardzo cenne. Tablica w języku łacińskim stanowi

jedyny dokument poświadczający powstanie pierwszego miejsca kultu we wsi Piórków.
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Pierwszym fundatorem był Paweł Wołucki, biskup włocławski, drugim z fundatorów kaplicy

był biskup, Maciej Łubieński, herbu Pomian, który kontynuował jej budowę, kończąc ją

prawdopodobnie w 1640. Obecnie ta kaplica stanowi prezbiterium kościoła

dobudowanego do niej w drugiej połowie XX wieku.

Kaplica ta została wzniesiona na niewielkim wzniesieniu otoczonym stawem od

wschodniej strony, a małym parowem, przez który położono pomost drewniany-od

zachodniej strony. Budowla ta, tworzy swymi ścianami kształt ośmioboku zamkniętego.

Murowana była z cegły, natomiast sam fundament wykonano z kamienia. W przekroju

poziomym kaplica stanowi ośmiokąt, szerokość ścian wynosi 3 m 57 cm, oraz 2m 66cm.

Kształt prostokątny, zakończone u góry gzymsem. Cztery ściany szersze posiadają nisze.

Sklepienie miało kształt półkuli, swoistej kopuły pokrytej zewnętrznie gontem z kamienną

arkadową latarnią, w której umieszczono sygnaturkę.

Ołtarz zgodnie z Mszą Trydencką zwrócony na wschód przedstawia patrona kaplicy -

św. Stanisława Biskupa Męczennika. Kaplica posiadała jedno wejście od strony południowej
oraz trzy okna, w tym dwa pierwotnej wielkości i jedno zmniejszone od strony północnej.

Z powodu braku żródeł historycznych, nie jesteśmy w stanie ustalić i przedstawić, jakie były

dalsze dzieje kaplicy, aż do wspomnianego roku powstania nowej parafii w Piórkowie.

Po powstaniu parafii, sprawą pierwszorzędną stała się budowa większego miejsca

do modlitwy, co okazało się bardzo trudne, dodatkowym. problemem był brak działki

potrzebnej do budowy kościoła.

Z problemami tymi nie poradził sobie ani pierwszy proboszcz parafii Wojciech Kacperski ani
dwaj jego następcy.

Czwartym w kolejności proboszczem parafii Piórków został mianowany ksiądz

Wincenty Krupa. Pomimo niesprzyjających warunków ksiądz proboszcz już przed
wybuchem II wojny światowej zgromadził większość materiału koniecznego do budowy
świątyni. Wybuch II wojny światowej zdecydowanie osłabił siłę woli i pierwotny zapał
mieszkańców, których dotknęły zbrojne działania okupantów.

Sytuacja prawna parafii pozostawała wciąż niewyjaśniona. Pod koniec roku 1941
parafia Piórków nie posiadała na własność żadnej działki. Kaplica, która zastępowała
kościół, cmentarz grzebalny, plebania i gospodarcze zabudowania plebańskie - wszystkie te

budynki położone były na gruncie państwowym, a przez wspólnotę parafialną były tylko

dzierżawione.

W połowie roku 1942 księdzu proboszczowi Krupie udaje się dokupić grunt do
budowy działki. Dnia 3 czerwca tegoż roku do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu wpłynął
dokument od Diecezjalnej Komisji Budowlanej w Sandomierzu opiniujący projekt budowy
kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Piórkowie.
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W 1943 roku kościół był prawie na ukończeniu.

Plany rozbudowy kościoła zniweczyła nagła śmierć proboszcza w 1944 roku podczas
bombardowania.

Brak nowego duszpasterza i zmasowane działania wojenne, przechodzące przez teren

Piórkowa, zniszczyły dotychczasową pracę. Kościół nie został dokończony, a fragment który

już istniał został zburzony.

Nowy proboszcz objął parafię 26 kwietnia 1945 roku, był to ksiądz Janusz Jaworski.

Stanął on przed bardzo trudnym zadaniem, remontu plebanii oraz kaplicy, która została
mocno zniszczona podczas wojny.

Kaplica uległa pęknięciu w trzech miejscach od siły uderzeniowej bomby, sklepienie zostało

nadwyrężone od ostrzału artyleryjskiego. Sygnaturka kamienna umieszczona na

zwieńczeniu budowli została strącona, okna wybite i zniszczone zupełnie, ściany
okaleczone odłamkami pocisków. Przybudówka stanowiąca pewnego rodzaju zakrystię

ulega niemal całkowitemu zniszczeniu, a samo wnętrze kaplicy miało wygląd wielkiego
śmietnika pozostawionego przez okupujące oddziały sowieckie.

Ksiądz Jaworski podejmuje te trudne zadania i zmaga się z nimi przez pół roku. Po tym

okresie zostaje przeniesiony do parafii w Ptkanowie.

Nowym proboszczem zostaje ksiądz Franciszek Jurek. Podejmuje on

z zapałem dalsze konieczne remonty wnętrza kaplicy - wprawia okna i organizuje zakrystię,

a głównie zajmuje się jej wyposażeniem. Dużo wysiłku i zabiegów kosztuje go remont

plebani i budynków gospodarczych.

