Akademia Rolnicza w Lublinie

Instytut Nauk Rolniczych w Zamo ciu

STRATEGIA ROZWOJU GMINY
PAWŁÓW

prof. dr hab. Bogdan Ko cik
mgr in . Barbara Gradziuk, dr Piotr Gradziuk

ZAMO

, 1999

SPIS TRE CI

Str.
SPIS TRE CI

2

WST P

5

I. DIAGNOZA

11

1. Informacje ogólne

11

2. Charakterystyka warunków przyrodniczych

11

2.1. Poło enie gminy w województwie

12

2.2. Układ przestrzenny gminy

12

2.3. Warunki geograficzno-przyrodnicze gminy

12

2.4. Lesisto

13

gminy Pawłów

2.5. Zanieczyszczenie rodowiska przyrodniczego

15

2.6. Ochrona przyrody

17

2.7. Geoleogia

20

2.8. Gleby

20

2.9. Surowce mineralne

21

2.10. Walory przyrodnicze dla uprawiania turystyki, sportu, wypoczynku
3. Charakterystyka demograficzna

22
23

4. Bezrobocie

27

5. Budownictwo mieszkaniowe

32

6. Charakterystyka rolnictwa

34

6.1. Struktura u ytków rolnych według rodzaju u ytkowników

34

6.2. Struktura agrarna indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie

36

Pawłów
6.3. Struktura u ytkowania gruntów w gminie Pawłów

36

6.4. Struktura zagospodarowania u ytków rolnych

37

6.5. Struktura upraw w gminie Pawłów

37

6.5.1. U ytkowanie gruntów rolnych w gospodarstwach indywidualnych
6.6. Gleby

39
40

2

6.7. Produkcja zwierz ca

42

6.8. Wyposa enie rolnictwa w budynki

43

7. Infrastruktura i techniczne rodki produkcji w gospodarstwach rolnych
7.1. Zaopatrzenie w wod

44
44

7.2. Elektroenergetyka

44

7.3. Zaopatrzenie gospodarstw indywidualnych w gaz

45

7.4. Telekomunikacja

45

7.5. Techniczne rodki produkcji

46

7.6. Obsługa rolnictwa

47

8. Infrastruktura techniczna gminy
8.1. Komunikacja i transport

48
48

8.1.1. Układ drogowy

48

8.1.2. Obsługa komunikacyjna gminy

50

8.2. Komunikacja kolejowa

51

8.3. Zaplecze motoryzacji

51

8.4. Gospodarka wodno- ciekowa

52

8.4.1. Zaopatrzenie w wod

52

8.4.2. Odprowadzanie i unieszkodliwianie cieków

54

8.5. Wysypisko nieczysto ci stałych

55

8.6. Zaopatrzenie w gaz

56

8.7. Zaopatrzenie w ciepło

57

8.8. Elektroelektroenergetyka

57

8.9. Telekomunikacja

58

9. Infrastruktura społeczna

59

9.1. Szkolnictwo i o wiata

59

9.2. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

60

9.3. Kultura

61

9.4. Ko cioły i kaplice

62

3

10. Infrastruktura ekonomiczna i charakterystyka gminy pod
wzgl dem gospodarczym
10.1. Bud et gminy

63

10.2. Działalno

68

gospodarcza

63

10.3. Handel i gastronomia na terenie gminy

69

10.4. Usługi bytowe na terenie gminy

70

10.5. Inwestycje na terenie gminy Pawłów

71

11. Wyniki bada ankietowych przeprowadzonych w gminie
Pawłów
11.1. Rolnictwo

71
71

11.2. Podmioty gospodarcze

78

11.3. Bezrobocie

88

12. ANALIZA SWOT

95

II. STRATEGIA ROZWOJU

99

2.1. Uwarunkowania rozwoju
2.2. Cele strategiczne

99
106

2.2.1. Rozbudowa infrastruktury technicznej

106

2.2.2. Rozwój rolnictwa

109

2.2.3. Rozwój przedsi biorczo ci

117

2.2.4. Działanie na rzecz ograniczania bezrobocia

119

2.2.5. System instytucji wspieraj cych wielofunkcyjny rozwój wsi

120

2.2.6. Poprawa stanu zdrowotno ci i opieki społecznej ludno ci

122

2.2.7. Rozwój turystyki i agroturystyki

122

2.2.8. Promowanie Gminy Pawłów

129

2.2.9. System finansowego wsparcia strategii

129

2.210 Monitoring

136

4

WST P
Strategia w j zyku potocznym traktowana jest jako synonim wielkich
zmian, wa nych decyzji lub nawet gwarancji sukcesu. Coraz bardziej powszechne staje si prze wiadczenie, e programowanie strategiczne stanowi
podstaw prawidłowego rozwoju, jest wi c spraw piln i konieczn , a budowanie strategii nie jest elementem mody lecz warunkiem sukcesu.
Ustawa o samorz dzie terytorialnym z dnia 08 marca 1990 r.
(Dz.U. Nr 16, poz. 95) stanowi, e do zada rady gminy nale y „uchwalanie lokalnych programów rozwoju”. Zapis ustawowy o „programach rozwoju” mo na
wi c potraktowa jako inspiracj do przygotowywania czytelnych strategii rozwoju lokalnego, które odznaczałyby si wyra n hierarchi priorytetów, wskazaniem najwa niejszych dróg słu cych osi gni ciu sformułowanych celów i
zapisem instrumentów, które maj pomóc w jej realizacji. Równie w przyj tej
przez Rad Ministrów w dniu 21 kwietnia 1998 r. „ redniookresowej strategii
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” wyra nie podkre la si , e programy z
zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich musz by opracowywane na ró nych
szczeblach, przy zró nicowanym zakresie i poziomie wspierania tych programów ze rodków publicznych i pomocy zagranicznej. Ka dy region wymaga
własnej drogi, najlepiej wykorzystuj cej jego uwarunkowania i mo liwo ci
rozwoju. W nowej rzeczywisto ci to społeczno ci lokalne poprzez samorz dy,
izby rolnicze, organizacje zawodowe i inne b d decydowa , jaki charakter b dzie miało rolnictwo i gospodarstwa rolne w danym regionie.
.
-

Strategia rozwoju jest prób okre lenia swoistego:
ładu społecznego, gdy zdefiniowane w niej cele i rodki, a tak e mechanizmy realizacji zmierzaj do poprawy warunków pracy i ycia,

-

ładu ekonomicznego, poniewa okre la metody i sposoby rozwoju społeczno-gospodarczego,
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-

ładu ekologicznego, gdy wszystkie proponowane przedsi wzi cia zmierza
musz

do przywracania równowagi ekologicznej, a tak e gwarantowa

zrównowa ony rozwój.
Strategia stanowi zbiór kryteriów i reguł decyzyjnych kształtuj cych
funkcjonowanie i rozwój w zmieniaj cym si otoczeniu. Podstawowymi jej
komponentami s : wła ciwie nakre lona wizja rozwoju i skonkretyzowana misja. Aby osi gn

rozwój niezb dne jest dalekosi ne spojrzenie w przyszło ,

w perspektywie przynajmniej kilkunastu lat. Planowanie jest podstaw ka dej
działalno ci. Krótkowzroczno , brak sprecyzowanej wizji cz sto prowadzi do
podejmowania bł dnych decyzji, które by mo e zaspokoj jak

potrzeb „na

dzi ”, ale w dłu szym okresie nie przynios wymiernych korzy ci. Cz sto bowiem przyszły rozwój musi si odbywa kosztem zaspokajania bie cych potrzeb, którym niekiedy nadajemy zbyt du e znaczenie.
Strategia tworzy pewn to samo , specyficzny charakter, wyró niaj cy
spo ród wielu innych szczególnym przymiotem. Zawiera w sobie tre ci dotycz ce wizji i misji. Istota ujmowanej w strategii wizji sprowadza si do wskazywania ogólnych kierunków rozwoju i przyszłych, jako ciowo doskonalszych
stanów. Misja natomiast wyznaczana jest celem uzasadniaj cym istnienie danej
jednostki i sposobem jego osi gania. Je li wizja okre la, jakiego stanu ilo ciowo-jako ciowego nale y spodziewa si w przyszło ci, to misja wyznacza ma,
jak chcemy działa . Poj cie wizji jest bardzo szerokie i trudne do jednoznacznego sformułowania, ale z pewno ci oznacza okre lony obraz przyszło ci, tworzony na podstawie analizy stanów istniej cych i prognozy. Według Szelocha1
wizja jest tak bliskim obrazem przyszło ci, e mo na jeszcze oceni mo liwo ci
jej realizacji, a jednocze nie tak dalekim, e mo na wzbudza entuzjazm dla
przyszłej rzeczywisto ci. Stanowi swoisty rezultat otwarto ci, spontaniczno ci
oraz zmysłu rzeczywisto ci. Podstaw wizji stanowi analiza i ocena sytuacji
wyj ciowej, nast pnie poznanie granic wyobra ni i wybór obrazu przyszło ci.
1

Szeloch Z.: Wizja przedsi biorstwa – procedura jej opracowania. Zeszyty Naukowe UMCS, nr 1/93.
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Opracowanie wizji jest procesem twórczym, swoist kreatywn przygod , stanowi c pierwszy o zasadniczym znaczeniu komponent zarz dzania strategicznego.
Podstawowymi elementami składowymi strategii s :
-

analiza i diagnoza stanu gminy i jej otoczenia, dokonywana za pomoc ró nych metod szczegółowych, w tym metody SWOT, która w oparciu o rozpoznanie wewn trznych i zewn trznych czynników umo liwia maksymalne
wykorzystanie mo liwo ci i minimalizacj zagro e ;

-

planowanie strategiczne, przewiduj ce stany przyszłe w ró nych horyzontach
czasowych i posiadaj ce gł bokie merytoryczne uzasadnienie, poniewa
stwarza fundament dla działa racjonalnych. Planowanie strategiczne dotyczy zasobów, konkretyzacji zamiarów, kwantyfikacji celów, wyboru najlepszego z wariantów. Jest procesem koncepcyjnym i ci głym, stwarzaj cym
ogólne ramy dla planowania i decyzji operatywnych. Na podstawie rozpozna szans i zagro e oraz silnych i słabych stron formułowane s ro ne
opcje strategiczne, czyli „przestrze ” mo liwych strategii. Wybór strategiczny ma zapewni sukces mierzony nie tylko wska nikami ekonomicznymi,
lecz tak e społeczn jego akceptacj .

-

zarz dzanie strategiczne, którego zadaniem jest uruchamianie mechanizmów
powoduj cych wdra anie zało e zawartych w planach strategicznych. Immanentnym atrybutem zarz dzania strategicznego jest kontrola, rozumiana
nie formalnie, lecz spełniaj ca funkcj twórcz w zapobieganiu zagro eniom
i wykrywaniu bł dów. Wyst puje na wszystkich etapach planowania i zarz dzania strategicznego, za jej ranga w racjonalizacji decyzji sprawia, e
współcze nie ujmowana jest w samodzieln metod zarz dzania pod nazw
„controling”.
Strategia to akty wyboru i decyzje anga uj ce w ich realizacj cał spo-

łeczno , decyzje, których skutki maj charakter globalny. Cechuje j uj cie
7

systemowe, szeroka skala rzeczowa, dłu szy (kilku lub kilkunastoletni) horyzont
czasowy. Zmierzaj c do realizacji celu głównego poszukuje si optymalnych
rozwi za na wielu płaszczyznach, doceniaj c wielo

dróg i sposobów prowa-

dz cych do niego. Strategia okre la wi c główne długofalowe cele oraz takie
kierunki działania i tak alokacj zasobów, które s konieczne do realizacji tych
celów. Składa si na ni zespół decyzji kształtuj cych długookresowe zmiany
strukturalne, ilo ciowe i jako ciowe. Planowanie strategiczne jest procesem ci gle korygowanym i aktualizowanym. W rezultacie budowanie strategii nigdy si
nie ko czy, ulega natomiast modyfikacjom. Jest to zwi zane z konieczno ci
dostosowa

do zmieniaj cych si warunków zewn trznych i wewn trznych.

Wa ny jest zatem monitoring i kontrola zało e . Zmiany nie powinny wi c by
rozpatrywane w kategoriach bł dów, lecz traktowane jako nieodzowne elementy
tego procesu. Trzeba zatem z góry zało y , e s one nieuniknione.
Opracowana według tych zasad strategia rozwoju umo liwia:
-

klarowny obraz celów i kierunków rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy, akceptowanych przez mieszka ców,

-

podporz dkowanie działa dora nych działaniom długofalowym,

-

zrównowa ony rozwój, a zwłaszcza koordynacj

zmian gospodarczych

i społecznych,
-

maksymalne wykorzystanie aktywów, czyli silnych stron szans rozwojowych, kompensowanie słabych stron i zagro e ,

-

lepsze zagospodarowanie zasobów (ziemi, ludzi, obiektów, sprz tu, wiedzy,
instytucji, rodków finansowych),

-

zmniejszenie niepewno ci i ryzyka działania lokalnych przedsi biorców,
przełamywanie poczucia bezsilno ci, braku perspektyw i uzale niania od
tych, którzy rz dz „na górze”,

-

zwi kszenie oddolnej inicjatywy i wpływu społeczno ci lokalnej na kierunki
rozwoju gminy oraz wizj jej sukcesu,
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-

umocnienie

pozycji

gminy

przez

poszerzenie

sfer

przyci gania

i oddziaływania na inne zewn trzne układy,
-

efektywniejsze gospodarowanie bud etem gminy i stymulowanie przez władze lokalne zmian zgodnych z programem rozwoju,

-

wi ksze szanse uzyskania dodatkowych zewn trznych ródeł zasilania.
Przy formułowaniu strategii kierowano si nast puj cymi opracowaniami

i dokumentami:
- Strategia Rozwoju Województwa Kieleckiego - Synteza, Warszawa 1996,
- Strategia Rozwoju Województwa Kieleckiego - Opracowania działowe, War-

szawa 1996,
- Program Restrukturyzacji i Modernizacji Mleczarstwa w Województwie Kie-

leckim, UW w Kielcach 1995,
- Program Restrukturyzacji Produkcji Trzody Chlewnej i Sektora Przetwórstwa

Mi snego w Województwie Kieleckim, UW w Kielcach, 1996,
- AGENDA

2000 - Opinia Komisji Europejskiej o Wniosku Polski

o Członkostwo w UE - czerwiec 1997,
- Wniosek Rz du RP w sprawie programu pomocy przedakcesyjnej Unii Eu-

ropejskiej dla modernizacji polskiej wsi, rolnictwa i gospodarki ywno ciowej - lipiec 1997,
- Partnerstwo dla Członkostwa: Polska - 23 marca 1998,
-

redniookresowa Strategia Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - Dokument przyj ty przez Rad Ministrów w dniu 21 kwietnia 1998,

- Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w UE - Rolnictwo

- 22 maja 1998,
- Przyszło

wsi i rolnictwa - Wyzwania i Szanse - pa dziernik 1998.
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I. DIAGNOZA
1. Informacje ogólne
Gmina Pawłów poło ona jest w północnej cz ci województwa wi tokrzyskiego w bezpo redniej blisko ci Gór

wi tokrzyskich. Jej powierzchnia

wynosi 137 km2 (13 739 ha) i liczy 35 sołectwa. Zamieszkuje j 15 476 mieszka ców (stan w 1998 r.). Jest typow gmin rolnicz o du ym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby.
10

2. Charakterystyka warunków przyrodniczych
Geograficznie gmina Pawłów le y w północnej cz ci w obr bie Płaskowy u Suchedniowskiego i południowej cz ci

Gór

wi tokrzyskich, które

wchodz w skład Wy yny Kielecko-Sandomierskiej. W konfiguracji terenu dominuj cymi elementami s szerokie, łagodne garby i wierzchowiny, które przewa aj w obszarze gminy, oraz płaskodenne doliny rzeczne.
Gmina Pawłów poło ona jest w obr bie zlewni rzeki wi liny, b d cej
prawym dopływem Kamiennej. Głównym ciekiem odwadniaj cym teren gminy
jest wi lina z dopływem Pokrzywianki i Psarka i szeregiem bezimiennych cieków. Naturalnych zbiorników wodnych jest niewiele. Tworz si one głównie w
dolinach rzecznych i nie posiadaj du ej powierzchni.
Najwy ej pło ony punkt w obr bie gminy Pawłów znajduje si w Pa mie
Bostowskim w południowej cz ci gminy (348,3 m. n.p.m.), najni szy w dnie
doliny wi liny (90 m. n.p.m.).

2.1. Poło enie gminy w województwie
Gmina Pawłów graniczy od północy z gmin W chock, miastem Starachowice, gmin Brody Ił eckie, od wschodu z gmin Wa nów, od południa z
gmin Nowa Słupia, od zachodu z gmin Bodzentyn.
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2.2.

Układ przestrzenny gminy
Układ przestrzenny gminy kształtował si w oparciu o warto ci naturalne

rodowiska przyrodniczego, zwłaszcza jego dost pno

komunikacyjn . Osad-

nictwo rozwijało si wzdłu ci gów komunikacyjnych zwi zanych z poło eniem
miasta Starachowice. Istotne znaczenie dla lokalizacji i formy zabudowy miały
równie obiekty kulturowe i sakralne: dwory, pałace, ko cioły. Istniej cy układ
przestrzenny charakteryzuje si wyst powaniem zarówno zwartych, jak i rozproszonych form osadnictwa. O rodkiem usługowym dla ludno ci i rolnictwa
jest wie Pawłów, gdzie mie ci si siedziba administracji gminy.
2.3.

Warunki geograficzno- przyrodnicze gminy
Wi kszy obszar gminy stanowi teren otuliny Parku Narodowego i Parku

Krajobrazowego. Ok. 78% powierzchni gminy poło ona jest w Sieradowickim
Parku Krajobrazowym i jego otulinie, niewielki fragment terenów znajduje si
w otulinie wi tokrzyskiego Parku Narodowego, kilka sołectw we wschodniej
cz ci gminy le y w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.
Wschodnia cz

gminy to obszary chronionego krajobrazu. Obszar południo-

wo-zachodni stanowi tereny wymagaj ce najwy szej i wysokiej ochrony wód
podziemnych.
Wa nym elementem rodowiska przyrodniczego decyduj cego o charakterze gospodarki rolnej s gleby. Gmina Pawłów poło ona jest na terenie zalegania gleb lessowych o wysokiej przydatno ci dla rolnictwa. Warunki glebowe
gminy s dobre (wska nik bonitacji u ytków rolnych wynosi 1,14 ptk, co oznacza, e rednia warto

tych u ytków kształtuje si na poziomie klasy bonitacyj-

nej III b).
W granicach gminy Pawłów wyst puj ró norodne gatunki flory oraz
fauny, w tym wiele prawnie chronionych.
12

Pod wzgl dem klimatycznym obszar gminy Pawłów nale y do Wy yny
wi tokrzyskiej, gdzie typ pogody kształtuj polarnomorskie i podzwrotnikowe
masy powietrza. Przewa aj cym kierunkiem wiatrów jest kierunek zachodni.
rednia temperatura roku wynosi ok. 6,80C.

rednia liczba dni gor cych w roku

wynosi 30- 40, natomiast dni z mrozem blisko 45. Najcieplejszym miesi cem
jest lipiec (17,70C), najzimniejszym luty (3,90C). Niebezpieczne dla uprawy rolin s przymrozki, które pojawiaj si w pa dzierniku i zanikaj w maju. Liczba
dni z przymrozkami to 208. Roczna suma opadów wynosi powy ej 500 mm.
Maksimum przypada na miesi ce czerwiec (80,3 mm) i lipiec (97,9 mm). Najni sze rednie miesi czne opady przypadaj na miesi ce marzec (20,0 mm) stycze (20,3 mm).

rednia wilgotno

powietrza wynosi ok. 81 %.