Dnia 24 marca 1948 roku stare sosnowe tabernakulum zostaje zastąpione nowym,

dębowym, które wykonał miejscowy stolarz, Antoni Chodniewicz, a ufundował je ksiądz
proboszcz ze Słupi Nowej, Stanisław Gruszka.

Pierwsza z pasterskich wizytacji powojennych miała miejsce w dniu 12 września
1948 roku, a dokonał jej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Kanty Lorek. Zastał
on parafię w trudnej sytuacji materialnej. Po ciężkich przeżyciach wojennych mocno
zubożałą również pod względem wiernych. Dodatkowo parafia nie posiadała aktu

własności na działkę pod budowę kościoła. Po drugie wojnie światowej niemal cały
Piórków stanowił dzierżawę Dyrekcji Lasów Państwowych. Pomimo dramatycznej sytuacji
materialnej mieszkańców udało się przeprowadzić zbiórkę materiałów budowlanych na

remont kościołą.

Ówczesny proboszcz Franciszek Jurek, oprócz remontów zabudowań plebanii i
budynków gospodarczych nie zaniedbał wnętrza kaplicy. W dniach od 13 - 20 maja 1949
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roku z jego inicjatywy i z ofiar parafialnych została odnowiona wewnątrz kaplica przez
artystę - malarza Józefa Szałańskiego z Opatowa.

23 października 1950 roku, nowym proboszczem parafii został ksiądz Stanisław

Orlik. Napotkał on na te same trudności z budową nowej świątyni, co jego poprzednicy.

Jak wynika z akt parafii przełom w sprawie realizacji planów, których celem miało

być danie parafii Piórków koniecznej świątyni, nastąpił pod koniec 1952 roku. W niniejszym

piśmie powiadamia duszpasterz o nadesłaniu projektu rozbudowy kaplicy w Piórkowie

wykonanego przez pana inżyniera Jamroza z Krakowa. Projekt ów zatwierdziła Komisja

Budowlana diecezji Sandomierskiej, Kuria Diecezjalna oraz przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Z dniem 26 maja 1954 roku parafię objął ksiądz Jan Molga. Ksiądz Orlik został
odwołany, ze względu na zły stan zdrowia. Nowy proboszcz niemal natychmiast przystąpił
do zaczętego przez swoich poprzedników dzieła.

9 września 1954 roku przystąpiono do wykonania wykopu pod wytyczone
fundamenty. Prace nad budową nowej świątyni i odnowieniem starej kaplicy trwały do

1956 roku. Mimo wielu przeszkód, staraniem proboszcza, oraz wielkim zaangażowaniem

parafian, dokonano tego co przez kilka pokoleń nie było możliwe do wykonania z powodu

różnych przeciwności. Niestety blasku otoczenia z XVI wieku nie udało się uzyskać.

Uroczystego poświęcenia nowego kościoła dokonał w 1958 roku biskup Piotr Gołębiowski.

11



Miejscowość Piórków-Kolonia - stan obecny:
Infrastruktura:

Miejscowość Piórków-Kolonia cechuje się dobrze rozwiniętą lokalną infrastrukturą

techniczną. Należy podkreślić, że wieś na całym obszarze posiada sieć wodociągową

zasilaną z ujęcia w Baćkowicach. W miejscowości są zamontowane przydomowe

oczyszczalnie ścieków przez co mieszkańcy nie chcą budowy kanalizacji ponieważ jest to

marnotrawienie publicznych pieniędzy. Na terenie Piórkowa-Kolonii jak i na terenie całej

gminy prowadzone jest zbiorcze usuwanie nieczystości stałych, które są następnie

wywożone i składowane są na wysypisku w Janczycach. Cała wieś posiada dobrze

rozwiniętą sieć rozdzielczą energii elektrycznej oraz centralę telefoniczną wraz z siecią
kablową. Należy również nadmienić, że dbając o czyste środowisko dokonano

modernizacji kotłowni w plebanii. W miejscowości Piórków-Kolonia niezbędnym jest

przeprowadzenie prac zabezpieczających staw(brak ogrodzenia, oczyszczenie,
odrestaurowanie systemu czyszczącego wodę) oraz prace remontowe wokół

kościoła(remont nawierzchni murów, drogi krzyżowej).

Rolnictwo, lokalna gospodarka:

Dominującą funkcję gospodarczą w sołectwie stanowi rolnictwo, w większości

ukierunkowane na produkcje zbóż i buraków cukrowych oraz hodowlę zwierząt

gospodarskich (głównie krów mlecznych). Natomiast lokalne podmioty gospodarcze

operują głównie w sferze usług transportowych, motoryzacyjnych oraz około rolniczych.

Turystyka, rekreacja:

Piórków-Kolonia stanowią obszar atrakcyjny pod względem turystycznym.

Atrakcyjność ta dotyczy przede wszystkim Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego przez

który biegnie szlak turystyczny z Ujazdu na Święty Krzyż za wspaniałymi miejscami
widokowymi, zdrowym powietrzem i brakiem szpecącej krajobraz infrastruktury
przemysłowej, i jest związana przede wszystkim z możliwością wykorzystania jej do
turystyki pieszej i rowerowej. Jednakże bardziej korzystnym rozwiązaniem rozwoju
turystyki dla Piórkowa-Kolonia jest promowanie turystyki jednodniowej. Dlatego też gmina
Baćkowice przygotowuje liczne projekty aplikujące o wsparcie funduszy strukturalnych UE
(m.in. w ramach PROW 2007 - 2013 - Działanie "Odnowa i rozwój wsi", RPOWŚ - Działanie
6.2 "Rewitalizacja małych miast") mające na celu stworzenie funkcjonalnej infrastruktury
około turystycznej oraz promocja i poprawa wizerunku miejscowości. Należy jednak w tym
miejscu zauważyć, że
wysoka ranga przyrodnicza Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego i jego ważna pozycja

w krajowym i europejskim systemie przyrodniczym (ECONET) .

Na bazie przedstawionego powyżej cennego potencjału miejscowości Piórków-Kolonia, jej
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mieszkańcy, w drodze konsultacji społecznych wskazali na następujące główne kierunki
rozwoju miejscowości:

1. Rozwój rolnictwo o dominującym udziole uprow ekologicznych
2. Rozwój firm
3. Rozwój urozmoiconych form turystyki ijej obsługi
4. Odnowa centrum wsi Piórków-Kolania (zabezpieczenie barierkami stawu,

oczyszczenie zbiorniko wodnego, odrestaurowanie stacji drogi krzyżowej,
wybrukowanie terenu wokół kościoła)

Należy w tym miejscu podkreślić, że kierunki te są zgodne ze strategią rozwoju Gminy

Baćkowice.
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3. Inwentaryzacja zasobów miejscowości:

Na wstępie tego podpunktu należy podkreślić, że przez zasoby danej miejscowości rozumie
się wszelkie elementy materialne i niematerialne tego sołectwa, które mogą być
wykorzystane obecnie lub w przyszłości w budowaniu bądż realizacji, zarówno publicznych
jak i prywatnych przedsięwzięć odnowy tej miejscowości. Działanie 3.4 "Odnowa i rozwój
wsi" w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, kładzie szczególny nacisk na
inwentaryzację zasobów w ujęciu walorów lokalnego środowiska naturalnego, krajobrazu,
charakterystycznych w sołectwie zabytkowych budowli oraz na walory kulturowe,
sportowo-rekreacyjne i społeczne - stanowiące o tożsamości danego sołectwa. Dlatego też
poniższa inwentaryzacja zasobów miejscowości Piórków-Kolonia, została wykonana
kompleksowo, lecz równocześnie ze szczególnym naciskiem na walory preferowane w
ujęciu odnowy tej wsi i zachowania jej dziedzictwa kulturowego w perspektywie do roku
2015.

1) Środowisko przyrodnicze
a) Cechy krajobrazu
- malownicze, atrakcyjne tereny w bezpośredniej strefie Gór Świętokrzyskich-
północna cześć Baćkowic zlokalizowana w otulinie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego

b) Klimat i wody powierzchniowe
- mikroklimat, sprzyjający intensywnej produkcji rolnej, w szczególności w zakresie
uprawy zbóż i hodowli zwierząt gospodarskich
- dobry stan czystości lokalnych rzek i cieków wodnych przepływających przez
Piórków-Kolonie (staw przy kościele) - np. możliwa organizacja
małego wypoczynku nad wodą
c) występujące gleby, ukształtowanie terenu, lokalna przyroda
- dobra wartość mineralna lokalnych gleb
- liczna flora i fauna potwierdzająca dobry stan lokalnego środowiska przyrodniczego
Piórkowa np. liczne gatunki roślin objęte ochroną (m.in. skrzyp olbrzymi, widłaki)
ptaków (m.in. dzięcioły, sójki, jastrzębie, kuropatwy), płazów i gadów (np. jaszczurki,
zaskrońce) oraz innych zwierząt (np. sarny, dziki w pobliskich lasach w ramach otuliny
Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego)
c) Bliskość ośrodków miejskich, układ komunikacyjny
- bezpośrednia bliskość miasta powiatowego Opatów oraz relatywna bliskość miasta
wojewódzkiego Kielce
- przebiegająca przez Piórków-Kolonia ważna tranzytowa droga krajowa nr 74 Piotrków
Trybunalski - Kielce - Opatów - Lublin (z alternatywnym połączeniem na
Sandomierz i Rzeszów)
2) Strefa kultury
a) Lokalne zabytki i unikatowa architektura
- Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława biskupa i męczennika
- cmentarz parafialny
- lokalne figurki i kapliczki przydrożne
- staw
cj Obrzędy, zachowane tradycje, zwyczaje
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- odprawianie nabożeństw majowych przy przydrożnych figurach
- robienie przez mieszkańców Piórkowa-Kolonie wieńca dożynkowego
- kultywowane od wielu lat tradycje świętowania i podziękowania za plony
d) Lokalne życie społeczne, kulturalne i rekreacyjne
Organizacja lokalnych imprez kulturalno-rekreacyjnych