Warunki klimatyczne wpływaj zdecydowanie na wegetacj ro lin. Okres
wegetacyjny rozpoczyna si z pocz tkiem kwietnia, a ko czy około połowy
pa dziernika. Długo

tego okresu wynosi 198 dni. Pierwsze prace polowe roz-

poczynaj si w pierwszej dekadzie kwietnia, a ko cz w trzeciej dekadzie pa dziernika.
2.4.

Lesisto

gminy Pawłów

Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 2330 ha, co stanowi
17 % ogólnej powierzchni gminy. Wi ksze kompleksy le ne skoncentrowane s
w północnej cz ci gminy oraz we wsiach Bostów, Modrzewie i Wymysłów.
Pozostały drzewostan le ny stanowi zadrzewienia dolin rzecznych, w wozów
oraz terenów o najwy szych spadkach, nieprzydatnych na cele rolnicze.
Szat drzewn gminy uzupełniaj liczne skupiska drzew spełniaj ce rol
zadrzewie

ródpolowych, zadrzewie dróg i siedlisk rolniczych, a tak e pozo-

stało ci parków podworskich. Pod wzgl dem siedliskowym zwarte kompleksy
le ne w północnej cz ci gminy s mało zró nicowane bowiem przewa aj zdecydowanie dwa typy siedliskowe: bór mieszany wie y i las mieszany, charakte13

ryzuj ce si przewag sosny lub jodły (w cz ci pólnocno-zachodniej). Sporadycznie natomiast wyst puje tu d b i brzoza. Bardziej zró nicowany jest drzewostan mniejszych kompleksów le nych i skupisk drzew nie stanowi cych lasów, co spowodowane jest przede wszystkim wy sz bonitacj gruntów pod lasami.
Lasy w gminie Pawłów s w wi kszo ci własno ci Skarbu Pa stwa
(2055 ha). Stanowi to 87 % ogólnej powierzchni le nej. Pozostałe s własno ci
rolników indywidualnych.
Pod wzgl dem organizacyjnym lasy pa stwowe zarz dzane s przez dwa
nadle nictwa:
- Nadle nictwo Skar ysko, władaj ce 1.099 ha lasów,
- Nadle nictwo Suchedniów, u ytkuj ce 956 ha lasów (północno-zachodnia
cz

gminy).
Najwi kszy kompleks lasów prywatnych stanowi

grunty le ne we

wsiach: Modrzewie (110 ha), Radkowice (54,3 ha) i Szerzawy (16 ha.).
Cały kompleks le ny poło ony w północnej cz ci gminy został obj ty
Sieradowickim Parkiem Krajobrazowym. S to lasy ochronne I grupy, w s siedztwie których zabroniona jest uci liwa działalno
lokalizacja nowych zakładów czy uj

gospodarcza, a tak e

wodnych. Pozostałe obszary le ne znaj-

duj si w strefach ochronnych Sieradowickiego Parku Krajobrazowego i wi tokrzyskiego Parku Narodowego. Wszystkie powierzchnie le ne spełniaj funkcje wodochronne, glebochronne, a tak e krajobrazowe.
Rozwój funkcji le nej uwarunkowany jest przede wszystkim mo liwo ci
zalesiania:
- gruntów o najni szej bonitacji - przyległych do zwartego kompleksu le nego w
północnej cz ci gminy,
- terenów erodowanych,
- pasów ochronnych wokół zbiornika ,,Wióry” oraz wzdłu cieków wodnych.
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2.5.

Zanieczyszczenie rodowiska przyrodniczego
rodowisko przyrodnicze ulega ci głym zmianom, a decyduj ce znaczeni

tych przemian ma sam człowiek.
Szczególnie podatne na zanieczyszczenia s zbiorniki wód podziemnych,
stanowi ce podstawowe ródło zaopatrzenia w wod . Zbiornikom tym zagra aj
przede wszystkim nieprawidłowo ci w gospodarce odpadami komunalnymi i
przemysłowymi oraz ciekami na obszarach pozbawionych kanalizacji.
Wody podziemne s słabo chronione przed przenikaniem zanieczyszcze
z powierzchni terenu.
Najwi ksze zagro enie dla wód podziemnych stanowi :
- nieszczelne zbiorniki bezodpływowe i brak kanalizacji,
- zanieczyszczenie ciekami komunalnymi i przemysłowymi,
- wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
- punkty przetaczania i dystrybucji paliw płynnych,
-

cieki z ferm hodowlanych,

- niewła ciwe stosowanie rodków ochrony ro lin i nawozów.
Stan czysto ci atmosfery w gminie Pawłów jest dobry. Nie obserwuje si
przekroczenia normy dotycz cej st enia opadu pyłów. W zwi zku z brakiem
wi kszych zakładów przemysłowych, najwi kszy problem stanowi zanieczyszczenia spalinami samochodowymi, szczególnie wzdłu głównych dróg oraz
emisja palenisk domowych. Według materiałów Pa stwowej Inspekcji Ochrony
rodowiska (Wojewódzki Inspektorat w Kielcach) emisja zanieczyszcze powietrza w 1995 roku dla gminy Pawłów wynosiła:
- pyły 2225 kg,
- SO2 1834 kg,
- tlenki azotu 568 kg,
- tlenek w gla 4812 kg.
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Zbyt mała ilo

pojemników na odpady komunalne powoduje, e cz

od-

padów składowana jest w lasach i potokach, co stanowi bezpo rednie zagro enie
dla rodowiska.
W gminie brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków. System
zbiorników bezodpływowych nie rozwi zuje problemu cieków, poniewa brak
jest cisłej kontroli nad ich szczelno ci i opró nianiem.
Lokalne urz dzenia w postaci suchych ust pów lub indywidualnych kanalizacji sanitarnych z dołami gnilnymi s zagro eniem dla rodowiska. Cz sto
cieki te s wykorzystywane rolniczo. Wywo one na pola lub ł ki spływaj zanieczyszczaj c wody powierzchniowe lub dostaj si do gruntu powoduj c zanieczyszczenie wód wgł bnych.
W zwi zku z budow zbiornika „Wióry” na rzece wi lina, który b dzie
stanowi uj cie wody pitnej dla miasta Ostrowiec wi tokrzyski i okolicznych
wsi, utrzymanie tego negatywnego stanie jest mo liwe. Stan wód powierzchniowych we wszystkich ciekach w rejonie gminy Pawłów jest zły. Wody w wilinie i Psarce nie odpowiadaj

adnej klasie czysto ci a rzeka Pokrzywianka

jest odbiornikiem cieków z miejscowo ci Rudki.

Tabela 1. Stan czysto ci rzek gminy Pawłów w 1996 roku.
Rzeka

Odcinek rzeki

Długo
Klasa
Wska niki decyduj ce
odcinka czysto ci
o klasie czysto ci
Pokrzywianka od ródeł do 12
13,6
III
m. Coli, azotyny, fosfor
km
org.
od 12 km do
12,0
non
m. Coli, zawiesina
uj cia
Psarka
na całej długo20,5
non
zawiesina, azotyny,
ci
m. Coli
wi lina
od ródeł do
30,8
non
m. Coli, zawiesina, azouj cia
tyny
do Kamiennej
ródło: Pa stwowa Inspekcja Ochrony rodowiska w Kielcach.
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Istnieje konieczno

poprawy stanu czysto ci wód rzek i strumieni na terenie

całej gminy, oraz konieczno

sanitacji dolin, na których przewiduje si budow

zbiorników wodnych.
Na terenie gminy Pawłów problemem s tak e zanieczyszczenia spowodowane przez rolnictwo i hodowl oraz stosowanie nawo enia i rodków ochrony ro lin. Zanieczyszczenia te przedostaj si cz ciowo do podło a lub spływaj powierzchniowo do cieków wodnych, zwłaszcza w okresach roztopowych lub
wyst powania intensywnych opadów atmosferycznych.
Niekorzystny wpływ na krajobraz ma niszczenie lasów ł gowych, zadrzewie i zakrzewie

ródpolnych oraz przydro nych. Brak przepustów dla ro lin-

no ci i małych zwierz t przez główne szlaki komunikacyjne stanowi powa n
barier ekologiczn .
2.6.

Ochrona przyrody
Na terenie gminy Pawłów obszary zielone obj te s ochron prawn . Za-

kres, charakter i sposób ochrony jest ró ny – od naj ci lejszego re imu (w przypadku rezerwatów przyrody) do najmniej rygorystycznego (ziele towarzysz ca,
izolacyjna), gdzie ingerencja poprzez zmiany i zabiegi jest dopuszczalna. W
uzasadnionych przypadkach mo e doj

do likwidacji terenów zielonych (np.

trawników), w zwi zku z rozwojem infrastruktury urbanistycznej. Wymagana
jest wtedy rekompensata jako ciowa.
Wszystkie tereny ro linne tworz Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCh). Dotyczy on ro linno ci o charakterze naturalnym (np. lasy)
jak i wtórnym, kulturowym (np. ziele towarzysz ca). Tereny zieleni wyst puj
w postaci du ych, zwartych obszarów (np. kompleksy le ne, rolnicze obszary
produkcyjne), jak równie tworz małe enklawy (np. ro linno

bagienna w za-

kolu rzeki).
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Wszystkie cz ci ekosystemu powinny si ł czy . Naturalnym ł cznikiem
ESOCh s doliny cieków. W przypadku wyst powania barier integracji terenów
zielonych, jakimi s zwarte ci gi zabudowy, głównie linie komunikacyjne, naley zaprojektowa przepusty dla ro linno ci i drobnych zwierz t.
Cały obszar gminy Pawłów obj ty jest ró norodnymi formami ochrony
przyrody. Na obszarze gminy znajduj si wielkoprzestrzenne formy ochrony
przyrody jak: południowa cz

Sieradowickiego Parku Krajobrazowego wraz z

otulin (78% powierzchni gminy), a tak e północna cz

otuliny wi tokrzy-

skiego Parku Narodowego.
Sieradowicki Park Krajobrazowy w obr bie gminy obejmuje zwarty kompleks le ny, b d cy fragmentem dawnej Puszczy wi tokrzyskiej. Wraz z otulin stanowi teren ródliskowy dla rzeki Kamienna, a tak e teren zasilaj cy i
ochraniaj cy główny zbiornik wód podziemnych o najwy szej ochronie. Obszar
parku poprzez ci gi ekologiczne wi e si z obszarem wi tokrzyskiego Parku
Narodowego. Sieradowicki Park Krajobrazowy wraz z otulin wchodzi jako jeden z czterech parków w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Gór wi tokrzyskich.

Tabela 2. Powierzchnia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
Ogólna pow.
gminy (ha)
13 739

Powierzchnia gminy obj ta terenami chronionymi (ha)
Przed zmian granic
Parku
2 020

Otuliny
8 740

Po zmianie granic
Parku
2 376

Otuliny
8 384

ródło: Urz d Gminy w Pawłowie.

Na terenie gminy znajduje si 12 pomników przyrody i 2 stanowiska dokumentacyjne. wiadcz one o walorach przyrodniczych gminy Pawłów. Rów-
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nie miejsca ekspozycji dalekich i bliskich widoków krajobrazowych stanowi
cenny element walorów natury tego obszaru.
Tabela
3.
Wykaz
pomników
(stan na dzie 31.12.1994)
Lp.

Rodzaj pomnika przyrody

przyrody

Opis pomnika
Obwód
[cm]
320
450
390-442
310-340
250-360
220-375
250-370
330-430
400
450
600
280
370

Wysoko
[m]

Wiek
[lata]
300
200
300
300
300
200-300
300
300
300
350
400
200
300

1 Lipa –
3 szt
Topola – 1 szt
2 Wi z –
3 szt
25
3 Lipa –
5 szt
4 Lipa –
6 szt
21
5 D b–
5 szt
18
6 D b
8 szt
18
7 Wi z –
5 szt
20
8 Lipa
20
9 Lipa
20
10 Lipa
25
11 Sosna
15
D b
15
12 19 płyt i bloków
skalnych zawier.
skamieniało ci
dolno-triasowe
( lady dinozaurów)
ródło: Przyroda województw kieleckiego, Kielce 1995 (WFO

w

gminie

Pawłów

Poło enie
pomnika

Rok stanowienia

Tarczekcmentarz
Radkowice
Warszówek
Łomno-park
Łomno-park
Tarczek
Tarczek
Pokrzywnica
Tarczek
Bukówka
Pwłów
Pawłów
Kałków
–
osiedle Wióry

1955
1956
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1986
1986
1986
1991

iGW).

W zachodniej cz ci gminy Pawłów znajduje si projektowany rezerwat
przyrody nieo ywionej Szerzawy – W wóz Chmielowiec. Do rozwa enia pozostaje równie utworzenie u ytków ekologicznych jakimi s oczka wodne i małe
stawy, jak równie pozostałe (nie obj te ochron prawn ) tereny bagienne z typow bagienn ro linno ci i miejscami l gowymi zwierz t i ptaków.
2.7.

Geologia
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W podło u obszaru obejmuj cego gmin Pawłów zalegaj utwory osłony
mezozoicznej. W północnej i rodkowej cz ci znajduj si skały osadowe,
głównie triasowe piaskowce, zlepie ce i iły. W cz ci południowej (okolice
Nieczulic, Bostkowa i Krajkowa), starsze skały osadowe: piaskowce, łupki, wapienie i dolomity wieku dewo skiego.
Skały triasowe wyst puj blisko powierzchni lecz odsłaniaj si tylko
miejscami na zboczach du ych dolin. Natomiast skały dewo skie wyst puj duymi płatami na stokach garbów i wierzchowin. Na prawie całym obszarze skały
starszego podło a s przykryte lessem, piaskami fluwioglacjalnymi, glinami morenowymi i glinami zwałowymi.
Najmłodsze osady pochodz

z holocenu. S

to pokrywy aluwialne

ukształtowane jako mady pylaste lub ilaste, czarne ziemie i zalegaj w dnach
wszystkich dolin rzecznych. W niektórych miejscach wyst puj wkładki utworów pochodzenia hydrogenicznego: słabo rozwini te torfy i gleby murszowe.
2.8.

Gleby
Warunki glebowe na obszarze gminy Pawłów s bardzo korzystne. W

rodkowej cz ci dominuj warto ciowe gleby wytworzone z utworów lessowych. S to gleby brunatne, o du ej mi szo ci poziomu próchnicznego i odczynie zasadowym lub zbli onym do oboj tnego. Cz

z nich podlega proce-

sowi ługowania, czemu towarzyszy wzrost zakwaszenia.
W północnej i południowej cz ci wyst puj gleby pseudobielicowe o
ró nym stopniu zbielicowania, redniej lub niskiej zawarto ci próchnicy oraz
kwa nym odczynie. Mały udział powierzchni zajmuj czarnoziemy zdegradowane lub deluwialne. Czarnoziemy zdegradowane wykazuj mniejsz zawarto
próchnicy i gorsz struktur gleby, za deluwialne wykazuj

wyra nie wzboga-

cony poziom próchniczny.
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Niewielki jest udział mad wytworzonych ze współczesnych osadów
rzecznych. W obr bie gminy Pawłów wyst puj one jedynie w dolinach rzek. S
zwykle wyra nie warstwowane piaskami o ró nym składzie mechanicznym,
zawieraj du

ilo

substancji organicznej, a okresowo wykazuj nadmierne

uwilgotnienie.
Sporadycznie wyst puj

gleby powstałe przy okresowym lub stałym

nadmiernym uwilgotnieniu, tj. czarne ziemie, gleby glejowe, torfowe i mułowo
– torfowe.
2.9.