3) Najważniejsze obiekty i tereny występujące w sołectwie
a) Dostępność działek
- Obecnie na terenie sołectwa Piórków-Kolonia dostępne są dobrze uzbrojone działki i
potencjalne tereny pod działalność gospodarczą, i zabudowę prywatną (głównie domki
jednorodzinne), oferowane przez prywatnych właścicieli.
Jednakże podstawowa bariera to wysoka cena wywoławcza tych działek.

b) Najważniejsze obiekty użyteczności publicznej w Piórków-Kolonia:
-Brak

c) Dostępność lokalnej infrastruktury
- Gospodarstwa domowe w Piórków-Kolonia korzystają obecnie z sieci wodociągowej,
telefonicznej oraz część domostw posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków)
-lokalne drogi gminne i dojazdowe są w dość dobrym stanie technicznym
4) Lokalne rolnictwo
a) Dominujące lokalnie uprawy
- w Piórkowie-Kolonia zdecydowanie dominuje tradycyjny profil rolnictwa - w
szczególności uprawa zbóż oraz hodowla zwierząt gospodarskich
S) Lokalna gospodarka
a) Lokalne firmy produkcyjne i punkty usługowe na terenie sołectwa
- Przeważają punkty usługowe i firmy działające w sektorze około rolniczym, ale liczne są
również podmioty ogólno usługowe
- Najważniejsze podmioty gospodarcze działające na terenie Piórkowa-Kolonia to: Sklep,
firma przewozowa
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4. Analiza SWaT w ramach Planu Odnowy Miejscowości Piórków
Nazwa analizy "SWaT" jest skrótem od pierwszych liter angielskich słów
angielskich: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, oznaczających kolejno:
Siły (Silne strony), Słabości (Słabe strony), Szanse i Zagrożenia. W literaturze
spotkać można bardzo różne próby jej zdefiniowania. Przeważają przy tym ujęcia,
zgodnie z którymi analiza SWaT to:
o "Kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia obszaru i analizy jego wnętrza",
o "Jedna z metod rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących strategię obszaru",
o "Jedno z podstawowych narzędzi planowania strategicznego obszaru / regionu,
o "Metoda oceny sytuacji strategicznej obszaru/regionu".
Należy podkreślić, że w aspekcie opracowania Planu Odnowy Miejscowości dla
sołectwa Piórków-Kolonia. Analiza SWaT jest bardzo ważnym narzędziem planistycznym,
dzięki któremu mieszkańcy miejscowości Piórków-Kolonia mogli wskazać główne słabe i
mocne strony sołectwa w którym żyją oraz dotyczące go szanse i ewentualne bariery
rozwojowe na przyszłość. Te wskazania mieszkańców, powstałe podczas etapu konsultacji
społecznych podczas opracowywania Planu, dzięki zastosowaniu schematu logicznego
analizy SWaT umożliwiły sformułowanie wizji rozwoju sołectwa Piórków Kolonia oraz
priorytetów rozwojowych i potencjalnych działań inwestycyjnych na najbliższe lata.
Zgodnie z najlepszą wiedzą uczestników konsultacji społecznych analizowano silne i słabe
strony sołectwa oraz szanse i zagrożenia zewnętrzne. Przeprowadzona analiza SWaT
pozwoliła na:
o identyfikację i analizę szans i zagrożeń w otoczeniu sołectwa Piórków-Kolonia,
o identyfikację i analizę mocnych i słabych stron sołectwa Baćkowice w
każdym z obszarów kluczowych oraz z uwzględnieniem perspektywy
ogólno gminnej.
Wyniki analizy SWaT dla sołectwa Baćkowice znajdują się w poniższej tabeli:

Silne Strony
1. Bardzo dobra lokalizacja komunikacyjna
miejscowości przy drodze krajowej nr 74
Piotrków Trybunalski - Kielce - Lublin
2.Niski stopień skażenia, występujących
w przewadze, gleb dobrej jakości i dobre
warunki klimatyczne stanowiące o dużych
możliwościach rozwoju gospodarstw
ekologicznych
3.Dobry stan czystości rzek przepływających
przez Piórków-Kolonie
4. Możliwość przygotowania potencjalnych
terenów pod inwestycje
S. Atrakcyjność turystyczno - rekreacyjna
Piórkowa-Kolonie (położenie w rejonie Gór
Świętokrzyskich, położenie części wsi w
otulinie Jeleniowskiego Parku
Krajobrazowego, potencjał dla
agrotu rystyki )