Surowce mineralne
W gminie Pawłów wyst puj zło a piaskowców kwarcytowych, dolomi-

tów dewo skich, piaskowców triasowych i piasków.
- piaskowce kwarcytowe, na pograniczu z gmin Kunów, zasoby 557 tys. ton;
- piaskowce kwarcytowe, miejscowo

Modrzewie, zasoby 506 tys. ton (poło-

one w strefie ochronnej wi tokrzyskiego Parku Narodowego);
- dolomity dewo skie, miejscowo ci Sitki, Sierzawy, Wydryszów i Pawłów,
zasoby 9,6 tys. ton (poło one w strefie ochronnej Sieradowickiego Parku
Krajobrazowego i projektowanego rezerwatu

niadka - W wóz Chmielo-

wiec;
- piaskowce triasowe, rejon Rzepina, Szelig i Kałkowa, zasoby 86,460 m3.
Zło a poło one w strefach ochronnych mog by eksploatowane w ograniczonym zakresie na potrzeby lokalne wył cznie za zgod Zarz du wi tokrzyskich i Nidzia skich Parków Krajobrazowych, przy spełnieniu wymogów prawa
górniczego i geologicznego. Jedynie dla potrzeb budowy zbiornika wodnego
„Wióry” jest zgoda na cz ciow eksploatacj zło a piaskowców triasowych
„Wióry”.
2.10. Walory przyrodnicze dla uprawiania turystyki, sportu i wypoczynku
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Gmina Pawłów ma korzystne warunki do rozwoju funkcji turystyczno –
wypoczynkowych. Decyduj o tym du e walory krajobrazowe (urozmaicona
rze ba, widok na pasma Łysogórskie i Jeleniowskie Gór wi tokrzyskich), rozpocz ta budowa zbiornika „Wióry”, liczne zabytki kultury i architektury.
Ró ne formy turystyki s wa nym czynnikiem aktywizuj cym gospodark gminy. Popularn form wypoczynku jest turystyka w drowna, wykorzystuj ca istniej ce szlaki turystyczne (niebieski i zielony) jak równie szlaki, trasy i
cie ki dydaktyczne nowo projektowane.
Istniej ce i projektowane szlaki turystyczne w gminy Pawłów:
• szlak niebieski: Cedzyna – w. Katarzyna – Bodzentyn –W chock
- w obr bie gminy Pawłów: Bronkowice (Ja winy)
• szlak niebieski: P tkowice – Krzemionki – Kunów – Grzegorzowice – wi ty
Krzy
- w obr bie gminy Pawłów: Kałków – Broniewice – Szeligi – dolina Pokrzywianki – Pokrzywnica - Wieloborowice
• szlak zielony: Ł czna – Psary – Bodzentyn – Tarczek – Starachowice
- w obr bie gminy Pawłów: Tarczek – dolina Psarki – niadka – Radkowice
Kolonia – Lasy Siekierzy skie
• w obr bie zielonego szlaku wyznaczono cie k dydaktyczn :
- Przystanek nr 1: Radkowice – pomnik przyrody – 300 letni wi z górski (w
obr bie parku podworskiego)
- Przystanek nr 2: Radkowice - zabytkowy drewniany ko ciół
- Przystanek nr 3: Radkowice Kolonia - w wóz lessowy z drog na dnie
- Przystanek nr 4: Radkowice Kolonia – w wóz lessowy okresowo prowadz cy wod
- Przystanek nr 5: Trzcianka – punkt widokowy
- Przystanek nr 6: Regionalizm w architekturze wsi Trzcianka
- Przystanek nr 7: niadka - obiekt geologiczny
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Trasy rowerowe:
• „Szlakiem zabytkowych obiektów sakralnych” : Tarczek – wietomarz –
Chybice – Pawłów – Kałków
• „ Szlakiem dawnych dworów i parków podworskich” : Radkowice – Tarczek – Grabków – Łomno – Chybice – Pokrzywnica – Bukówka – Warszówek (Pawłów).
Coraz powszechniejsza staje si

te

agroturystyka, rozwojowi której

sprzyjaj korzystne warunki przyrodnicze.
3. Charakterystyka demograficzna
Na terenie gminy Pawłów w 1998r. zamieszkiwało w 35 miejscowo ciach
15476 osób. Z podanej liczby mieszka ców 7817 stanowili m czy ni, za 7659
kobiety. Gmina Pawłów zajmuje ł czn powierzchni 137 km2. Sk d te przeci tna liczba mieszka ców wynosiła 112,2 osoby/km2, przy redniej dla województwa 101 osób/km2. Zmiany w liczbie ludno ci spowodowane były głównie
przyrostem naturalnym i ruchem migracyjnym.
Liczebno

mieszka ców w poszczególnych latach kształtowała si nast puj co:
1985 r. – 15038
1992 r. – 15312
1993 r. – 15343
1994 r. – 15386
1995 r. – 15429
1996 r. – 15209
1998 r. – 15476

Jak wynika z powy szego zestawienia liczba ludno ci gminy do roku
1995 systematycznie rosła. Dynamika wzrostu w okresie tych dziesi ciu lat wynosiła 102,6 %, czyli 0,26 % rocznie. W roku 1996 nast pił gwałtowny spadek
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ludno ci o 1,5 % w stosunku do roku 1995. Od 1998 roku ponownie zarysowała
si tendencja wzrostowa.
Procesami kształtuj cymi stan ludno ci gminy był przyrost naturalny i
migracje.
Tabela 4. Zestawienie liczby urodze i zgonów w latach 1996-1998
Rok

Urodzenia

Zgony

1996

195

172

1997

208

140

1998

226

133

ródło: Dane Urz du Gminy.

Tabela 5. Przyrost naturalny w gminie Pawłów oraz g sto
G sto

Przyrost naturalny (%)

zaludnienia
zaludnienia

1996

1997

1998

osób/km2 (1998)

0,15

0,44

0,6

113

ródło: Dane Urz du Gminy.

Tabela 6. Migracje ludno ci na terenie gminy Pawłów
Rok

Ilo

osób przybyłych

Ilo

osób ubyłych

1997

126

186

1998

145

167

Razem

271

353

ródło: Dane Urz du Gminy.

Analizuj c migracj ludno ci na terenie gminy Pawłów nale y zauwa y ,
e ilo

osób, które wyjechały z terenu gminy w 1991 roku (237) była wy sza

od ilo ci osób przybyłych (130). W kolejnych latach sytuacja pod wzgl dem
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migracji ludno ci zmieniła si i tendencja odpływowa ludno ci wiejskiej zatrzymała si i zacz ła wzrasta liczba osób przybywaj cych na teren gminy.
Prawdopodobnie wynika to z trudnej sytuacji społeczno - gospodarczej regionu,
załamania si rynku pracy w województwie i kraju oraz trudnej sytuacji mieszkaniowej ludno ci.
Tabela 7. Struktura wiekowa ludno ci gminy Pawłów (1998)
Przedział wiekowy

Liczba mieszka ców
Kobiety

Ogółem

%

powy ej 61 lat

1505

2528

16,33

18 - 60

3887

8351

53,96

0 - 17

2267

4597

29,71

7659

15476

100

Razem
ródło: Dane Urz du Gminy.

Struktura wiekowa ludno ci jest jedn z najbardziej istotnych charakterystyk populacji. Warunkuje ona intensywno

procesów demograficznych, a w

konsekwencji tempo rozwoju ludno ci. Analizuj c struktur wiekow mieszka ców gminy nale y zauwa y mały procent ludno ci w wieku powy ej 61 lat.
Udział ludzi w wieku produkcyjnym jest stosunkowo wysoki. Jednak spadek
przyrostu naturalnego, w połowie lat dziewi dziesi tych, przy trwaj cym do
wysokim odpływie migracyjnym doprowadził do niekorzystnych zmian w strukturze wieku i płci populacji. Zmniejszaj cy si poziom urodze oraz odpływ
ludno ci (głównie młodszych roczników) wpływaj na pogł bianie si zjawiska
starzenia ludno ci. Systematycznie pogarszaj si wzajemne relacje ludno ci
powy ej 65 lat w stosunku do dzieci i młodzie y. Pomimo to nadal ludno
gminy cechuje si bardzo młod struktur wieku. Subpopulacja dzieci i młodzie y, mimo tendencji malej cej, stanowi tu nadal około 30 % ludno ci, przy
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redniej dla wsi województwa 27,9 %. Nieznacznie wy szy jest tak e udział
ludno ci w wieku produkcyjnym 54 % (wsie województwa – 53,9 %). Ludno
w wieku poprodukcyjnym, mimo sukcesywnego wzrostu, stanowi 16,3 % (wsie
województwa 18,2 %). Odpływ ludno ci, głównie roczników młodszych, powoduje tak e zakłócenia równowagi populacji ludno ci pod wzgl dem płci. Odzwierciedleniem zmian zachodz cych w strukturze płci jest współczynnik feminizacji, okre laj cy liczb kobiet przypadaj c na 100 m czyzn. Współczynnik
ten, cho niski i bardzo niekorzystny, uległ w ostatnich latach nieznacznej poprawie, bowiem w 1989 roku wynosił 97,6 a w 1996 – 98,6 kobiet na 100 m czyzn. wiadczy to o dwóch równolegle zachodz cych procesach: zmniejszaniu
si odpływu kobiet ze wsi oraz zwi kszeniu si powrotu kobiet (w wi kszym
stopniu ni m czyzn) z miasta na wie .
Pomimo post puj cej poprawy proporcji płci, zjawisko deformacji płci
nadal wyst puje. Problem ten dotyczy przede wszystkim młodszej generacji. W
wielu wsiach obserwuje si niedobór młodzie y płci e skiej, która uprzednio
cz ciej migrowała do miast. Stwarzało to trudno ci z zakładaniem rodzin i
zwi kszało tendencj do ucieczki za wsi równie młodych m czyzn.
4. Bezrobocie
Bezrobocie jest nowym zjawiskiem społecznym i gospodarczym, które
pojawiło si po 1990r. Dla ludno ci gminy Pawłów podstawowym miejscem
pracy jest własne gospodarstwo rolne. Ponad 65% zawodowo czynnych znajduje
zatrudnienie w rolnictwie. Udział ten w ostatnich latach wzrasta w zwi zku z
powrotem do pracy na roli ludno ci dotychczas dwuzawodowej. W okresie
przed transformacj ustrojow ponad 50% gospodarstw miało charakter wielozawodowy, a ponad 40% osób zawodowo czynnych pracowało poza swoim gospodarstwem.
Liczba mieszka ców gminy Pawłów zarejestrowanych jako bezrobotne w
1998 r. wynosiła 1415 osób. Na przestrzeni lat 1993 - 1996 uległ zwi kszeniu
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udział bezrobotnych kobiet z 41,3% do 48,3%. Obecnie wska nik ten utrzymuje
si na poziomie 51,6% cho nadal pozostaje on ni szy ni w innych rejonach
województwa (tab. 8).
Tabela 8. Struktura bezrobotnych w gminie Pawłów wg płci (1998)
Bezrobotni ogółem
1415

M czy ni

%

Kobiety

%

685

48,41

730

51,59

ródło: PUP w Starachowicach.

Zwolnienie z pracy niew tpliwie pogorszyło warunki finansowe bezrobotnych a tak e ich rodzin. Dotyczy to zarówno pobieraj cych zasiłek jak i pozostałych: pozostaj cych na utrzymaniu rodziny, ł cz cych dochody z gospodarstwa rolnego z zasiłkiem.
Pozostałe zmiany w strukturze bezrobocia to:
- zmniejszanie si liczby bezrobotnych zwalnianych z przyczyn zakładów pracy
- zwi kszanie si liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku
- wysoki poziom osób długotrwale bezrobotnych.
Obecnie jedynie 483 bezrobotnych pobiera zasiłek (tab. 9). Pozostałe osoby pozostaj bez prawa do zasiłku.
Tabela 9. Struktura bezrobotnych w gminie Pawłów wg pobierania zasiłku
(1998)
Bezrobotni
ogółem

1415

Bezrobotni pobieraj cy zasiłek

Bezrobotni bez
prawa do zasiłku

Absolwenci

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

483

34,13

932

65,87

69

4,88

Bezrobotni bez
podstaw wymiaru
(po wojsku)
Liczba
%
b. d

b. d

ródło: PUP w Starachowicach.

Pozarolniczy rynek pracy w gminie jest ubogi. Stan zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w latach 1993 - 1996 r. wykazywał tendencj wzrostow i był wy szy ni

rednia w województwie, co korzystnie wiadczy to o

aktywno ci mieszka ców i samorz du gminy Pawłów. W roku 1995 najwi cej
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podmiotów zarejestrowanych było w nast puj cych działach: handel i naprawy 159, działalno

produkcyjna - 36, budownictwo - 29, transport - 25.

Tabela 10. Struktura rodzajowa pozarolniczej działalno ci gospodarczej na terenie gminy Pawłów w 1998 r.
Rodzaj działalno ci

Liczba podmiotów

%

produkcja

20

4,7

usługi dla ludno ci

58

13,7

usługi budowlane

75

17,7

transport

57

13,5

handel

182

43,1

gastronomia

4

0,9

inne

27

6,4

Razem

423

100,0

ródło: Urz d Gminy Pawłów.
Korzystn tendencj było w połowie lat dziewi dziesi tych zmniejszanie
si liczby bezrobotnych w wieku mobilnym tj. mi dzy 18 a 44 rokiem ycia.
Proces ten zachodził ju od 1993 r. , kiedy to stanowili oni a 93 ogółu bezrobotnych, za w roku 1996 ich udział zmniejszył si do 83%. Niestety w 1998
ponownie wzrosło do 88%. Osób bezrobotnych w wieku 18 - 24 lat w tym roku
było 32,65%. Niewiele mniej (32,23%) jest w grupie wiekowej 25 - 34 lat (tab.
11). Tak wi c bezrobocie w gminie Pawłów dotkn ło głównie ludzi młodych.
Tabela 11. Struktura bezrobocia wg wieku (1998)
Przedział wiekowy

Liczba osób bezrobotnych
18 - 24
462
25 - 34
456
35 - 44
329
45 - 54
157
55 i wi cej
11
Ogółem
1415
ródło: PUP w Starachowicach.

%
32,65
32,23
23,25
11,10
0,70
100,00

28

Analizuj c struktur wykształcenia bezrobotnych, nale y stwierdzi , e
najwi ksz grup stanowi osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym –
45%, nast pnie podstawowym – 35% (tab. 12). Znaczn cz

populacji stano-

wi osoby z wykształceniem rednim –19,1% , w tym głównie ze rednim zawodowym – 13,5%. Stopie wykształcenia respondentów jest wi c zbli ony do
stopnia wykształcenia ogółu bezrobotnych na obszarach wiejskich w kraju, w
której najliczniejsze grupy posiadaj wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe i rednie zawodowe, a najmniej - wy sze.
W roku 1996 w zwi zku ze zmian ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, gwałtownie spadła liczba zarejestrowanych absolwentów
szkół rednich i wy szych, cho udział ich w ogólnej liczbie tak e nie był wysoki.

Tabela 12. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w gminie Pawłów
Liczba bezrobotnych (%) z wykształceniem
podstawowym zasadniczym
rednim
zawodowym ogólnym
35,00
45,00
5,65

rednim zawodowym
13,50

wy szym
0,85

Ogółem
100,00

ródło: PUP w Starachowicach.
Tabela 13. Struktura bezrobotnych wg daty rejestracji w PUP Starachowice
Lata
1993

Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w latach
877

%
9,83

1994

2076

21,14

1995

2147

21,86
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1996

1899

19,33

1997

1406

14,31

1998

1415

14,40

ródło: PUP w Starachowicach.
Ludno

gminy znajdowała dotychczas zatrudnienie w pobliskich o rod-

kach przemysłowych Aglomeracji Staropolskiej, głównie w Starachowicach i
Ostrowcu

wi tokrzyskim. Dlatego te przemiany strukturalne w gospodarce

tych o rodków oraz spowodowane przez nie załamanie si dotychczasowych
rynków pracy, było przyczyn wyst pienia w gminie bezrobocia o du ej skali.
Poziom bezrobocia w gminie si ga 14,4 % (tab. 13) ludno ci w wieku produkcyjnym i jest to jeden z najwy szych wska ników w dawnym województwie
kieleckim.
Spadek liczby bezrobotnych po 1995 roku spowodowany był głównie
działaniami dyscyplinuj cymi urz du pracy oraz wej ciem w ycie przepisów
prawnych zmieniaj cych zasady przydzielania zasiłków, głównie dla absolwentów. Liczba miejsc pracy w tym czasie na obszarze gminy nieznacznie wzrosła,
a w pobliskich Starachowicach i Ostrowcu wi tokrzyskim, nadal ulega zmniejszeniu.
Bezrobocie rejestrowane na wsi nie odzwierciedla w pełni skali tego zjawiska. Problemem jest tu nie tylko wysoka liczba bezrobotnych pozostaj cych
bez pracy, ale te nadzatrudnienie (w stosunku do areału gospodarstw i osi ganych w nim wyników finansowych) w gospodarstwach rolnych, obecnie wzrastaj ce w zwi zku z powrotem do pracy na roli osób zwalnianych z zakładów
przemysłowych. Przyczyn tego jest uzyskiwanie zbyt małych dochodów na
jednego pracuj cego w gospodarstwie rolnym. Poza tym posiadanie gospodarstwa rolnego powy ej 2 ha eliminuje nawet uprzednio zatrudnionych pracowników dwuzawodowych z rejestru bezrobotnych, co wpływa na zmniejszenie si
liczby korzystaj cych z zasiłków dla bezrobotnych, ale tak e nie daje mo liwo30

ci korzystania przez nich ze rodków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (szkolenia, zmiana kwalifikacji, poyczki).
Odzwierciedleniem ubo enia społeczno ci gminy jest zwi kszaj ca si
liczba osób korzystaj cych ze wiadcze pomocy społecznej.
Zgromadzone dane dowodz , e bezrobocie jest powa nym problemem
województwa i gminy. Podstawowym miejscem pracy ludno ci s indywidualne
gospodarstwa chłopskie. Pozarolniczy rynek pracy na obszarze gminy jest do
ubogi. Funkcjonuj tu głównie niewielkie firmy, b d ce własno ci osób fizycznych, zatrudniaj ce niewielk liczb pracowników. Natomiast znaczna liczba zawodowo czynnych zwi zana jest z rynkiem pracy pobliskich o rodków
przemysłowych. St d du a skala bezrobocia b d ca odpowiedzi na załamanie
si gospodarki tych o rodków. Dlatego te nadzieje na zmniejszenie si liczby
bezrobotnych nale y wi za z powołaniem i wła ciwym funkcjonowaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach.
Problemem pozostaje nadal słaby poziom wykształcenia ludno ci. Posiada ona przede wszystkim wykształcenie zawodowe, a wi c niezbyt przydatnego do zmieniaj cych si potrzeb rynku. Szans na podniesienie poziomu kwalifikacji b d szkolenia, które powinny by organizowane przez PUP w ramach
aktywnych form walki z bezrobociem oraz inne jednostki.
5. Budownictwo mieszkaniowe
Według przeprowadzonej inwentaryzacji urbanistycznej na terenie gminy
w roku 1996 znajdowało si 3637 budynków mieszkalnych o 11056 izbach i
ł cznej powierzchni u ytkowej 224,7 tys. m2. Blisko 70% ogółu budynków stanowi budynki murowane w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym. Dominuje budownictwo zagrodowe i jednorodzinne. Budynki jednorodzinne skon-
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centrowane s głównie w północnych sołectwach gminy dobrze skomunikowanych ze Starachowicami.
Tabela 14. Stan zasobów mieszkaniowych w latach 1989 – 1996.
Wyszczególnienie

1989

1992

1993

1994

1995

1996

Dynamika
1989-1996
107,1

Mieszkania

3397

3466

3584

3592

3596

3637

Izby

9792 10153 10783 10833 10862 11056

112,9

Pow. u ytkowa
w tys. / m2

198,9 206,2 218,5 219,4 220,4 224,7

112,9

Wzrost zasobów mieszkaniowych gminy nie był wysoki (7,1 %) nieco
wy szy był przyrost liczby izb o 12,9 %, co było wynikiem budowy mieszka
wi kszych i o lepszym standardzie.

Tabela 15. Liczba mieszka oddanych do u ytku w latach 1989 - 1996.
Wyszczególnienie

1989

1992

1994

1995

1996

Mieszkania

22

18

12

10

41

Izby

105

81

50

41

194

Powierzchnia u ytkowa w m2

2117

1572

1092

918

4300

Przeci tna p.u. na 1 mieszk.

96,2

87,3

91,1

91,8

104,8

Jak wynika z danych, w latach 1989 - 1996 oddano do u ytku niewielk
ilo

mieszka . Wyra ny wzrost zaznaczył si jedynie w 1996 r.

Tabela 16. Stopie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w latach 1989 - 1996
Wyszczególnienie

1989

1992

1995

1996

Liczba osób
mieszkanie
Liczba
izb
mieszkaniu

na

4,43

4,34

4,21

4,18

rednie dla wsi b.
woj. kieleckiego
3,7

w

2,88

2,93

3,02

3,04

3,29
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1,48
Liczba osób na 1,54
izb
Powierzchnia u ytkowa w m2 na:
1 mieszkanie
58,5
59,5
1 osób
13,2
13,7

1,39

1,37

1,11

61,2
14,5

61,8
14,8

64,1
17,6

Na podstawie wy ej przedstawionych standardów mieszkaniowych w
gminie widoczna jest tendencja w kierunku zmniejszenia zag szczenia mieszka
oraz powi kszenia ich powierzchni u ytkowej. W ostatnich latach poprawiło si
ponadto wyposa enie mieszka w infrastruktur techniczn (instalacja sanitarno-techniczna, gaz, elektryczno , co. i in.).
Na terenie gminy Pawłów potrzeby mieszkaniowe s du e. Poprawa sytuacji mieszkaniowej nast powa powinna poprzez modernizacj lokali ju istniej cych, jak równie budow nowych domów.

6. Charakterystyka rolnictwa
6.1. Struktura u ytków rolnych według rodzajów u ytkowników
Produkcja rolnicza w gminie odbywa si głównie w gospodarstwach indywidualnych. W ich posiadaniu znajduje si 93,8% areału u ytków rolnych.
Sektor ten stanowi 2994 gospodarstw o przeci tnym areale 3,9 ha u ytków rolnych. Sektor uspołeczniony, który stanowiła w przeszło ci Stacja Nasienno Szkółkarska w Łomnie praktycznie przestał istnie , gdy grunty i maj tek trwały przedsi biorstwa wydzier awiła osoba prywatna.
Tabela 17. Struktura u ytkowania gruntów rolnych wg rodzajów u ytkowników
Rodzaj
u ytkownika
Gospodarstwa indywidualne

Rok 1997
%
93,79

Rok 1998
%
93,80
33

RSP
SKR
PFZ, AWRSP
Inne
Razem

1,09
5,12
100,00

1,08
5,12
100.00

ródło: Dane Urz du Gminy.
6.2. Struktura agrarna indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie
Pawłów
Podstaw produkcji, a tym samym jednym z głównych składników potencjału produkcyjnego jest ziemia. Według danych Urz du Gminy Pawłów w
1998 roku na terenie gminy funkcjonowało 2994 gospodarstw o redniej powierzchni 3,9 ha, w tym powierzchnia 313 gospodarstw nie przekracza 1 ha.
Z danych zawartych w tabeli 18 wynika, e w gminie Pawłów przewa aj
gospodarstwa małe i (2 - 5 ha) i bardzo małe (1 - 2 ha). Stanowi one ł cznie
ponad 70% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa rednie stanowi 38%, a
du e (o pow. >10 ha) zaledwie 1% ogólnej liczby gospodarstw.
Tabela 18. Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych w gminie Pawłów
na tle województwa
Gmina Pawłów
Powierzchnia UR
Grupy obszarowe ha UR

Liczba gospodarstw

ha

%

liczba

%

Ogółem

9803

100,00

2994

100,00

do 1 ha

152

1,55

313

10,46

1-2

903

9,21

626

20,91

2-3

1376

14,04

551

18,40

3-5

3650

37,24

945

31,56

5-7

2245

22,90

387

12,93

7-10

1162

11,85

145

4,84

10-15

315

3,21

27

0,90
34

> 15

-

-

-

-

ródło: Dane Urz du Gminy.
Rozproszenie redniego areału jest niewielkie i waha si od 5 ha we
wsiach Buków, Szczawy, Kałków, Nowy Jawor do ok. 2,5 ha we wsiach Rzepin
I i II, Rodkowice, Stary Jawor i Stary Bostów. W ci gu ostatnich lat widoczna
była tendencja do rozdrabniania gospodarstw. Niewielkie gospodarstwa dzielone
s na jeszcze drobniejsze areały. Ta rozdrobniona struktura wpływa na dekoncentracj produkcji. Jednak od ubiegłego roku obserwuje si zwi kszon liczb
zawieranych umów dzier awy tzn. małe powierzchniowo gospodarstwa s oddawane w dzier aw dla wła cicieli du ych gospodarstw.
6.3. Struktura u ytkowania gruntów w gminie Pawłów
Obszar gminy ma zdecydowanie rolniczy charakter, z niewielkim udziałem lasów. U ytki rolne zajmuj 77 % obszaru gminy, lasy 17 %, na pozostałe
przypada 6 % obszaru gminy.
Tab. 19. Struktura u ytkowania gruntów w gminie Pawłów w ha
Powierzchnia gruntów ogółem
w tym:

Powierzchnia w ha

Procentowy udział %

13739

100

U ytki rolne

10584

77

Lasy i grunty le ne

2330

17

Grunty pod wodami

63

0,5

Tereny komunikacyjne

277

2

Tereny osiedlowe

380

2,8

Tereny ró ne

18

0,1

Nieu ytki

87

0,6

ródło: Urz d Gminy w Pawłowie.
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6.4. Struktura zagospodarowania u ytków rolnych w gminie Pawłów
W obr bie u ytków rolnych najwi ksz powierzchni zajmuj grunty orne
(89,7%). Trwałe u ytki zielone stanowi 8,5%, za sady 1,8% ogólnej powierzchni u ytków rolnych. W ród u ytków zielonych najwi ksz powierzchni
zajmuj ł ki trwałe (6,4%). Pod pastwiska przeznaczone jest ł cznie 216 ha, co
stanowi 2,1% ogólnej powierzchni u ytków rolnych.

Tabela 20. Zagospodarowanie u ytków rolnych w 1997 r.
Powierzchnia w ha

Udział procentowy %

U ytki rolne

10584

100,0

Grunty orne

9493

89,7

Sady

193

1,8

Ł ki trwałe

682

6,4

Pastwiska trwałe

216

2,1

ródło: Urz d Gminy w Pawłowie.
6.5. Struktura upraw w gminie Pawłów
Aktualnie w gminie Pawłów przewa a wielostronny kierunek produkcji
rolnej z nastawieniem na towarow produkcj zbó (zwłaszcza pszenicy).
Struktura upraw w gminie Pawłów w 1997 roku przedstawiała si nast puj co:
• pszenica

11,2 %

•

11,0 %

yto

• j czmie

9,4 %
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• owies

11,0 %

• pszen yto

4,2 %

• mieszanki zbo owe (bez str czkowych)

8,2 %

• kukurydza na zielonk

0,05 %

• str czkowe jadalne

0,08 %

• ziemniaki

18,6 %

• buraki cukrowe

0,06 %

• inne

26,3 %

Ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych na terenie
gminy Pawłów ł cznie z działkami, wynosi 8328 ha co stanowi 87,8 % gruntów
ornych. W strukturze zasiewów 55 % ogólnej powierzchni zajmuj zbo a podstawowe z mieszankami, z czego 930 ha przypada na pszenic i 920 ha na yto.
Dalsze pozycje w strukturze zasiewów zajmuje uprawa ziemniaków - 18,6%
(1550 ha areału gruntów ornych), których powierzchnia w ostatnich latach uległa zmniejszeniu na korzy

uprawy zbó . Pozostała cz

gruntów ornych

przeznaczona jest pod upraw ro lin pastewnych, warzyw i ro lin przemysłowych. Na odłogi i ugory przypada 0,6% powierzchni gruntów. Ł ki i pastwiska
zajmuj 8,5% areału.
Marginaln gał

produkcji stanowi obecnie ro liny przemysłowe (mak,

słonecznik, soja, gorczyca, chmiel, buraki pastewne, cykoria), przy czym uprawa buraków cukrowych b d ca w przeszło ci jednym z głównych kierunków
upraw produkcja została aktualnie zaniechana. Na terenie gminy Pawłów wyst puj

tak e plantacje ro lin specjalnych takich jak: zioła lecznicze, wiklina.

Ł czna powierzchnia upraw tych ro lin wynosi 9 ha.
Ponadto w gminie Pawłów uprawiane s :
- warzywa gruntowe (zwłaszcza ogórki i pomidory) głównie w rejonie Tarczka,
wi tomarza i Grabkowa;
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- truskawki (Pawłów, Warszówek);
- drzewa i krzewy owocowe (głównie wi nie oraz porzeczki czarne) w centralnej cz ci gminy.
W centralnej cz ci gminy wyst puj , obok w/w drzew i krzewów owocowych, jabłonie, a tak e plantacje malin, porzeczek czarnych i agrestu. Sady
zajmuj powierzchni 193 ha, z czego na poszczególne gatunki przypada:
1. Drzewa owocowe:
• jabłonie

81 ha - 42 %

• grusze

21 ha - 11 %

• liwy

20 ha - 10,4 %

• wi nie

58 ha - 30 %

• czere nie

7 ha - 3,5 %

• pozostałe (brzoskwinie, morele, orzechy włoskie)

6 ha - 3,0 %

2. Krzewy owocowe i plantacje jagodowe:
• agrest
• porzeczki kolorowe

1,5 ha - 0,7 %
8 ha - 3,6 %

• porzeczki czarne

18 ha - 8,1 %

• maliny i je yny bezkolcowe

33 ha - 14,8 %

• aronia, borówka wysoka, i inne

12 ha -

• truskawki

5,4 %

150 ha - 67,4 %

W ród drzew i krzewów owocowych najwi kszy udział posiadaj plantacje
truskawek. W niewielkim zakresie rozwini te jest warzywnictwo pod osłonami.
6.5.1. U ytkowanie gruntów rolnych w gospodarstwach indywidualnych
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Znaczna wi kszo

gruntów rolnych w gminie Pawłów jest u ytkowana

przez rolników indywidualnych. Wynika to z przemian społeczno – gospodarczych, jakie dokonały si w Polsce na przestrzeni ubiegłego dziesi ciolecia. Doprowadziły one do przekazania gruntów nale cych niegdy do gospodarstw
pa stwowych w r ce osób prywatnych.

Tabela 21. U ytkowanie gruntów rolnych w gospodarstwach indywidualnych.
Powierzchnia w ha

6.6.

U ytki rolne

10530

Grunty orne

9478

Sady

180

Ł ki

675

Pastwiska

191

Gleby
Naturalne warunki glebowe w obszarze gminy Pawłów s bardzo korzyst-

ne. Dominuj warto ciowe gleby wytworzone z utworów lessowych, szczególnie w rodkowej cz ci gminy, o składzie mechanicznym pyłu zwykłego. Tylko
w północnej i południowej cz ci wyst puj gleby wytworzone z piasków, o
zró nicowanym składzie mechanicznym. Sporadycznie pojawiaj si gleby powstałe z glin lekkich, rednich, ci kich i iłów.
Tabela 22 a. Udział poszczególnych kompleksów glebowych w ogólnej powierzchni gruntów ornych
Nazwa kompleksu

%

Pszenny bardzo dobry

10,6

Pszenny dobry

41,5
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Pszenny wadliwy

25,8

ytni bardzo dobry

1,3

ytni dobry

3,3

ytni słaby

3,9

ytni najsłabszy

0,8

Zbo owo-pastewny mocny

10,5

Zbo owo-pastewny słaby

1,5

Grunty orne przeznaczone pod u ytki zielone

0,8

Tabela 22 b. Udział poszczególnych kompleksów glebowych w ogólnej powierzchni u ytków zielonych
Nazwa kompleksu

%

U ytki zielone dobre i bardzo dobre

6,8

U ytki zielone rednie

65,3

U ytki zielone słabe lub b. słabe

27,9

Podstawowe znaczenie gospodarcze posiadaj wyst puj ce we wszystkich
wsiach gminy najcenniejsze rolniczo grunty kompleksów pszennych, w tym
zwłaszcza kompleksu pszennego-dobrego, który zajmuje a 41,5 % gruntów ornych.
Lokalnie wyst puj równie grunty okresowo nadmiernie uwilgotnione
(kompleks pastewny-mocny) predestynowane do uprawy ro lin pastewnych,
oraz gleby kompleksów ytniego słabego i ytniego dobrego, nadaj ce si do
uprawy ro lin o najni szych wymaganiach glebowych ( yto, ziemniak, seradela). Kompleksy te skupiaj si we wsiach: Rzepin. D browa, Radkowice, Godów oraz w Łomnie. Ł ki i pastwiska, głównie redniej jako ci, koncentruj si
wzdłu cieków wodnych głównie we wsiach: Rzepin Kolonia, Łomno-Zarzecze,
Kałków, Tarczek i wi tomasz.
Istotny problem gospodarczy zwłaszcza we wsiach północnych oraz we
wschodniej cz ci gminy stwarza natomiast niekorzystna rze ba terenu oraz to40

warzysz ca jej silna erozja gleb. Problem ten dotyczy 22% gruntów ornych,
przy czym erozj wodn w stopniu bardzo silnym obj tych jest 320 ha gruntów.
Wska nik bonitacji agroklimatu (opracowany przez I.U.N.G. Puławy w
skali 15-sto punktowej) wynosi tylko 9 punktów. Oznacza to wyst powanie
rednio-wysokiego stopnia ryzyka uprawy w gruncie ro lin o wi kszych wymaganiach cieplnych i wodnych.
Potwierdzeniem wysokiej jako ci gleb jest znaczny udział gleb wysokich
klas bonitacyjnych.
Tabela 23. Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie
Pawłów
Klasa bonitacyjna
I i II
III
IV
V
VI
ródło: Dane Urz du Gminy.

Procentowy udział
9,8
53
26
7
1,2

Charakterystyka gleb
bardzo dobre
dobre
rednie
słabe
bardzo słabe

Gleby I, II i III klasy bonitacji stanowi 62,8 %, a gleby IV klasy bonitacji 26 %. Ł cznie gleby wysokich klas bonitacji od II do IV klasy stanowi 91,8
% gruntów ornych gminy. Gleby te zaliczane s do najkorzystniejszych kompleksów glebowych.
6.7.

Produkcja zwierz ca
W gminie Pawłów dominuje chów bydła i trzody chlewnej. W stosunku

do lat ubiegłych zaznacza si wyra nie tendencja spadkowa w ilo ci hodowanych zwierz t, wynikaj ca ze zmniejszenia si rynku zbytu i opłacalno ci produkcji. W latach 1980 – 1988 pogłowie trzody chlewnej wynosiło około 30 tysi cy sztuk, w 1996 – 6 228 sztuk, obecnie nast puje dalszy spadek liczby hodowanych zwierz t.
Tabela 24. Pogłowie zwierz t w gminie Pawłów
Bydło ogółem

Spis rolny 1995 (szt.)

Spis rolny 1996 (szt.)

6 288

6 228

41

w tym krowy

3 529

3 491

Trzoda chlewna

5 298

5 281

769

761

Konie

1 392

nie uj to

Owce

41

44

Drób

48 160

nie uj to w spisie

w tym lochy

Na terenie gminy znajduj si dwa gospodarstwa specjalizuj ce si w
produkcji zwierz cej:
• Ambro ów – hodowla brojlerów,
• Brzezie – hodowla kur niosek.
Ponadto w sołectwie Kolonia Rzepin znajduj si u ytkowane stawy rybne.
6.8.

Wyposa enie rolnictwa w budynki
Na terenie gminy znajduj si dwa magazyny do przechowywania płodów

rolnych i pasz. Magazyn zbo owo-paszowy o pojemno ci 200 ton w Warszówku i magazyn zbo owo-paszowy (pojemno

300 ton) w Brzeziu.

Tabela 25. Wyposa enie gospodarstw indywidualnych w budynki
Ogółem ilo m2 powierzchni
u ytkowej
Obory
14271
Stajnie
144
Chlewnie
1654
Owczarnie
24
Kurniki
4907
Stodoły
274604
Szklarnie
3918
Tunele foliowe
9621
ródło: Spis Rolny Gminy Pawłów (1996).
Rodzaj budynku

Liczba budynków i
budowli
194
5
21
1
381
2254
18
55
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7. Infrastruktura i techniczne rodki produkcji w gospodarstwach rolnych
7.1. Zaopatrzenie w wod
Zarówno rolnicy jak i pozostali mieszka cy gminy Pawłów zaopatrywani
s w wod do picia i potrzeb gospodarczych z zasobów podziemnych ujmowanych ze studni wgł bnych oraz ze studni indywidualnych. Zasoby te s bardzo
sk pe, dlatego te konieczne jest równie wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych.
W gminie Pawłów z wodoci gu sieciowego korzysta 1771 gospodarstw.
Jest no podstawowym ródłem zaopatrzenia w wod . Znaczna cz

gospo-

darstw korzysta ci gle tylko ze studni (tab. 26), mimo e sie wodoci gowa została wybudowana we wszystkich wsiach.
Tabela 26. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych zaopatrywanych w
wod
Wodoci g sieciowy

2987

Wodoci g zagrodowy
studnia:
gł binowa gospodarcza
18

Studnia własna

457

639

ródło: Dane Urz du Gminy Pawłów oraz Urz du Statystycznego.

7.2. Elektroenergetyka
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Zaopatrzenie gospodarstw indywidualnych w elektryczno

jest zadowa-

laj ca. Du a liczba odbiorców, bo prawie 2500 korzysta z sieci 380 V, a jedynie
7 gospodarstw nie ma dost pu do sieci
Tabela 27. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych zaopatrywanych w
elektryczno
Wyszczególnienie

Sie elektryczna

Gmina Pawłów

Brak sieci

380 V

220V

2482

462

7

ródło: Powszechny Spis Rolny 1996.

7.3. Zaopatrzenie gospodarstw indywidualnych w gaz
Rolnicy z gminy Pawłów korzystaj głównie z gazu płynnego (z butli).
Do sieci gazu ziemnego podł czonych jest aktualnie ponad 600 gospodarstw i
ch tnych ci gle przybywa (tab. 28). Wskazuje to na du e potrzeby inwestycyjne
w tym zakresie.
Tabela 28 Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych zaopatrywanych w gaz.
Wyszczególnienie

Gaz

Aktualne zapotrzebowanie

z sieci

z butli

605

1816

Gmina Pawłów

375

ródło: Urz d Gminy Pawłów.