Słabe strony
1. Brak inwestora strategicznego i
wiodącego
pracodawcy na terenie sołectwa Piórków-
Kolonie
2. Emigracja z miejscowości ludzi młodych i
wykształconych (brak możliwości
znalezienia pracy zgodnej z oczekiwaniami
młodych ludzi)
3. Bezrobocie i relatywnie niska stopa
życiowa części mieszkańców sołectwa
4. Mała ilość, względem posiadanego
potencjału, podmiotów gospodarczych na
terenie wsi (w szczególności w sferze
obsługi lokalnego ruchu turystycznego i
sektora pozarolniczego)
6. Brak nowoczesnej i infrastruktury
turystyczno - rekreacyjnej w Piórkowie-
kolonia
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6.Bliskość miasta powiatowego Opatów
7. Dziedzictwo kulturowe (zabytkowy
kościół, cmentarz parafialny z
licznymi zabytkowymi nagrobkami)
7. Otwartość władz gminy Baćkowice na
inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych

Szanse
1. Ogromny potencjał przyrodniczo-
turystyczny Piórków-Kolonia, umożliwiający
w przyszłości dynamiczny rozwój sektora
usług około turystycznych (m.in. miejsca
noclegowe, mała gastronomia itd.)
generującego nowe miejsca pracy w
sołectwie
2. Pełne uzbrojenie terenów budowlanych
w
Piórkówie Kolonia w infrastrukturę
techniczną (utwardzone drogi, sieć
wodociągów, pełna telefonizacja, dobrze
rozwinięta sieć rozdzielcza energii
elektrycznej) niezbędne dla dynamicznego
rozwoju budownictwa mieszkaniowego i
usługowego
3. Dostępność zewnętrznych środków
finansowych Unii Europejskiej 2007-2013
na rozwój społeczno-gospodarczy
4. Możliwość prowadzenia takiej produkcji
rolnej, w szczególności ekologicznej, która
odpowiadałaby potrzebom rynku
regionalnego, krajowego i zagranicznego, w
tym UE,
5. Przychylne nastawienie samorządu
gminnego do lokalnych inicjatyw
społecznych w Baćkowicach.
6. Przebiegający przez Baćkowice szlak
Cystersów (fragment Pętli Kieleckiej
Małopolskiego Szlaku Cystersów) oraz
popularny szlak turystyczny Św. Krzyż-
Zamek Krzyżtopór
7. Przynależność całej gminy Baćkowice do

(np. kompleksowego oznakowania
turystycznego, nowoczesnych lokalnych
obiektów sportowych)
7. Niska opłacalność produkcji rolnej,
wahania cenowe i anomalie pogodowe,
dotykające rolników w miejscowości{np.
lokalne klęski żywiołowe - coraz częstsze
okresy suszy, przymrozki wiosenne).
8. Brak lokalnego centrum informacji
turystycznej, systemu promocji turystyki
lokalnej, tablic -informacyjnych np.
zlokalizowanych przy trasie nr 74.
Zagrożenia
1. Brak obecnie w Baćkowicach zakładów
przetwórstwa rolnego w oparciu
o miejscową produkcję rolniczą (np.
mleczarnia, młyn itd.).
3. Relatywnie wysokie bezrobocie na
terenie
Baćkowic i ubożenie lokalnego
społeczeństwa
4. Skomplikowane i długotrwałe procedury
korzystania z zewnętrznych żródeł
finansowania dla inwestycji planowanych w
Baćkowicach przez władze gminy
5. Brak stabilizacji cen w lokalnym
rolnictwie
(uprawa zbóż, produkcja mleka itd.) oraz
systematyczny wzrost cen energii i paliw do
produkcji rolnej
6. Brak ofert pozaszkolnej aktywności dla
dzieci i młodzieży oraz wystarczającej bazy
infrastrukturalnej (np. funkcjonalnego
kompleksu boisk)
9.Brak oferty turystycznej (np. dla grup
zorganizowanych) przejeżdżających przez
Piórków -Kolonie
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Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki

Podsumowując:
Głównymi atutami mleJscowoSCl Piórków-Kolonie są Jej walory przyrodniczo
krajobrazowe i atrakcyjne położenie na szlaku turystycznym Św. Krzyż - Zamek
Krzyżtopór w Ujeździ e, jednocześnie przy drodze krajowej nr 74 (głównym
połączeniu komunikacyjnym Łodzi i Kielc z zabytkowym miastem Sandomierz). Silną
stroną miejscowości jest także dynamiczne lokalne rolnictwo i wysoki poziom lokalnej
kultury rolnej. Dodatkowo sołectwo posiada atrakcyjne, niezagospodarowane
przestrzenie dla potencjalnych inwestorów gospodarczych i budownictwa
jednorodzinnego oraz aktywnej turystyki pieszej i rowerowej.
Samorząd gminny traktuje priorytetowo możliwość pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowych, w szczególności funduszy unijnych na realizacje projektów
inwestycyjnych w miejscowości, ponieważ wieś ta pełni ważną funkcję
lokalnego centrum sfery użyteczności publicznej. administracyjnej i gospodarczej.
Najważniejsze słabe strony Piórkowa-Kolonie to brak zintegrowanej oferty turystyczno
promocyjnej. wciąż zbyt mała ilość podmiotów gospodarczych generujących nowe miejsca
pracy dla lokalnej społeczności oraz posiadające wciąż ogromne potrzeby inwestycyjne
małe lokalne gospodarstwa rolne.
Mieszkar\cy miejscowości niechętnie podejmują ryzyko związane z otwieraniem własnej
działalności gospodarczej oraz dążeniem do stworzenia jak największej liczby
pozarolniczych miejsc pracy.
Wyraźnie widoczny jest brak również funkcjonalnych, dobrze oznakowanych, lokalnych
szlaków turystycznych, tablic i plansz turystyczno-informacyjnych i właściwej infrastruktury
wokół kościoła rzymsko katolickiego (zabezpieczenie i oczyszczenie stawu, odbudowa drogi
krzyżowej.
Natomiast słabymi stronami w sferze społecznej są: niski przyrost naturalny.
Głównymi zagrożeniami dla rozwoju Piórkowa-Kolonii są zbyt niskie i bardzo zmienne
dochody z lokalnej produkcji rolnej, brak środków finansowych oraz znaczne koszty
budowy i modernizacji lokalnej bazy rekreacyjno-turystycznej, która w pełni umożliwiłaby
korzystanie potencjału miejscowości i jego otoczenia.
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Analiza problemów i celów.
Analiza problemów i celów
Przeprowadzona analiza problemów i celów (poprzedzona diagnozą i analizą
SWaT) pozwoliła na określenie konkretnych i istniejących "tu i teraz" problemów
sołectwa Piórków-Kolonia oraz na ustalenie zależności przyczynowo - skutkowych między
zidentyfikowanymi problemami.
Najważniejsze problemy to:
IllIllNiewystarczająca lokalna infrastruktura techniczna i społeczna (np.
turystyczna, religijna)
IllIllBrak zintegrowanej oferty turystyczno-rekreacyjnej wykorzystującej potencjał
przyrodniczy i lokalizacyjny Piórkowa-Kolinii w ramach ważnych szlaków
turystycznych i komunikacyjnych
IllIllEmigracja ludzi młodych i wykształconych
1ll1ll0bserwowany u części mieszkańców Piórkowa-Kolonii brak odpowiedzialności za
miejsce zamieszkania
IllIllRelatywnie mała ilość firm działających na terenie sołectwa
IllBrak na terenie Piórkowa-Kolonii inwestora strategicznego

Jednocześnie uczestnicy konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie
sołectwa Piórków-Kolonii wskazali następujące kluczowe cele rozwoju miejscowości:
IllIllPoprawa jakości życia i dochodów mieszkańców Piórkowa Kolonii
IllIllRozwój lokalnej gospodarki, w szczególności tworzenie rolniczych miejsc
pracy, rozwój sektora usług
lIDlZabezpieczenie i odnowienie terenu wokół stawu (oczyszczenie stawu, odrestaurowanie
drogi krzyżowej)
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v. Wizja i misja sołectwa Piórków-Kolonia
Wizja jest ujęciem koncepcyjnym przyszłego stanu sołectwa Piórków-Kolonia. Dzięki
ustalonej przez mieszkańców, będących uczestnikami procesu planowania strategicznego,
spójnej wizji swojej miejscowości powstaje czynnik jednoczący społeczność lokalną.
Mieszkańcy, w efekcie opracowania, wyrażonego w Planie Odnowy Miejscowości, spójnego
i długofalowego planu rozwoju swojego sołectwa za swój podstawowy cel działalności
społecznej powinny uważać realizację celów i zadań cząstkowych zapisanych w Planie.
Prawidłowo sformułowana wizja strategiczna powinna posiadać długofalową perspektywę,
co powoli na zmianę podejścia związanego z rozwiązywaniem jedynie bieżących spraw na
dbałość o przyszły stan i rozwój wspólnoty soleckiej. Różny jest kontekst formułowania
wizji dla różnych sołectw, ponieważ może ona przyjąć charakter całościowego ujęcia
funkcjonowania wspólnoty lub wskazywać jakiś przeważający obszar rozwojowy. Na
podstawie analizy SWOT oraz konsultacji społecznych sformułowana została następująca
wizja sołectwa Piórków-Kolonia:

Piórków-Kolonia nasza miejscowość historycznie nawiązującą do złotego wieku Polski -
praca mieszkańców na rzecz budowania Korony Polskiej
Tak sformułowana wizja pozwoli mieszkańcom Piórkowa-Kolonie ukierunkować ich
wspólne działania w określonym celu, a co za tym idzie odważniej podejmować wyzwania
polegające na realizacji konkretnych zadań na rzecz rozwoju sołectwa nie zapominając o
wspólnym dobru całego kraju.
Natomiast pierwszym krokiem w formułowaniu misji jest podjęcie się wysiłku
wypracowania wspólnego i spójnego Planu Odnowy Miejscowości. Poprzez stworzenie
spójnego dokumentu wyznaczającego długofalowy rozwój sołectwa powstaje impuls,
zarówno do większej aktywności społecznej samych mieszkańców, jak i uwzględnienia
przez władze gminy składanych przez te osoby propozycji i postulatów dotyczących
dalszego rozwoju miejscowości.
Właśnie taka aktywność mieszkańców sołectwa Piórków-Kolonia to pierwszy, bezcenny
kapitał społeczny powstały w efekcie prac nad Planem Rozwoju Miejscowości. Misja jest w
tym przypadku szerokim opisem sposobu realizacji wizji przez mieszkańców,
reprezentowanych przez Radę Sołecką. Zdefiniowana poniżej misja wyraża charakter
miejscowości, jej niepowtarzalnego "ducha", jej kapitał przyrodniczy i środowiskowy.
Dlatego też skuteczne wypełnienie misji zależy od zasad, jakimi kierują się mieszkańcy wsi i
konsekwencji w osiąganiu wizji przyszłego stanu.
Dobrze sformułowana misja musi posiadać cechy, które będą uwzględniały konkretne
kierunki rozwoju, marzenia i wyzwania całej społeczności lokalnej oraz w jasny sposób
podkreślać: jaki jest wspólny cel mieszkańców i co zamierzają robić by ten cel osiągnąć.
Kierując się tymi wskazówkami, w drodze konsultacji społecznych wypracowano
następującą misję miejscowości.
Miejscowość Piórków-Kolonie kapitał unikatowych walorów przyrodniczych (rejon Gór
Świętokrzyskich), historycznych (lokalizacja na trasie popularnego szlaku turystycznego
Ujazd - Św. Krzyż) oraz aktywności społecznej jej mieszkańców.
Bogactwo to mieszkańcy chcą pomnożyć poprzez:
- wykorzystanie zasobów wewnętrznych i środków zewnętrznych dla
dynamicznego rozwoju sołectwa,
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- pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Piórkowa, i włączeni ich do
wspólnych działań na rzecz rozwoju sołectwa,
- dążenie do dalszej specjalizacji i promocji lokalnej produkcji rolnej oraz
wspieranie lokalnej działalności gospodarczej (głównie profil handlowy i
usługowy),
- zwiększenie dochodów mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju
firm i promocję walorów przyrodniczo-rekreacyjnych sołectwa
- dążenie do poprawy stanu infrastruktury społecznej i poprawy jakości życia
mieszkańców.
Powyższa misja pozwoli na kontrolę podejmowanych działań przez całą wspólnotę, ale
przede wszystkim jej szeroki charakter pozwala na ambitne podejmowanie wyzwań
sformułowanych w wizji. Podkreśla, iż sprawą pierwszorzędną nie jest jedynie poprawa
dochodów mieszkańców, lecz również promocja unikatowych walorów sołectwa i
pobudzenie aktywności społecznej jego mieszkańców

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych dla miejscowości Pi6rk6w-Kolonie w perspektywie następnych 10 lat:

Nazwa inwestycji Szacunkowy koszt Potencjalne Planowany lakres projektu Beneficjenci
całkowity źródła okres

finansowania realizacji
Rewitalizacja centrum 120000 zł Wlasne Rok 2014 - turystyczne i - Mieszkańcy
miejscowości Budżet gminy rekreacyjne Piórkowa
Piórków - kolonia Fundusze zagospodarowanie - młodzież
celem strukturalne terenu w centrum szkolna
zwiększenia jej UE Piórkowa kolonie - turyści,
atrakcyjności - modernizaCja pozostałe
osadniczej, turystycznej parkingów, osoby
I społeczno chodników przyjezdne
gospodarczej ~oświetlenie uliczne

• koryto burzowe przy
drodze

Modernizacja Stawu 280000 zł Własne Rok 2014 Budowa mnicha - Mieszkańcy
oraz terenu przed Budżet gminy Piórkowa
kościołem w Piórkowie- Fundusze Oczyszczenie dna stawu - młodzież
Kolonia strukturalne szkolna

UE Utwardzenie dna stawu - turyści.
drobnym kamieniem pozostałe

osoby
Odtworzenie fontanny przyjezdne

Zabezpieczenie stawu
barierami
energochłonnymi

Odtworzenie drogi
wokół Kościoła

Oznakowanie szlaków 2000 zł Własne Rok 2014 Ustawienie - Mieszkańcy
turystycznych Budżet gminy odpowiednich znaków Piórkowa

Fundusze oraz nowe wytyczenie • młodzież
strukturalne tras szkolna
UE . turyści,

pozostałe
osoby
przyjezdne
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7. Arkusz Planowania Długoterminowego dla sołectwa Piórków-Kolonia
Poniższy arkusz zawiera układ zaproponowanych przez mieszkańców miejscowości
Baćkowice, w drodze dyskusji i konsultacji, priorytetów rozwojowych mających
przyczynić się do realizacji zdefiniowanej wizji rozwoju sołectwa oraz konkretnych
projektów wpisujących się w dany priorytet.
Należy podkreślić, że zdefiniowane poniżej priorytety rozwojowe będą realizowane
równolegle, w miarę możliwości związanych z kosztami planowanych inwestycji oraz
koniecznością spełnienia wszystkich wymogów prawnych (np. kompletna
dokumentacja) dla każdej inwestycji. W miarę dalszego zaawansowania prac przy
wskazanych poniżej projektach, ich dokumentacja techniczna będzie kompletowana i
uszczegółowiana. Rolę wiodącą powinna tutaj odgrywać Rada Sołecka, jako podmiot
aktywnie monitorujący postęp prac przygotowawczych na szczeblu gminy.