7.4. Telekomunikacja
Gospodarstwa indywidualne korzystaj głównie z sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. Mimo istnienia w gminie 875 przył czy ci gle jeszcze ponad 1200 gospodarstw nie ma dost pu do telefonu (tab. 29).
Tabela 29. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych maj cych dost p do telefonu
Wyszczególnienie
Telefon dost pny:
Brak dost pu
do telefonu
w gospodarstwie
we wsi
Gmina Pawłów

673

1110

882

ródło: Urz d Gminy Pawłów.
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Istnieje wi c potrzeba dalszej rozbudowy sieci telekomunikacyjnej.
7.5. Techniczne rodki produkcji
Ogółem rolnicy indywidualni posiadaj ok. 1431 ci gników oraz 800
przyczep, 61 samochodów ci arowych o ładowno ci 6 ton oraz 135 samochodów o ładowno ci 2 – 6 ton. Dysponuj te poka n liczb maszyn rolniczych,
w tym 48 kombajnami zbo owymi.(tab. 30).
Tabela 30. Liczba samochodów i maszyn rolniczych w gospodarstwach rolnych
gminy Pawłów (w szt.)
Wyszczególnienie

Liczba samochodów i maszyn
w szt.

Ci gniki

1431

Samochody osobowe

878

Samochody ci arowo-osob. i ci arowe

135

do 2 ton
Samochody ci ar. powy ej 2 ton

61

Kombajny zbo owe

48

Rozsiewacze nawozów

131

Rozrzutniki

392

Kosiarki

317

Ładowacze

43

Kopaczki do ziemniaków

337

Sadzarki do ziemniaków

357

Prasy zbieraj ce

40

Opryskiwacze ci gnikowe

405

Opryskiwacze ci gnikowe sadownicze

27

Agregaty uprawowe

55

ródło: Powszechny Spis Rolny1996 r.

.
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7. 6. Obsługa rolnictwa
Na terenie gminy funkcjonuje wi kszo

placówek obsługi rolnictwa

standardu gminnego. Placówki te skupiaj si głównie w Pawłowie oraz niektórych i innych wsiach.
S to mi dzy innymi:
- Bank Spółdzielczy w Starachowicach oddział w Pawłowie,
- Gminna Spółdzielnia ,,Sch” w Pawłowie,
- Posterunek Policji Lokalnej w Pawłowie,
- urz dy pocztowe i telekomunikacyjne w Pawłowie, , Chybicach, wi tomarzy,
- lecznica weterynaryjna z siedzib w budynku Urz du Gminy w Pawłowie,
- remizy OSP w Pawłowie, Szerzawach, Tarczku, Brzeziu, Ambro owie, Nieczulicach
W gminie działa tak e 10 punktów skupu płodów rolnych. Znajduj si
one w nast puj cych miejscowo ciach:
- Łomno (2 punkty),
- Ambro ów (2 punkty),
- Bostów Stary (1 punkt),
- Pawłów (2 punkty),
- Tarczek (1 punkt),
- Jawór (2 punkty).
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8. Infrastruktura techniczna gminy
8.1. Komunikacja i transport
8.1.1. Układ drogowy
Podstawowymi elementami sieci drogowej gminy s drogi wojewódzkie i
powiatowe. Gmina Pawłów poło ona jest poza wa nymi w złami dróg wojewódzkich. Przez teren gminy przebiegaj nast puj ce drogi wojewódzkie, obsługuj ce głównie ruch turystyczny:
-

droga wojewódzka nr 752 Rzepin – Bodzentyn – Górno. Długo
terenie gminy około 9,4 km, szeroko

-

drogi na

jezdni 6 – 7 m.

droga wojewódzka nr 756 Starachowice – Nowa Słupia – Szydłów – Stopnica. Długo

drogi na terenie gminy 13,8 km, szeroko

jezdni 6 m.

Drogi te posiadaj nawierzchni bitumiczn i s w dobrym lub rednim stanie technicznym. Ogółem długo

odcinków dróg wojewódzkich na terenie

gminy wynosi 24,4 km, co daje wska nik g sto ci sieci 7,5 km/100 km2 dwukrotnie ni szy ni

redni wojewódzki i redni krajowy (odpowiednio 15,2 i 14,6

km/100 km2).
Pozostałe elementy układu podstawowego to 24 odcinki dróg powiatowych,
o ł cznej długo ci 90,1 km, z czego 75,2 km (83,4%) stanowi drogi o nawierzchni utwardzonej. Daje to redni g sto
km/100 km2 i jest wy szy ni

sieci dróg twardych 53, 4

redni dla województwa ( 49, 7 km/100 km2) i

kraju (35,5 km/100 km2). Znaczna cz

dróg powiatowych (72,6%) posiada

nawierzchni ulepszon .
Do wa niejszych dróg powiatowych w gminie Pawłów zaliczamy:
- nr 15898 D browa Dolna - Grabków - Bostów ł cz ca Bodzentyn z Rudkami,
- nr 15904 Sierzawy - Chybice i droga nr 15935 Chybice - Wieloboronce - Szarotka ł cz ca Bodzentyn z Wa niowem,
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- nr 15916 Styków - Pawłów ł cz ca Pawłów z gmin Brody Ił eckie,
- nr 15910 Siekierno - Radkowice - Rzepin obsługuj ca północne obszary gminy
Pawłów, ł cz ca je z północnymi obszarami gminy Bodzentyn.
Pozostałe drogi powiatowe (20 odcinków) oraz drogi gminne (26 odcinków) maj znaczenie lokalne ł cz c poszczególne sołectwa ze sob lub z drogami wy szych kategorii.
Ogólna długo

dróg gminnych wynosi 41,7 km, w tym o nawierzchni

ulepszonej 16,3 km, utwardzonej 19,5 km i gruntowej 5,9 km .
Układ uzupełniaj cy tworzy sie
gminnych. Ich ł czna długo

dróg zaliczonych do kategorii dróg

wynosi 39,2 km z czego na drogi o nawierzchni

utwardzonej przypada 15,1 km. Dróg gminnych ulepszonych jest ok. 7,7 km.
Wska nik g sto ci sieci dróg gminnych o nawierzchni twardej wynosi 11
km/100 km2). Jest on ponad dwukrotnie ni szy od redniego wska nika w województwie ( 24,1 km/100 km2), jak równie

redniej krajowej (25,8 km/100

km2).
Na terenie gminy jest kilka odcinków dróg rolniczych, o ł cznej długo ci
45 km. Ponad 30 % zostało utwardzonych u lem, nawierzchnia pozostałych
jest nieutwardzona.
Nowym elementem w sieci dróg pa stwowych byłoby poł czenie poprzez
zapor zbiornika wodnego ,,Wióry” Kałkowa z Kołomyniem.
Modernizacja dróg pa stwowych sprowadzałaby si głównie do poszerzenia istniej cych jezdni do 6 m, korekty łuków poziomych oraz rozbudowania
skrzy owa .
Dla poprawienia powi za wewn trz gminnych oraz lepszego obsłu enia
terenów budowlanych istnieje potrzeba zwi kszenia ilo ci dróg gminnych.
Przewidywana budowa zbiornika wodnego ,,Wióry” spowoduje konieczno
budowy dwu odcinków dróg ł cz cych rozdzielone zalewem cz ci gminy i poprzez stopnie wodne w Pokrzywnicy i D browie.
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8.1.2. Obsługa komunikacyjna gminy
Gmina Pawłów obsługiwana jest komunikacj osobow przez PPKS w
Starachowicach. Układ linii autobusowych wybiegaj cych ze Starachowic powoduje, e szereg sołectw ma korzystniejsze poł czenie z miastem ni z miejscowo ci gminn .
Komunikacja ma charakter lokalny. Linie autobusowe ł cz Starachowice
poprzez Pawłów z Pokrzywnic , Wa niowem, Sarni Zwol , D bnem Zbelutk ,
w. Krzy em, Kamionk , Kielcami. Sołectwo Kałków, Radkowice, Bronkowice, D browa maj poł czenia ze Starachowicami z pomini ciem Pawłowa. Ilo
poł cze nie powoduje konieczno ci wydzielania przystanku dworcowego w
Pawłowie. Dla poprawy funkcjonowania komunikacji autobusowej wprowadzono linj ł cz c Kałków z Pawłowem przez D brow . Wskazanym byłoby take utworzenie linii Sierzawy z Pawłowem przez wi lin .
Obecnie najlepsz obsług komunikacyjn na terenie gminy Pawłów maj
wsie Rzepin ( 52 pary autobusów na dob ), Pawłów (46 par autobusów), Ambro ów i Chybice (44 pary autobusów). Najsłabiej obsługiwana jest wie Szeligi
(1 para na dob ).
Podstawowym problemem komunikacyjnym s niskie cz stotliwo ci kursowania lub brak poł cze autobusowych w miejscowo ciach poło onych z dala
od układu dróg krajowych, po których realizowana jest wi kszo

kursów auto-

busów. Mimo to funkcjonuj cy obecnie układ poł cze zapewnia dobre powi zania terenu gminy z s siednimi o rodkami gminnymi oraz z miastem Kielce.
Uzupełnieniem poł cze oferowanych przez PKS jest komunikacja prywatna.
8.2. Komunikacja kolejowa
Na terenie gminy nie ma linii kolejowych. Najbli ej poło on tras kolejow jest linia przebiegaj ca w odległo ci 5-6 km od północnych granic gminy,
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ł cz ca Skar ysko-Kamienna z Sandomierzem. Jest to linia magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana. Najbli ej poło one przystanki kolejowe znajduj si w
Stykowie i Starachowicach Michałowie. Stacja kolejowa towarowa obsługuj ca
teren gminy znajduje si w Starachowicach. Plany nie zakładaj

budowy linii

kolejowej przebiegaj cej przez obszar gminy.
8.3. Zaplecze motoryzacji
Na terenie gminy Pawłów zaplecze motoryzacji jest słabo rozwini te. Małe stacje paliw zlokalizowane s w Brzeziu (2 dystrybutory etylina i olej nap dowy) i Pawłowie (1 dystrybutor gazowy). Ponadto we wsi Rzepin Kolonia
działa warsztat rzemie lniczy mechaniki pojazdowej. Wi ksza stacja obsługi
pojazdów zlokalizowana jest w południowej cz ci Starachowic, ok. 10 km od
Pawłowa.
W Kałkowie przy Sanktuarium Maryjnym istnieje prowizorycznie zagospodarowany parking o powierzchni ok. 0,5 ha, który obsługuje pielgrzymki autokarowe oraz samochody osobowe pielgrzymów i turystów. Istnieje potrzeba
powi kszenia tego parkingu. Ponadto wi ksze miejsca postojowe zlokalizowane
s przy Urz dzie Gminy w Pawłowie oraz obiektów usługowo-handlowych
równie w Pawłowie -zatoka postojowa o długo ci ok. 100 m. Wzrost liczby
pojazdów mechanicznych mo e wywoła potrzeb utworzenia obiektów zaplecza motoryzacji w tym stacji paliw.

8.4. Gospodarka wodno- ciekowa
8.4.1. Zaopatrzenie w wod
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Pomimo niekorzystnych warunków hydrologicznych budowa sieci wodoci gowej została w praktyce zako czona w całej gminie.
Obecnie na terenie gminy funkcjonuj nast puj ce wodoci gi komunalne:
65, 0 + 68,0 m3/h; zaopatruje w

• uj cie wody w Bronkowicach – wydajno

wod miejscowo ci: Bronkowice, Radkowice, Kolonia Radkowice, Rzepinek,
Kolonia Rzepin, Rzepin I i II, D browa, ( ewentualny nadmiar);
• uj cie wody w wi linie – wydajno
ilo ci 6,0 m3/h, za pozostała ilo

20 m3/h, zaopatruje w wod

wi lin w

14m3/h jest dostarczana do Rzepinka i Kolo-

nii Rzepin;
• Pawłów i Bukówka posiadaj studnie o wydajno ci 6,7 m3 (4,0 + 2,7 m3/h),
rezerw wody z Bronkowic nale y dostarczy do Pawłowa;
• uj cie wody w Szerzawach - wydajno
scowo ci: Sierzawy, Tarczek,

108 m3/h; zaopatruje w wod miej-

wi tomarz, Grabków, Krajków, Łomno, Bo-

stów, Modrzewie, Brzezie, Wawrz czyce, Jadowniki, Warszówek;
• ujecie wody w Ambro owie - wydwjno

35 m3/h zaopatruje w wod : Ambro-

ów, Chybice, Wieloborowice, Pokrzywnica, Nieczulice.
Zasoby tych uj

oraz woda kupowana od gminy Kunów ( z uj cia w Do-

łach Biskupich ) pozwalaj zabezpieczy bie ce potrzeby ludno ci. Jednak w
przypadku nagłego zwi kszenia poboru wody lokalne zasoby mog si okaza
niewystarczaj ce.
Aktualnie wykorzystanie wody z wodoci gów komunalnych kształtuje si
nast puj co:
-

na cele bytowo – gospodarcze

-

10 l/ M,d

-

w obiektach u yteczno ci publicznej

-

4 l/ M,d

-

w usługach i drobnym przemy le

-

6 l/ M,d

-

utrzymanie zieleni i ogródki przydomowe

-

3 l/ M,d

-

zwierz ta w gospodarstwach rolnych

-

9 l/ M,d

-

p. po . polewanie ulic, straty

-

15 l/ M,d
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RAZEM

150 l/ M,d

Mimo trwaj cych dwa lata poszukiwa nowych ródeł nie udało si zlokalizowa na terenie gminy miejsc, gdzie mo liwy byłby odwiert studni i lokalizacja uj cia wody. Dlatego w celu zabezpieczenia potrzeb ludno ci celowa wydaje si budowa magistrali wodoci gowej Starachowice-Jabłonna-D browa oraz
zbiornika „Wióry”, który ma stanowi uj cie wody pitnej dla Ostrowca wi tokrzyskiego i okolicznych wsi w 6 gminach. Jest to jednak inwestycja ponadgninna i realizacj jej powinien si zaj

Urz d Marszałkowski lub Wojewoda

wi tokrzyski.
Tabela 31. Dane techniczne zbiornika „Wióry”
Wyszczególnienie
Rz dna pi trzenia maksymalnego
Rz dna pi trzenia norm.
Pojemno całkowita zbiornika
Pojemno u ytkowa zbiornika
Pojemno dla ochrony przed powodzi
Maksymalna powierzchnia zalewu
Obwód zbiornika
Maksymalna szeroko zbiornika
Długo zbiornika na wi linie
Długo zbiornika na Pokrzywiance
Maksymalna gł boko zbiornika
rednia gł boko zbiornika
Spad maksymalny
Spad minimalny
Maksymalna wysoko zapory

Jednostka
m.n.p.m.
m.n.p.m.
mln. m3
mln. m3
mln. m3
ha
km
m
km
km
m
m
m
m
m

Ilo
214,8
213,9
35,0
16,5
3,5
415,0
40
800
8,0
7,2
24,5
16,5
23,4
18,0
26,0

ródło: Urz d Gminy Pawłów.

Budowa zbiornika „Wióry” oraz planowanych kolejnych zbiorników retencyjnych, w znacz cym stopniu wpłynie na rozwój gospodarczy gminy i gospodarowanie jej przestrzeni . Niemniej jednak budowa tak wielkiego zbiornika
mo e mie

niekorzystny wpływ na rodowisko naturalne gminy (wyci cie

drzew i krzewów, zmniejszenie humusu, likwidacja istniej cych nisz ekologicznych, zniszczenie stanowisk l gowych zwierz t i ptaków, podtopienia itp.). Pod52

j cie wła ciwych działa mo e te negatywne skutki zminimalizowa a korzy ci
gospodarcze s ewidentne.
8.4.2. Odprowadzanie i unieszkodliwianie cieków
Do chwili obecnej na terenie gminy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni cieków. Wyst puj jedynie lokalne urz dzenia w postaci suchych
ust pów lub indywidualnych urz dze sanitarnych z dołami gnilnymi (cz sto z
nieszczelnym dnem). cieki te cz sto wykorzystywane s rolniczo sk d odpływaj powierzchniowo zanieczyszczaj c wody otwarte lub infiltruj do gruntu
powoduj c zanieczyszczenia wód wgł bnych.
W opracowanej dokumentacji ,,Stref ochronnych uj cia wody

po-

wierzchniowej z rzeki wi liny dla miasta Ostrowca” teren gminy Pawłów znajduje si w strefie po redniej cisłej kontroli. Stref t obj ty jest obszar kilku
gmin. W zwi zku z powy szym niezb dne jest kanalizowanie gminy i budowa
oczyszczalni cieków. Stosowany dotychczas sposób gromadzenia cieków w
szambach i wywóz ich do oczyszczalnia jest kłopotliwy i kosztowny. Ze wzgl du na poło enie zbiornika wodnego „Wióry” oraz obszar Parku Krajobrazowego
rozpocz to budow oczyszczalni cieków i sieci kanalizacyjnej. Oczyszczalnia
zlokalizowana b dzie na gruntach własnych gminy Pawłów, w miejscu najbardziej odpowiadaj cym pod wzgl dem warunków sanitarnych i wymogów prawa
budowlanego stosowanego dla tego typu obiektów.
Projektowana oczyszczalnia posiada wydajno

600 m3/dob i składa si z

dwóch nitek o wydajno ci 300 m3/dob . Maksymalna wydajno

całej oczysz-

czalni wynosi 780 m3/dob , pozwoli to pokry potrzeby gminy do drugiej dekady dwutysi cznego pierwszego wieku. Du a elastyczno

oczyszczalni czyni j

odporn

cieków. Cały proces

na nierównomierny i uderzeniowy dopływ

oczyszczania odbywa si b dzie w budynku, dlatego mo e by wykorzystywana nawet w okresach surowej zimy.
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Dane techniczne budynku oczyszczalni:
Powierzchnia zabudowy – 205,9 m2,
Powierzchnia zabudowy – 229,1 m2,
Kubatura – 2009,6 m3.
cieki do oczyszczalni doprowadzane b d ruroci giem ci nieniowym z
pompowni wst pnej i kierowane na przesiewacz schodkowy, z którego po oddzieleniu cz ci stałych odprowadzane b d

do piaskownika, a nast pnie do

jednego z dwóch basenów napowietrzaj cych. W dalszej cz ci procesu oczyszczania nast powa b dzie klarowanie cieków w osadnikach, a nast pnie filtrowanie w prasach filtracyjnych. Całkowicie odwodniony osad jest bezpieczny dla
rodowiska.
8.5. Wysypisko nieczysto ci stałych
Nieczysto ci stałe z terenu całej gminy zbierane s do 29 kontenerów samochodowych, a nast pnie wywo one s na wysypiska mieci w Marcinkowie
gm. W chock.
8.6.

Zaopatrzenie w gaz
ródłem zaopatrzenia gminy Pawłów w gaz jest tranzytowy gazoci g wy-

sokopr ny relacji:
• Ostrowiec w. – Lubienia – Skar ysko Kamienna,
redniopr ny przewód gazowy Rudnik dostarcza gaz dla miejscowo ci:
•

D browa, Rzepin I i II, Radkowice, Bronkowice, Pawłów, wi lina, Radkowi-

ce Kolonia, Szerzawy, Brzezie, Wawrz czyce, Chybice.
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Dlatego te w gminie Pawłów zakłada si dalsz rozbudow i modernizacj sieci gazowej. Pocz wszy od 1995 roku gmina przeprowadza znacz ce inwestycje w zakresie budowy gazoci gów. W roku 1995 wybudowano pierwszy
odcinek sieci gazowej redniopr nej o du ym przekroju w miejscowo ciach:
Jabłonna, D browa, Rzepin. W kolejnych latach budowano gazoci gi w miejscowo ciach: Rzepin I i II, Pawłów, Ambro ów, Chybice, Wawrze czyce,
Brzezie. W roku 1999 przewiduje si podł czenie do sieci gazowej nast puj cych miejscowo ci : Szerzawy, wi lina, Radkowice Wie , Radkowice Kolonia,
Bronkowice. W roku 2000 planuje si budow gazoci gu w miejscowo ciach:
wi tomarz, Tarczek, Bukówka, Jawór Nowy i Stary, Warszówek, Rzepin Kolonia, Bukówka, Zbrza, D browa, Kałków, Godów. W kolejnych latach gazyfikowane b d dalsze miejscowo ci. W przypadku utrzymania obecnego tempa
robót gazyfikacyjnych zako czenie gazyfikacji całej gminy przewiduje si na
rok 2003 - 2005.

8.7. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy do ogrzewania pomieszcze mieszkalnych wykorzystywane s urz dzenia tradycyjne kuchenne i piecowe na paliwo stałe. Budownictwo jednorodzinne powstałe w ostatnich latach i powstaj ce obecnie wyposa one jest w wewn trzn instalacj centralnego ogrzewania z własnych kotłowni na
paliwo stałe. Dla zaopatrzenia w ciepło budynków u yteczno ci publicznej,
usługowych i zakładów ze wzgl du na du

kubatur istnieje potrzeba budowy

kotłowni lokalnych nie wymagaj cych strefy ochrony sanitarnej.
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Po zgazyfikowaniu gminy mo liwe b dzie ponadto wykorzystanie gazu
dla celów grzewczych i kuchennych (ogrzewanie mieszka i wody) przez budownictwo jednorodzinne i zagrodowe.
8.8.

Elektroenergetyka
W gminie Pawłów sytuacja pod wzgl dem dost pno ci do sieci elektrycz-

nej przedstawia si podobnie jak w województwie. Na terenie gminy znajduje
si szereg obiektów energetycznych pracuj cych na ró nych poziomach napi :
• 11 km odcinek dwutorowej linii 220 kV relacji Ro ki-Niziny. Linia ta przebiega tranzytem w kierunku północ-południe, poprzez miejscowo ci: Rzepin I,
Jadowniki, Bostów, z wykorzystaniem na linii 220 kV tylko jednego toru.
W s siedztwie miejscowo ci Rzepin I wykonane jest odgał zienie z w/w
linii w kierunku Ostrowca do stacji systemowej 400/220/110 kV.
Na terenie gminy Pawłów znajduje si 9,1 km odcinek powy szej linii
odgał nej.
• 10 km tor linii 110 kV relacji Starachowice-Stara Słupia został zawieszony na
nie wykorzystanym torze linii 220 kV. Od miejsca rozdzielenia z lini 220 kV w
Bostowie linia 110 kV przebiega na odr bnych słupach a do stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ w Słupii Starej.
• 5,6 km odcinek dwutorowej linii 110 kV relacji Starachowice-Ostrowiec w.
Linia ta przebiega po północno-wschodnim kra cu gminy.
Na terenie gminy brak jest stacji transformatorowo-rozdzielczych
110/SN. Odbiorcy bytowo-komunalni w gminie zasilani s z układu sieci 15 kV,
rozwini tego z sieci magistralnych wyprowadzonych z GPZ-1 Starachowice,
GPZ Stara Słupia i RS Brody. Wybudowanie GPZ 110 /15 kV w Słupii pozwoliło na zlokalizowanie punktu zasilaj cego 30/15 kV w Nowej Słupii, przeizolowanie dotychczasowych sieci 30 kV na napi cie 15 kV oraz nawi zanie tych
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sieci do istniej cych linii 15 kV. Na terenie gminy Pawłów pracuj aktualnie 94
stacje transformatorowe 15 / 0,4 kV (100 – 250 kVA).
Przewidywany wzrost ludno ci wi za si b dzie ze zwi kszeniem si
zapotrzebowania na energi elektryczn , które obecnie kształtuje si na poziomie 15. 435 kW.
8.9.

Telekomunikacja
Obecnie obsług telekomunikacyjn gminy Pawłów prowadzi Telekomu-

nikacja Polska S.A. poprzez ACT Starachowice. Centrala ta posiada poł czenia
wiatłowodowe.
Aktualna liczba abonentów w gminie Pawłów ( 875 przył czy ) jest niewystarczaj ca, zarówno z punktu widzenia rozwoju gospodarczego jak i wygody
samych mieszka ców. Konieczna jest zatem budowa nowych stacji telefonicznych. Alternatywnym rozwi zaniem mo e by korzystanie z usług telefonii komórkowej.

9. Infrastruktura społeczna
9.1. Szkolnictwo i o wiata
Na obszarze gminy nie funkcjonuje obecnie adna placówka przedszkolna. Przy szkołach podstawowych działaj klasy „0”, do których ucz szczaj
dzieci 6 – letnie. Brak placówki przedszkolnej w gminie oraz obj cie wychowaniem przedszkolnym tylko dzieci sze cioletnich w klasach zerowych, obni a
poziom startu dzieci z gminy w stosunku do dzieci miejskich, korzystaj cych
głównie z lepiej wyposa onych przedszkoli.
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Podstawow sie placówek o wiatowych na terenie gminy stanowi 13
szkół podstawowych w tym 9 szkół podstawowych pełnych, sze cioklasowych;
oraz 4 zespoły szkół obejmuj ce szkoły podstawowe sze cioklasowe i gimnazja.
Budynki szkolne znajduj si w nast puj cych miejscowo ciach:
- Pawłów - zespół szkół
- Rzepin - zespół szkół
- D browa- podstawowa
- Godów - podstawowa
- Chybice - zespół szkół
- Grabków - podstawowa
- Szerzawy - zespół szkół
- Jadowniki - podstawowa
- Rzepinek - podstawowa
- Radkowice - podstawowa
- Pokrzywnica - podstawowa
- Bostów - podstawowa
- Łomno - podstawowa
Stan techniczny budynków szkolnych jest bardzo dobry. W Pawłowie,
Szerzawach, Chybicach i Rzepinie szkoły posiadaj pełnowymiarowe sale gimnastyczne oraz nowoczesne pracownie komputerowe. W wielu szkołach polepszyły si warunki sanitarno-higieniczne. Dotyczy to szkół w D browie, Godowie, Rzepinku i Radkowicach, w których wybudowano nowe sanitariaty. W Pokrzywnicy i Bostowie powstały nowe szkoły podstawowe.
W roku szkolnym 96/97 do szkół ucz szczało 2111 dzieci. Szkoły dysponowały 100 salami, co stwarza korzystne warunki do nauki. Wska nik zag szczenia pomieszcze do nauki wynosi 21 uczniów na 1 pomieszczenie.
9.2. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
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Podstawow sie placówek ochrony zdrowia na terenie gminy stanowi
Gminny O rodek Zdrowia w Pawłowie posiadaj cy pełny standard o rodka
gminnego (gabinety ogólnolekarskie, pediatryczny, ginekologiczny, dentystyczny i zabiegowy) oraz 5 wiejskich o rodków zdrowia w Kałkowie, Chybicach,
Radkowicach, Szerzawach i Krajkowie. Poza Krajkowem pozostałe placówki
mieszcz si w lokalach własnych gminy. Opiek lekarsk sprawuje 9 lekarzy, 1
felczer, 18 piel gniarek, 2 higienistki oraz 2 techników analityków. W zakresie
lecznictwa specjalistycznego i zamkni tego mieszka ców gminy obsługuj placówki Starachowic.
Istniej ce placówki słu by zdrowia w pełni zaspokoj potrzeby mieszka ców gminy w okresie perspektywicznym. Poprawa obsługi nast powa b dzie
poprzez zwi kszenie personelu oraz w oparciu o działania organizacyjne. W zakresie lecznictwa szpitalnego i specjalistycznego mieszka cy gminy w dalszym
ci gu korzysta b d z placówek Starachowic.

9.3. Kultura
Liczba placówek kulturowych i usług dost pnych na terenie gminy
Pawłów jest zadowalaj ca. Na obszarze gminy aktywnie działa Gminny Dom
Kultury w Pawłowie, oddany do u ytku w 1998 r. Działalno

kulturalna pro-

wadzona jest tak e przez koło gospody wiejskich w Kałkowie i Rzepinie Kolonii.
W gminie funkcjonuj placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka w Pawłowie oraz jej filie w Kałkowie, Radkowicach, Tarczku i Ambro owie. W zbiorach tych placówek znajduje si blisko 53,6 tys. woluminów, z których korzysta
ponad 2 tys. czytelników. Biblioteka Gminna posiada wypo yczalnie ksi ek,
czytelni z wolnym dost pem do półek oraz sal audiowizualn . Na przestrzeni
lat 1989 – 1996 zlikwidowano dwie filie biblioteczne i 13 punktów. Zmniejszeniu uległ tak e zgromadzony ksi gozbiór oraz liczba czytelników.
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Tabela 32. Ksi gozbiór i wypo yczenia w gminie Pawłów w latach 1989 - 1995
Wyszczególnienie
Liczba ludno ci na 1 placówk biblioteczn :
- w gminie
- we wsiach b. woj. kieleckiego
Ksi gozbiór na 1000 mieszka ców:
- w gminie
- we wsiach b. woj. kieleckiego
Wypo yczenia na 1 czytelnika:
- w gminie
- we wsiach b. woj. kieleckiego

1989

1992

1995

2152
2260

3062
2585

3686
2748

3750
4130

3629
3742

3204
3580

13,6
16,8

19,0
18,6

21,2
19,0

ródło: Urz d Gminy w Pawłowie.

Jak wynika z powy szych danych, mimo kryzysu bibliotecznego w pocz tkach lat dziewi dziesi tych wzrosła aktywno

czytelników objawiaj ca

si wzrostem liczby wypo ycze , co korzystnie wiadczy o postawie mieszka ców gminy i ich stosunku do kultury.
Pozostałe obiekty kultury to obiekty sakralne, szczególnie Sanktuarium
Maryjne Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie oraz ko cioły w Tarczku, Chybicach, Rzepinie, Pawłowie i wi tomarzu.
W południowej cz ci sołectwa Kałków plan przewiduje realizacj domu
rekolekcyjno-wypoczynkowego, dla którego rezerwuje si

teren w pobli u

zbiornika ,,Wióry”. W rejonie osiedla eksploatacyjnego koło zapory pi trz cej
zbiornika ,,Wióry” przewiduje si równie budow Muzeum Paleontologicznego gromadz cego cenne skamieliny paleontologiczne odkryte podczas budowy
zbiornika.
9.4. Ko cioły i kaplice
Obiekty sakralne reprezentowane s przez Sanktuarium Maryjne KałkówGodów, w skład którego wchodzi ko ciół, dom pielgrzyma, herbarium, panorama wi tokrzyska, plebania i golgota - oraz ko cioły rzymsko-katolickie w
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Chybicach, Rzepinie, Pawłowie, Tarczku, wi tomarzu, Krajowie i Radkowicach.
Obiektem kulturalnym o randze ponadlokalnej jest Sanktuarium Maryjne
w Kałkowie. Przewiduje si uporz dkowanie dotychczas zajmowanego przez
nie terenu, jak te organizacj wokół niego parkingów i miejsc handlowych.
W Kałkowie-Godowie trwa budowa hospicjum finansowana do stanu zerowego przez Wojewod

wi tokrzyskiego, a od stanu zerowego przez Brytyj-

sk Fundacj Sue Ryder.
Przewidziano lokalizacj dwóch Domów Sue Ryder:
„Home 1” – dom opieki dla ludzi w podeszłym wieku (60 łó ek)
„Home 2” – dom opieki paliatywnej dla chorych cierpi cych na schorzenia onkologiczne (25 łó ek).
Domy te zlokalizowano bezpo rednio przy Sanktuarium, w południowo –
wschodnim naro niku terenu Sanktuarium, w pobli u „Golgoty” – budowli o
kształcie piramidy, na terenie niezadrzewionym. Lokalizacja ta jest korzystna,
poniewa zapewnia kontakt z Sanktuarium rezydentom domu opieki - ludziom
w podeszłym wieku, a równocze nie zapewnia poł czenie techniczne i funkcjonalne. Dom opieki paliatywnej stanowi odr bn jednostk , która organizacyjnie
nie b dzie zwi zana z pierwszym Domem, a rodzaj pacjentów wymaga intymno ci i pewnego rodzaju izolacji od otoczenia, przy dobrym dost pie do drogi
dojazdowej.
Tabela 33. Dane techniczne Domów Sue Ryder
Home 1 (m2)

Home 2 (m2)

Razem (m2)

Powierzchnia u ytkowa

1749

969

2718

Powierzchnia zabudowy

1691

904

2595

Kubatura

7440

3897

11337

Rodzaj powierzchni
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Rozwi zania architektoniczno – budowlane zostały dostosowane do funkcji i charakteru budynku dla niepełnosprawnym, oraz do otoczenia.

10. Infrastruktura ekonomiczna i charakterystyka gminy pod wzgl dem
gospodarczym
10.1. Bud et gminy
Podstaw dochodów gminy Pawłów s

rodki pochodz ce z bud etu pa -

stwa, podatków i subwencji. W roku 1998 całkowita suma dochodów wynosiła
14. 537.611 PLN, z czego wi kszo

stanowiły subwencje na zadania o wiato-

we.
Wydatki gminy w 1998 r. nie były wi ksze, ni uzyskane dochody i wyniosły 14. 463. 528 PLN. Najwi ksza kwota została przeznaczona cele o wiatowe i rozbudow infrastruktury technicznej.
W bud ecie gminy w latach 1995 – 1998 nie przewidziano wydatków na
rozwój przedsi biorczo ci. Rokrocznie za były planowane rodki na dofinansowanie produkcji rolnej w zakresie:
- zakupu odpowiedniego materiału siewnego (zbo a i ziemniaków),
- unasieniania zwierz t,
- szkolenia dla rolników,
- wapnowania gleb.
Na dofinansowanie produkcji rolnej przeznacza si w bud ecie rocznym
ok. 3% ogólnej sumy wydatków bud etowych.
Najbardziej kosztown inwestycj

jest skanalizowanie gminy, wst pnie

szacowane na ok. 700 mln. PLN.
Wydaje si celowe, aby samorz d gminny popierał w przyszło ci rozwój
tych sektorów gospodarki, dla których poło enie, ukształtowanie i charakter re62

gionu mog by atutem, tj. turystyka, agroturystyka, przemysł drzewny, przetwórstwo rolno – spo ywcze.

Tabela 34 a. Realizacja dochodów bud etowych gminy w latach 1995-1998
(w tys. zł.)
Wyszczególnienie
Dochody

1995 rok

1996 rok

1997 rok

1998 rok

kwota

7916 557

9 835 482

13 024 994

14 537 611

% w stos.
do planu
kwota

109

100

127

102

988 549

1 154 020

1 181 550

1 186 875

110

110

139

138

1 205 039

139 146

1 558 573

1 774 067

166

93

99,3

103

1 239 753

1 648 354

1 992 768

2 376 665

ogółem

Dochody
własne

Udział w podat.

% w stos.
do planu
kwota

(bud et pa st)

Subwencja

% w stos.
do planu
kwota

ogólna
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Subwencja na

% w stos.
do planu
kwota

100

100

100

100

2 524 000

3 539 877

4 298 270

5 021 782

100

100

100

100

1 959 216

2 101 770

2 610 024

3 558 183

% w stos.
do planu
kwota

100

100

100

100

-

-

1 383 809

471 397

% w stos.
do planu

-

-

100

100

zad. o wiatowe

Dotacje

rodki ze ród.

% w stos.
do planu
kwota

pozabud et.

ródło: Dane Urz du Gminy.

Tabela 34 b. Realizacja wydatków bud etowych gminy w latach 1995-1998
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
Wydatki

1995 rok

1996 rok

1997 rok

1998 rok

kwota

7 433 249

9 978 003 13 234 217 14 463 528

% w stos.
do planu

100,6

97

99

99

kwota

2 548 940

3 692 852

5 003 240

4 367 197

% w stos.
do planu

100

99

99

100

kwota

4 884 309

6 285 151

% w stos.
do planu

100,9

95

ogółem

Wydatki
maj tkowe

Wydatki

8 230 977 10 096 331

bie ce
99

99

64

kwota

2 361 256

2 763 484

3 662 706

4 412 192

% w stos.
do planu

102,4

99

99

100

Wynagrodzenia

ródło: Dane Urz du Gminy.

Tabela 34c. rednie dochody i wydatki na 1 mieszka ca w latach 1995-1998
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki

1995 rok

1996 rok

1997 rok

1998 rok

ogółem

515,83

639,24

846,21

954,85

własne

64,41

75,00

76,76

77,95

ogółem

484,34

648,51

859,81

949,98

ródło: Dane Urz du Gminy.

W kadencji 1999 – 2002, a szczególnie w 1999 r. Rada Gminy powinna
zadba o sprawne przeprowadzenie reformy o wiaty. Utworzenie sieci gimnazjów oraz zorganizowanie dowozu dzieci do szkół poci ga b dzie okre lone
rodki finansowe. Konieczne s równie

rodki na zakup pomocy naukowych i

doposa enie placówek o wiatowych.
W planie nie mog by te pomini te wydatki na realizacj pozostałych
podstawowych zada gminy. Uwzgl dniaj c te wszystkie uwarunkowania, Rada
Gminy przyj ła bud et na 1999 rok, którego dochody i wydatki zestawione w
tab. 35.
Tabela 35. Plan dochodów i wydatków gminy Pawłów na rok 1999.
Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Rolnictwo

-

1 145 000

Transport

-

986 000

105 900

1 000 000

20 000

6 421 526

Gosp. mieszkaniowa oraz
niemater. usługi komunal.
O wiata i wychowanie
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Kultura i sztuka

-

191 000

Ochrona zdrowia

-

170 000

Opieka społeczna

1 319 000

1 354 000

-

12 000

2 386 111

-

204 500

1 411 024

-

62 740

Ró ne rozliczenia

8.964.837

127.058

Razem

13.000.348

12.880.348

Kultura fizyczna i sport
Dochody dla osób prawnych i od in. jednostek nie
posiadaj. osobowo ci prawnej
Administracja pa stwowa
Finanse

ródło: Urz d Gminy Pawłów.