Wizja Rozwoju Sołectwa Piórków-Kolonia:
Piórków-Kolonia nasza miejscowość historycznie nawiązującą do złotego wieku Polski -
praca mieszkańców na rzecz budowania Korony Polskiej.
Priorytet nr 1 Priorytet nr 2 Priorytet nr 3
Ochrona lokalnego Rozwój i odbudowa Promocja walorów
dziedzictwa kulturowo- lokalnych szlaków turystycznych,
religijnego komunikacyjnych oraz rekreacyjnych, kulturowych

infrastruktury regulacji i
cieków wodnych historycznych sołectwa

Planowane projekty: Planowane projekty: Planowane projekty:
1. Odnowienie drogi 1. Modernizacja dróg 1. Odnowa i zabezpieczenie
Krzyżowej gminnych stawu przed kościołem
2. Odnowa i zabezpieczenie 2. Wytyczenie i 2. Budowa fontanny
stawu przed kościołem oznakowanie szlaków
3. Odbudowa infrastruktury turystycznych
przy kościelnej 3. Modernizacja systemu

małej retencji przy kościele
w Piórkowie
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8. Wdrażanie i monitoring Planu Odnowy Miejscowości Piórków-Kolonia

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
Konsultacje społeczne oraz Rada Sołecka Lipiec 2014
uchwalenie
Planu Odnowy Miejscowości
Piórków-Kolonie na zebraniu
mieszkańców
Zatwierdzenie Planu Odnowy Rada Sołecka Lipiec 2014
Miejscowości Piórków-
Kolonie przez Radę Gminy w
Baćkowicach
Realizacja pozostałych Urząd Gminy, Rada Sołecka, Lipiec 2014
inwestycji partnerzy społeczni z terenu
wskazanych w Planie miejscowości
Odnowy
Przygotowanie kompletu Proboszcz Parafii p.w. Św. Lipiec 2014
wymaganej dokumentacji Stanisława biskupa i
dla inwestycji wnioskowanej męczennika,
do dofinansowania w Pomoc merytoryczna - Urząd
ramach Działania "Odnowa i Gminy, Rada
rozwój Sołecka
wsi" PROW 2007-2013 tj.
renowacji ołtarzy bocznych i
pozostałych elementów
zabytkowych w kościele p.w.
Św. Stanisława biskupa i
męczennika
Monitoring realizacji Planu Rada Sołecka Lipiec 2014
Odnowy Miejscowości, na
zebraniach mieszkańców
sołectwa, odbywających się
nie rzadziej niż raz do roku
Ocena efektów realizacji Urząd Gminy, Rada Sołecka, Lipiec 2014
Planu partnerzy społeczni z terenu
Odnowy Miejscowości dla miejscowości
sołectwa Piórków-Kolonie
Podsumowanie rezultatów Urząd Gminy, Rada Sołecka, Lipiec 2014
wdrożenia Planu Odnowy partnerzy społeczni z terenu
Miejscowości Piórków- miejscowości
Kolonie, podjęcie działań w
celu aktualizacji powyższego
dokumentu do dalszej
perspektywy czasowej tj. po
roku 2020.
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IX. Public Relations Planu Odnowy Miejscowości Baćkowice
Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy
Miejscowości Piórków-Kolonie wśród przyszłych beneficjentów, wykonawców i innych osób
zaangażowanych w życie społeczne tej miejscowości opierać się będzie na trzech kanałach
informacji i promocji planów rozwojowych tej miejscowości:
- Internet
- Prasa lokalna i regionalna

a) Internet będzie głównym dostawcą informacji o kolejnych etapach wdrażania
Planu Odnowy Miejscowości Piórków-Kolonie.
W witrynie internetowej Urzędu Gminy w Baćkowicach w miejscach poświęconych
aktualnościom oraz inwestycjom będą się pojawiały regularnie informacje na temat
kolejnych inwestycji realizowanych zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości. Internet
służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za
wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Piórków-Kolonie (Urzędem Gminy w
Baćkowicach) a zainteresowanymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi
oraz działaczami społecznymi.
b) Prasa lokalna i regionalna służyć będzie upowszechnianiu informacji w różnych
kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości
Baćkowicach o stopniu zaawansowania realizacji tego dokumentu oraz sposobie jego
monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.
Regularne informacje na temat realizacji Planu Odnowy miejscowości będą się
pojawiały w gminnej gazecie, planowanej do wydawania przez Urząd Gminy w
Baćkowicach oraz w regionalnej prasie świętokrzyskiej (np. "Echo Dnia, Anonse).
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