Z zestawienia wynika,

e najwi ksze wydatki poniesione zostan

na

o wiat .
10.2. Działalno
Działalno

gospodarcza
gospodarcz o charakterze rzemie lniczym na terenie gminy

prowadzi 423 podmiotów gospodarczych. W ród bran dominuje handel (182
podmioty) i bran a budowlana - 75 zakładów w tym 49 murarskich.(tab. 36).
Na terenie gminy brak jest wi kszych zakładów przemysłowych. Mo liwy i podany jest dalszy rozwój przedsi biorczo ci, w tym równie usług bytowych,
które ze wzgl du na mał uci liwo

lokalizowane mog by w ramach wy-

znaczonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Ze wzgl dów ekonomicznych koncentracja tych usług b dzie mie miejsce głównie w Pawłowie
oraz w Rzepinie - najwi kszych miejscowo ciach gminy.
Tabela 36. Struktura rodzajowa działalno ci gospodarczej na terenie gminy
Pawłów
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Rodzaj działalno ci

Liczba podmiotów

%

Produkcja

20

4,7

Usługi dla ludno ci

58

13,7

Usługi budowlane

75

17,7

Transport

57

13,5

Handel

182

43,1

Gastronomia

4

0,9

Inne

27

6,4

Razem

423

100,0

ródło: Urz d Gminy Pawłów.

10.3. Handel i gastronomia na terenie gminy
Sie placówek handlowych na terenie gminy stanowi 182 jednostki, w
tym 104 – handel detaliczny, 74 – handel obwo ny i 4 – hurtowy (tab. 37).
Sklepy prywatne znajduj si głównie w budynkach mieszkalnych i posiadaj
niewielk powierzchni u ytkow . Najwi cej, bo 12 sklepów znajduje si w
Pawłowie.
Tabela 37. Struktura rodzajowa handlowej działalno ci gospodarczej
na terenie gminy Pawłów
Rodzaj działalno ci

Liczba podmiotów

%

Handel obwo ny

74

40,7

Handel detaliczny

104

57,2

4

2,1

182

100,0

Handel hurtowy
Razem
ródło: Dane Urz du Gminy.
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Prawie wszystkie miejscowo ci z wyj tkiem wsi Szeligi, maj punkty
handlowe. Sie stacjonarnych placówek handlowych uzupełniaj osoby prowadz ce działalno

w zakresie handlu obwo nego, z tym, e działalno

ta jest

prowadzona równie poza terenem gminy. Istniej ca sie placówek handlowych
zabezpiecza podstawowe potrzeby mieszka ców gminy.
W gminie Pawłów znajduje si 19 składów opałowych w nast puj cych
miejscowo ciach: Grabków (5), Bostów Nowy (1), Bostów Stary (1), Jadowniki
(2), Brzezie (2), Brzezie (2), Ambro ów (1), Ambro ów (1), Ambro ów (1),
Tarczek (2), Pawłów (2), Jawór Nowy (1), Jawór Nowy (1), Jawór Nowy (1),
Łomno (1), Radkowice Kol. (1).
W zakresie usług gastronomicznych teren gminy obsługiwany jest przez
placówki małej gastronomii o charakterze kawiarni, piwiarni, mieszcz ce si w
budynkach prywatnych. W tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia.
10.4. Usługi bytowe na terenie gminy
Usługi bytowe na terenie gminy s słabo rozwini te, gdy obecnie funkcjonuje tylko zakład wiadcz cy usługi w zakresie fryzjerstwa, naprawy sprz tu
RTV oraz wideofilmowania. W 1997 roku w gminie Pawłów zarejestrowanych
było 49 zakładów rzemie lniczych prowadz cych działalno

usługow . S to

głównie niewielkie zakłady stolarskie, budowlane, krawieckie, młynarskie, betoniarskie itp. Jedynym wi kszym zakładem jest przetwórnia mi sa w Jaworze.
Na terenie gminy Pawłów znajduje si tylko jeden punkt kasowy Banku
Spółdzielczego w Starachowicach. Punkt ten znajduje si

w miejscowo ci

Pawłów w budynku poczty. Jedyna istniej ca w gminie lecznica weterynaryjna
ma siedzib w budynku Urz du Gminy w Pawłowie. Na terenie gminy nie funkcjonuj

adne przedsi biorstwa turystyczne.
W dziedzinie usług agroturystycznych tylko dwie osoby (w tym jedna ko-

bieta) posiadaj zarejestrowan

działalno . Stopie rozwini cia bazy noclego68

wej jest bardzo słaby. Na terenie gminy Pawłów nie ma adnych hoteli, pól namiotowych, schronisk młodzie owych itp. Jedynie jedna kwatera prywatna posiada miejsca noclegowe dla 20 osób. Jest te dom noclegowy przy Sanktuarium
Maryjnym w Kałkowie - Godowie.
W zakresie pozostałych bran potrzeby mieszka ców gminy zabezpieczaj placówki Starachowic.

10.5. Inwestycje na terenie gminy Pawłów
W gminie Pawłów w latach 1998-1999 prowadzone były tylko inwestycje własne i nie rozpocz to adnych inwestycji prowadzonych przez inwestorów
zewn trznych (krajowych i zagranicznych). Jedynym inwestorem instytucjonalnym poza Urz dem Gminy jest DDGW Warszawa (inwestycje w zakresie budowy zbiornika wodnego „Wióry” ). Na terenie gminy nie istniej specjalne
strefy ekonomiczne. Najbli sza taka strefa jest w Starachowicach.

11. Wyniki bada ankietowych przeprowadzonych w gminie
Pawłów
11.3. Rolnictwo
Badania ankietowe przeprowadzono w ród 277 rolników z Gminy
Pawłów. Celem tych bada było poznanie sytuacji społeczno-gospodarczej rolników oraz ich podej cia do zmian zachodz cych w kraju i bezpo rednio w
gminie. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły m.in. ch ci zmiany dotychczasowej działalno ci (hodowli zwierz t, przetwórstwa płodów rolnych, turystyki);
zatrudnienia w rolnictwie oraz relacji rolników z władzami samorz dowymi.
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Ankietowani zapytani czy s skłonni podj

now działalno

w gospo-

darstwie w wi kszo ci (70%) odpowiadali twierdz co. Pozostali nie chc dokonywa

adnych zmian. Niewielki odsetek osób (2%) nie udzieliło odpowiedzi na

to pytanie. Niech tni podejmowaniu nowej działalno ci w gospodarstwie swoj
decyzj najcz ciej uzasadniali brakiem pieni dzy, rynków zbytu, du ym ryzykiem (rys.1). Przeszło 9% ankietowanych nie miało konkretnych argumentów.

inne
1%

brak
odpowiedzi
9% brak kwalifikacji du e ryzyko
2%
12%
brak bazy
7%

brak rynków
zbytu
32%

brak pieni dzy
37%

Rys.1. Przyczyny nie podejmowania nowej działalno ci
Respondenci skłonni wprowadzi now działalno

najch tniej dokony-

waliby zmian w uprawie ro lin (40%) i hodowli zwierz t (22%). Charakterystyczne jest, e około 7% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Oznacza to
mo e, e gł boko nie zastanawiali si nad ewentualnym kierunkiem zmian.
Prawie 66% respondentów twierdzi, e bez strat dla produkcji w gospodarstwie mo e odej

jedna lub nawet trzy osoby do innej pracy poza gospodar-

stwem rolnym. Z tego, a 43% respondentów podało, e z ich gospodarstwa
mo e odej

1 osoba, za 20% twierdzi, e dwie osoby. Natomiast odej cie 3
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osób z gospodarstwa bez strat dla gospodarstwa rolnego jest mo liwe tylko u 2
rolników. Wi cej ni trzy osoby mog odej

z 4 ankietowanych rodzin. Za dla

34% ankietowanych z gospodarstwa nikt nie mo e odej . Tylko 1 osoba nie
wypowiedziała si w tej kwestii.
Odnosz c te wyniki do ogólnej liczby gospodarstw indywidualnych w
gminie Pawłów nale y stwierdzi , e z blisko 2/3 gospodarstw mog odej
osoby bez strat w produkcji. Nale y jednocze nie zaznaczy , e w Gminie
Pawłów w wi kszo ci gospodarstwa s małoobszarowe. Tylko 18,7% gospodarstw ma powierzchni powy ej 5 ha. Nikt nie posiada wi cej ni 15 ha. Dane
te wskazuj , e w gospodarstwach jest du a nadwy ka osób (szacunkowo ok.
1640 ), które mogłyby pracowa poza gospodarstwem rolnym.
Charakterystyczne jest, e a 70% respondentów jest skłonnych wprowadzi do uprawy ro liny wieloletnie w miejsce ro lin jednorocznych, które przynosz bardzo niskie dochody. Dotychczas generalnie rolnicy bardzo niech tnie
wył czali grunty z corocznej rotacji. Nie jest wykluczone,

e respondenci

przyjmowali jako pewnik, e uprawa ro lin wieloletnich jest opłacalna.
Ankietowani zostali zapytani czy podj liby si hodowli innych ni dotychczasowa gatunków lub ras zwierz t. Blisko 39% ankietowanych wyraziło
ch

podj cia takiej działalno ci. Rozwa ali oni mo liwo

hodowli koni wierz-

chowych, kucyków, kóz a nawet strusi. Jednak a 60% nie podj łoby si hodowli nowych gatunków czy te ras zwierz t. Pozostałe osoby nie udzieliły odpowiedzi.
Około 43% respondentów podj łoby si przetwórstwa płodów rolnych.
Najcz ciej zainteresowanie ich skupiało si wokół produkcji przetworów domowych lub suszenia owoców i warzyw (rys.2).
Tylko ok. 44% ankietowanych podj łoby si prowadzenia działalno ci turystycznej. Najcz ciej ci rolnicy skłonni byliby wynaj
dzi

minizajazd (18,5%), wynajmowa

lub utrzymywa

pokój (50%), prowakonie wierzchowe
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(28,5%), wynajmowa stawy rybne do w dkowania (2,8%). Pozostali nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

brak odpowiedzi
2%

przetwórstwo
zbó
23%

tłoczenie olejów
2%
produkcja
przetworów
domowych
38%

suszenie
owoców i
warzyw
33%

produkcja sera
2%

Rys.2. Deklarowane kierunki przetwórstwa płodów rolnych
Prawie połowa respondentów byłaby ch tna poczyni pewne inwestycje
czy te wykonywa prace w gospodarstwie w celu ich przygotowania do potrzeb
turystów. Niestety wi kszo

ograniczyłaby si jedynie do zadbania o wygl d

gospodarstwa. Połowa zainteresowanych agroturystyk przystosowałaby pokój
dla potrzeb turystów. Do udost pnienia kuchni, czy te łazienki skłonnych jest
mniej ni 1/3 respondentów.
Około 80% respondentów przy podejmowaniu nowej działalno ci oczekuje pomocy. Najcz ciej szukaj oni ródeł niskooprocentowanych kredytów,
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oraz ró nego rodzaju porad (rys.3). Tylko 11% nie potrzebuje adnej pomocy.
Pozostali nie udzieli odpowiedzi na tak postawione pytanie.

n ie p o trz e b u j
11%

ró d e ł
n is k o o p ro c e n to w a n y c h k re d y tó w
37%

b ra k o d p o w ie d z i
4%

d o ra d z tw a
o rg a n iz a c y jn e g o
14%
d o ra d z tw a
p ra w n e g o
15%

d o ra d z tw a
te c h n o lo g ic z n e g o
7%
d o ra d z tw a
e k o n o m ic z n e g o
12%

73

Tylko ok. 10% respondentów z gminy Pawłów korzystało z preferencyjnych
kredytów. Stan ten mo e wynika równie z do

powszechnej nieznajomo ci

zasad ich udzielania lub te braku inwestowania w rozwój gospodarstwa.
Rys. 3. Rodzaje potrzebnej pomocy dla rolników przy podejmowaniu przez
nich nowej działalno ci
Respondenci szans rozwoju swojego gospodarstwa najcz ciej wi

wył cz-

nie z rolnictwem (38%). Usługami zainteresowanych jest około 25% respondentów oraz 18% turystyk . Natomiast pozostali nie widz szans rozwojowych dla
swoich gospodarstw lub nie udzielili odpowiedzi (rys.4).

nie widzi szans brak odpowiedzi
3%
5%
przemysł
9%

rolnictwo
38%

turystyka
18%

usługi
25%

inny
2%
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Rys. 4. Dziedziny, w których rolnicy upatruj szanse rozwoju

Rozwój Gminy Pawłów dla wi kszo ci rolników (63%) ma du e znaczenie. Dla 23% respondentów to co dzieje si w całym gminnym społecze stwie
nie ma znaczenia. Oni yj własnymi sprawami. Pozostali uwa aj powi zania
ich działalno ci z tym co robi gmina za nieistotne.
Dla blisko połowy mieszka ców (48%) ich gmina przedstawia przeci tny poziom rozwoju. Za wysoki uznaje j 25%, za nisko ocenia stopie rozwoju 4%
mieszka ców. Pozostali nie mieli zdania w tej kwestii.
Zdaniem respondentów najwi kszy wpływ na zmiany mog ce si dokonywa w gminie maj władze gminne (76%), w du o mniejszym stopniu mieszka cy i władze centralne.
Dla poprawy ycia mieszka ców gminy struktur gospodarcz gminy nale y koniecznie usprawni , uwa a tak ok. 80% osób. Za pozostawieniem jej bez
zmian jest ok. 4%, za stworzeniem zupełnie nowej – 8%. Pozostali nie maj zdania w tej kwestii.
Zdaniem ankietowanych najbardziej korzystniejszym kierunkiem rozwoju gminy b dzie rozwój wielofunkcyjny, twierdzi tak ok. 45% osób, za utrzymaniem
rolnictwa jest jako jedynej funkcji 26% respondentów. Natomiast rednio ok.
9% mieszka ców wi e swoj nadziej z rozwojem przemysłu, turystyki i usług
w gminie (rys.5).
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brak odpowiedzi
2%

rolnictwo
26%

wielofunkcyjny
45%

turystyka
9%

usługi
7%

przemysł
11%

Rys. 5. Kierunki rozwoju gminy
Blisko 50% ankietowanych twierdzi, e Urz d Gminy w Pawłowie pracuje dobrze, 21% - dostatecznie, za dla 3%, e le. Pozostałe osoby nie miały
zdania.
Dla ok. 60% respondentów pracownicy UG powinni by podporz dkowani potrzebom interesantów oraz tolerancyjni (33,5%). Za bezkompromisowo ci i
stanowczo ci pracowników UG jest ok. 8%.
Respondenci zapytani jakie cechy pracowników samorz dowych uwa aj za
najwa niejsze najcz ciej wymieniali: znajomo

wykonywanej pracy, wy-

kształcenie oraz wiarygodno , rzadziej kultur zachowania, pracowito

oraz

zdyscyplinowanie. Około 7,5% respondentów nie odpowiedziało na to pytanie.
Ankietowani rolnicy za najwa niejsze inwestycje gminne uznali: o wiat , drogownictwo, kanalizacj oraz obiekty kultury i sportu. Z tego na pierwszych
miejscach (1-3) w skali 10 punktowej wymienili: o wiat - 196 osób, drogownictwo- 191 osób oraz kanalizacj - 173.
Respondenci zapytani jak oceniaj funkcjonowanie o wiaty, opieki zdrowotnej
oraz policji w gminie odpowiedzieli, e o wiata i opieka zdrowotna funkcjonuje
dobrze (40%), przeci tnie (ok. 44%). Natomiast ponad 45% respondentów
twierdzi, e policja w gminie jest mało skuteczna, za 15% rolników uwa a, e
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praca jest zła. Równie 15% respondentów prac policji uwa a za skuteczn
(rys.6).
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109
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o wiata

opieka
zdrowotna
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Rys 6. Ocena poziomu funkcjonowania o wiaty, opieki zdrowotnej i policji w
gminie Pawłów
Ankietowani rolnicy nie ubezpieczaj

adnego maj tku dobrowolnie, gdy s to

za du e opłaty w porównaniu do uzyskiwanych dochodów z produkcji rolnej.
11.2. Podmioty gospodarcze
Celem przeprowadzonych bada ankietowych było poznanie funkcjonowania małych firm na terenie gminy Pawłów, identyfikacja ich słabych oraz
mocnych stron, a tak e powi za z władzami samorz dowymi. Badania przeprowadzono w 1999 roku. Wybór respondenta miał charakter celowo-losowy.
Celowo dobierano podmioty w zale no ci od prowadzonej działalno ci np.
usługowe, handlowe czy produkcyjne, a losowo w danych grupach. Badaniami
obj to 36 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 8,5% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Badania ankietowe stanowiły podstawowy materiał do analiz. Pierwszy blok pyta dotyczył ogólnych danych o fir-
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mie (rodzaj działalno ci, forma własno ci). Drugi blok pyta odnosił si do stanu zatrudnienia i zasobów kapitałowych firmy. Trzecia grupa pyta dotyczyła
pozycji firmy na rynku i w regionie oraz szans rozwojowych. Kolejny blok zawierał pytania dotycz ce powi za samorz du z podmiotami gospodarczymi.
Uzupełniaj co korzystano te ze sprawozda Urz du Gminy i danych statystycznych.
Wi kszo

firm powstała w latach 1991-1998, a wi c jako bezpo redni

skutek zmian ustrojowych i szans jakie stworzył nowy system. Na bazie tych
przemian nie powstały adne formy uspołecznione. Prawie 97% firm powstało
jako nowe, a tylko około 3% na drodze poł czenia z inn firm .
Jedn z wa niejszych kategorii ekonomicznych, która jest cz sto podstaw ustroju i wyznacznikiem mechanizmów decyzji jest własno . Głównym zadaniem przemian własno ciowych jakie trwaj od kilku lat w Polsce, jest okrelenie i upodmiotowienie działalno ci. Spo ród badanych w ankiecie 36 jednostek gospodarczych wszystkie stanowiły prywatn form własno ci. Wyra nie
dominowały przedsi biorstwa indywidualne (70%), znaczn cz

stanowiły

firmy b d ce własno ci rodzinn lub maj ce charakter spółki z ograniczon
70,0%

70,0%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

2,5%

spółka z o.o.

5,5%

rodzinna

22,0%

indywidualna brak odpowiedzi

odpowiedzialno ci (rys. 7).
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Rys. 7. Formy własno ci firm
W ród badanych podmiotów nie wyst puje pa stwowa ani spółdzielcza forma własno ci. Dowodzi to, e aktywne zawodowo społecze stwo nie wi e swej przyszło ci ze społecznymi formami gospodarowania, a swojej przedsi biorczo ci nadaje indywidualny kształt,
dostosowany do współczesnych wymaga rynkowych.
Niezb dnym warunkiem uruchomienia nowych przedsi wzi , prócz inicjatywy jest
kapitał. W wi kszo ci przypadków (95%) firmy były finansowane wył cznie z własnych
rodków. Ponadto dodatkowo 19,5% korzystało z kredytów, a tylko 2,7% z innych po yczek
(rys. 8).
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Rys. 8 . ródła finansowania pocz tków działalno ci firm

Wyniki te wskazuj na to, e przy podejmowaniu działalno ci gospodarczej wła ciciele bazuj głównie na własnych rodkach, b d w oparciu o nie
szukaj uzupełniaj cego ródła, jakim jest kredyt bankowy.
Kredyty bankowe pełni wa n rol uzupełniaj c w finansowaniu podejmowanych przedsi wzi . Nale y liczy si z coraz wi kszym zapotrzebowaniem na nie w przypadku dalszego rozwoju przedsi biorczo ci. Zale e to
b dzie od stopy procentowej. Wysokie oprocentowanie kredytów, zdaniem respondentów, przyczyni si do zahamowania rozwoju przedsi wzi

gospodar-

czych. Niewielki udział innych rodków w finansowaniu przedsi wzi

wska-
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zuje, e poza bankiem niewielkie s mo liwo ci ich uzyskania. W ród tych włacicieli, którzy korzystali z po yczek tego typu, wi kszo

stanowili dłu nicy

swoich rodzin i znajomych.
Prawie 80% przedsi biorców bie c działalno

firmy finansuje z wła-

snych rodków, a 10% ł czy je z kredytami bankowymi (rys. 9). Najcz ciej
przedsi biorcy korzystaj z kredytów udzielanych przez banki spółdzielcze.

10%

3%

8%

79%
wypracowany zysk

kredyty

inne

po yczki

Rys. 9. ródła finansowania bie cej działalno ci firmy

Jak wynika z danych, prawie 90% respondentów nie korzysta z kredytów.
Na taki stan rzeczy ma wpływ równie nieznajomo
wi kszo

zasad ich udzielania przez

ankietowanych.

Informacje uzyskane od respondentów wskazuj , e wi kszo

firm nie

zalega ze spłat kredytu. Niespełna 20% zgłasza swoj wierzytelno

u dłu ni-

ków za sprzedan produkcj lub usługi. Według 53% wła cicieli zasoby finansowe firmy s wystarczaj ce i zapewniaj jej płynno

finansow .

W ród ankietowanych 47% podkre la konieczno

dalszych inwestycji, a

tylko 2,7% nie widzi takiej potrzeby.
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W okresie obj tym badaniem w 9,1% firm wzrosło zatrudnienie, w 4,5%
zmalało, a w 86% pozostało na niezmienionym poziomie. Równie w przyszłoci pracodawcy nie przewiduj wi kszych zmian w dziedzinie zatrudnienia.
Prawie 73% przedsi biorców stwierdziło, e ich pracownicy maj wymagane kwalifikacje, zgodne z podj t prac . Jest to odsetek wysoki. Bior c pod
uwag

redni stan i kierunki wykształcenia w Polsce, ta optymistyczna odpo-

wied mo e wzbudza niepokój. Szybko zmieniaj ce si warunki funkcjonowania rynku, a tym samym działaj cych na nim firm, wymagaj zmiany i ci głego
doskonalenia kwalifikacji, przede wszystkim w dziedzinie zarz dzania i marketingu. Prowadzenie bowiem działalno ci gospodarczej w systemie rynkowym
jest zasadniczo odmienne nie tylko pod wzgl dem mechanizmu, ale i celów
funkcjonowania przedsi biorstwa. Do podstawowych celów mo na zaliczy :
zaspokojenie popytu klientów na produkowane wyroby lub usługi, osi gni cie
najwy szej jako ci, minimalizacja lub stabilizacja kosztów, a tak e sprostanie
sezonowym i dora nym wahaniom popytu.
Badania ankietowe wykazały, e ponad 20% podmiotów gospodarczych
odnotowało znaczny wzrost sprzeda y, a u 65% nie zaszły zmiany w tym zakresie (rys. 10).

13%

22%

65%
wzrost

bez zmian

spadek

Rys. 10. Kierunki zmian w sprzeda y produkcji i usług w małych przedsi biorstwach
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Oznacza to wi c, e blisko 90% firm nie odnotowało spadku sprzeda y,
lecz przeciwnie - jego wzrost. Tej dynamice odpowiada dynamika wzrostu zysków, co przy uwzgl dnieniu kształtowania si cen zbytu i kosztów produkcji,
wiadczy o dobrej kondycji finansowej firm i korzystnej sytuacji rynkowej (rys.
11).
10%

30%

60%
wzrost

bez zmian

spadek

Rys. 11. Tendencje zmian w zyskach małych firm
Nale y zwróci uwag na to, jak sami wła ciciele oceniaj kondycj
swojej firmy. Wpływa to bowiem na ich przyszłe decyzje, na zdolno

przysto-

sowania si i ekspansji. Prawie 44% ankietowanych odpowiedziało, e s one w
dobrej kondycji i widz dla siebie dalsze szanse rozwoju, 31% uznało, e firma
jest w do

dobrej sytuacji, a trudno ci maj charakter przej ciowy. Natomiast

19% przyznało, e trudno ci s znaczne, a poprawa sytuacji wymaga du ego
wysiłku. Tylko 6% respondentów okre liło sytuacj firmy jako zł i stwierdziło,
e nale y ogłosi jej upadło

(rys. 12).
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Rys. 12. Ocena kondycji firm przez ich wła cicieli
Prawie 20% ankietowanych firm zwi kszyło w ostatnim okresie asortyment swoich towarów, usług, b d zakres działania, a około 40% utrzymało je
na takim samym poziomie.
Blisko 75% respondentów zna swoich konkurentów. Chocia w miar
upływu czasu coraz wi cej firm ,,orientuje si ’’ na klienta, a wi c uwzgl dnia
zasady marketingu, to tylko nieznaczny ich odsetek prowadzi jakiekolwiek badania rynkowe, które pozwalaj okre li trafnie m.in. popyt.
Du y odsetek firm (48% ) sprzedaje swe produkty przypadkowym odbiorcom. Powy sze dane wiadcz o tym, e działalno

prowadzona jest w

sposób tradycyjny i ma cechy dora no ci w podejmowaniu decyzji, co ma
wpływ na wyniki finansowe badanych firm. Kontrakty badanych firm dowodz ,
e 25% respondentów sprzedaje swoje wyroby stałym odbiorcom. Prawie tyle
samo ankietowanych (19,5%), ma zarówno stałych, jak i przypadkowych klientów, co daje wi ksz gwarancj zbytu i pozwala firmie utrzyma si na rynku.
Tylko około 8% firm szuka sobie innych odbiorców i rynków zbytu (rys. 13).
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Rys. 13. Odbiorcy produktów firmy
Tylko 5,5% firm reklamuje swoje wyroby, około 14% sporz dza prognozy popytu, a 11% plany rozwojowe. Systematyczn kontrol planu, rentowno ci
i kosztów prowadzi połowa ankietowanych. Niestety, ponad 60% nie ma specjalnego programu maj cego na celu wygranie walki z konkurencj .
Wi kszo

firm ma stałych dostawców, a około 40% prowadzi kooperacj

z innymi zakładami. Jest to ta sama grupa przedsi biorców, którzy utrzymuj si
na rynku. wiadczy to o tym, e sukcesy ich zostały uzyskane dzi ki umiej tno ci dostosowania si do nowych warunków, w tym opieraniu działalno ci na
umowach wieloletnich i współpracy handlowej z odpowiednimi partnerami.
Systematyczna analiza rynku pozwala na podj cie wła ciwych decyzji dotycz cych ewentualnych zmian.
W ostatnich latach 17% ankietowanych zmieniło dostawców, 14% wprowadziło nowe technologie, a niecałe 3% zmieniło asortyment towarów lub
usług.
W opinii cz ci respondentów trudno ci ze zbytem produktów wynikaj
przede wszystkim z niedostatecznego popytu. W ród innych barier rozwoju
26,7% ankietowanych wskazuje na wysoko oprocentowane kredyty, niedosta-
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teczne rodki finansowe (22,5%) oraz zasady polityki realizowanej przez pa stwo (ok. 17%). Inne to wysokie cła i podatki, silna konkurencja, oraz brak dalekosi nych koncepcji rozwoju - rys. 14.
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Rys. 14. Bariery rozwoju firm
Układ odpowiedzi wskazuje, e napotykane przez przedsi biorstwa trudno ci zwi zane s głównie z niewła ciw polityk pa stwa, która jest jedn z
przyczyn problemów finansowych i innych utrudnie , z którymi na co dzie
firmy maj do czynienia.
Wi kszo

ankietowanych firm stanowiły małe, lokalne przedsi biorstwa

(64%), z których prawie 30% miało zasi g regionalny, a tylko 6% - wojewódzki. Zdecydowana wi kszo

przedsi biorców twierdzi, e władze lokalne po-

winny dostrzega korzy ci, jakie daje rozwój małego biznesu (nowe miejsca
pracy, kontakty z inwestorami z zewn trz, promocja gminy). Powinny wi c bardziej interesowa si jego rozwojem i stwarza ku temu korzystne warunki.
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Przedsi biorcy licz w tym wzgl dzie na obni enie podatków (50%), ułatwienie
dost pu do kredytów (25%) oraz pomoc w organizacji profesjonalnych szkole
(25%).
Tylko niewielka cz

respondentów (6%) zdaje sobie spraw z trudno ci,

jakie ma gmina i wyra a gotowo

pomocy w ich rozwi zaniu (sponsoring, po-

moc przy remontach itp). Pozostali nie interesuj si tym zagadnieniem (rys.15).

3% 3%
39%

55%
pomoc przy remontach
brak udziału

sponsoring
brak odpowiedzi

Rys. 15. Udział firm w rozwoju gminy

Jak wynika z przeprowadzonych bada , firmy widz przewa nie własne
potrzeby rozwojowe i inwestycyjne, d

c do osi gni cia maksymalnego zysku.

Tylko niewiele z nich wł cza si aktywnie w likwidowanie trudno ci gminy.
Jest to przykład ci gle jeszcze trwaj cego sposobu my lenia wynikaj cego, jak
si wydaje, z małego stopnia zamo no ci społecze stwa.
Przedsi biorczo

jest motorem szybszego rozwoju gminy. Charaktery-

styczne jest, e prawie 72% ankietowanych rozwój obszarów wiejskich uzale nia od decyzji władz centralnych, a zwłaszcza od oprocentowania kredytów preferencyjnych.
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11.3. Bezrobocie
Badania ankietowe przeprowadzono wiosn 1999 roku. Badaniem obj to
40 bezrobotnych osób zamieszkałych na terenie gminy Pawłów (woj. wi tokrzyskie) zarejestrowanych w Powiatowym Urz dzie Pracy w Starachowicach.
Doboru respondentów dokonano w sposób celowo-losowy. Celowo wybierano
miejsce zamieszkania, płe i wiek respondentów. W ramach tych grup dokonywano losowania respondentów.
W próbie znalazło si 62% kobiet i 38% m czyzn. Struktura wieku respondentów odpowiada strukturze wieku ogółu zarejestrowanych bezrobotnych
w Polsce, w której dominuj osoby młode, a najmniej jest bezrobotnych w wieku powy ej 55 lat.
Ankietowani posiadaj najcz ciej wykształcenie zasadnicze zawodowe
(41%) oraz podstawowe (29%). Pozostali respondenci (tab. 1) legitymuj si
wykształceniem rednim (27%) oraz niepełnym wy szym i pomaturalnym (3%).
Tabela 38. Stopie wykształcenia respondentów w gminie Pawłów
Wykształcenie

%

Podstawowe

29

Zasadnicze zawodowe

41

rednie

27

Niepełne wy sze i pomaturalne

3

Wy sze

-

Poziom wykształcenia respondentów jest wi c podobny jak ogółu bezrobotnych w kraju, w ród których najliczniejsze grupy posiadaj wykształcenie
zasadnicze zawodowe (38%), podstawowe i niepełne podstawowe (32%) oraz
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policealne i rednie zawodowe (21%). Natomiast najmniej osób posiada wykształcenie wy sze (1,4%).
Respondenci reprezentuj cała gam ró nych zawodów wyuczonych rolniczych i nierolniczych. Najcz ciej wymieniane zawody to: rolnik, mechanik
samochodowy, kelner, ekonomista, inspektor ochrony rodowiska. Spo ród osób
ankietowanych a 77% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotycz ce zawodu.
Wyuczony zawód rolniczy posiada niewielka liczba respondentów.
Du a cz

ankietowanych (82,5%) oprócz wyuczonego zawodu nie po-

siada adnych dodatkowych kwalifikacji lub umiej tno ci, które pozwoliłyby
zarobkowa dodatkowo. Tylko 15% ankietowanych twierdzi, e posiada dodatkowe kwalifikacje, w tym: gastronomiczne (17%), budowlane (50%) lub rzemie lnicze (33%).
Zawody reprezentowane przez ankietowanych jak i posiadane przez nich
dodatkowe kwalifikacje oraz umiej tno ci wskazuj na to, e wi kszo

z nich

ma przygotowanie do pracy w sektorze pozarolniczym, ale nie znajduj oni w
nim zatrudnienia. wiadczy to o ci gle jeszcze słabo rozwini tej pozarolniczej
działalno ci gospodarczej na terenie gminy Pawłów.
W ród ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie dotycz ce
długo ci okresu bez pracy, przewa aj osoby długotrwale bezrobotne tj. powyej 1 roku (tab. 2). Natomiast najmniej osób spo ród badanych posiada krótki
sta bezrobocia: do 1 miesi ca (3,5%), od 2 do 3 miesi cy (6,5%) i od 4 do 6
miesi cy (13,5%). Ponad 25% ankietowanych osób nie udzieliło odpowiedzi na
to pytanie.
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Tabela 39. Sta bezrobocia respondentów
Sta bezrobocia

Liczba osób

%

Do 1 miesi ca

1

3,5

Od 2 do 3 miesi cy

2

6,5

Od 4 do 6 miesi cy

4

13,5

Do 1 roku

11

36,5

Do 2 lat

7

23,5

Od 3 do 5 lat

3

10

Powy ej 5 lat

2

6,5

Dla wi kszo ci respondentów przyczyn utraty pracy było wyga ni cie
umowy o prac na czas okre lony (50%). Rzadziej na skutek redukcji etatów w
zakładzie pracy (17%) i rozwi zania umowy o prac (17,5%) oraz likwidacji
zakładu pracy (10%). Nikt z respondentów nie zrezygnował z pracy na własn
pro b . Natomiast dla pozostałych ankietowanych odej cie z pracy było najcz ciej zwi zane z sytuacj rodzinn lub innymi przyczynami (tab. 3).
Tabela 40. Przyczyny utraty pracy
Przyczyny

Liczba osób

%

Likwidacja zakładu pracy

4

10

Wyga ni cie umowy o prac

20

50

Wymówienie umowy

6

15

Zwolnienia grupowe

1

2,5

Inne

9

22,5

W ród badanych osób najwi cej dowiedziało si o zwolnieniu z pracy w
czasie do 1 miesi ca (30%), oraz od 1 do 3 miesi cy (10%). Najmniej za w
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czasie powy ej 6 miesi cy (7,5%). Ci pracownicy nie mieli wi c du o czasu na
znalezienie innej pracy (tab. 4).
Tabela 41. Okres wypowiedzenia umowy o prac
Okres wypowiedzenia

Liczba osób

%

Do 1 miesi ca

12

30

Od 1 do 3 miesi cy

4

10

Od 3 do 6 miesi cy

1

2,5

Powy ej 6 miesi cy

2

5

Brak odpowiedzi

21

52,5

Najwi cej respondentów fakt o zwolnieniu z pracy przyj ło bez specjalnych prze y . Wynikało to z faktu, e wi kszo

z nich liczyła si ze zwolnie-

niem. W przypadku 75% ankietowanych, na skutek utraty pracy znacznie pogorszyła si sytuacja finansowa ich samych i ich rodzin. Około 20% twierdzi, e w
ich yciu nic si nie zmieniło. Wi kszo , bo prawie 95% bezrobotnych poszukuje pracy, z tego tylko niespełna 35% liczy w tym wzgl dzie na pomoc biura
pracy. Pozostali szukaj pracy poprzez: rodzin i znajomych, ogłoszenia prasowe lub licz na powrót do dawnych miejsc pracy (tab. 5).
Tabela 42. Sposób poszukiwania pracy przez respondentów
Drogi poszukiwania pracy

Liczba osób

%

Rodzina

6

15

Znajomi

15

37,5

Ogłoszenia prasowe

13

32,5

Dawny zakład pracy

6

15

Niewielka cz

respondentów (15%) chciałoby wróci do dawnej pracy,

argumentuj c to najcz ciej przyzwyczajeniem, dobrym wynagrodzeniem i sa-
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tysfakcj z wykonywanej pracy. Natomiast 20% ankietowanych nie wyra a zainteresowania powrotem do dawnej pracy ze wzgl du na daleki dojazd, niskie
wynagrodzenie, złe warunki pracy i inne.
Wi kszo

badanych (82,5%) uwa a, e w najbli szej okolicy nie mo na

pracy. Przy czym do 20 km doje d a jest gotowych 82,5% responden-

znale

tów, do 30 km – 2,5%, a do 40 km – 2,5%. Znacz cy jest fakt, e 10% badanych
nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, b d uwa ało, e zale y to od wysoko ci
wynagrodzenia.
Spo ród ankietowanych 67,5% nie podj łaby si pracy za stawk ni sz
ni 500 zł miesi cznie. Tylko 2,5% gotowych jest podj

prac przy wynagro-

dzeniu ni szym ni 300 zł miesi cznie (tab. 6).
Tabela. 43. Miesi czna stawka, za któr respondenci podj liby prac
Miesi czna płaca (PLN)

Liczba osób

%

Do 300

8

20

Od 400 do 500

18

45

Od 600 do 800

9

22,5

Powy ej 800

3

7,5

Brak odpowiedzi

2

5

Zgromadzone dane dowodz , e ponad połowa ankietowanych (52,5%)
podj łaby prac tylko w pełnym wymiarze godzin, a 30% zgadza si na nieregularny czas pracy. Charakterystyczny jest fakt, e znaczna cz

respondentów

(60%) chciałaby pracowa tylko na umow o prac , a 40% byłaby skłonna pracowa na umow zlecenie.
Pracodawcy stawiali osobom dowiaduj cym si o prac ró ne wymagania. Najcz ciej chcieli zatrudnia osoby młode w wieku do 35 lat. W ród umiej tno ci najbardziej po dana była znajomo
j zyków obcych i umiej tno

obsługi komputera, znajomo

ksi gowania. W wielu przypadkach od respon91

dentów wymagano sta u pracy i praktyki, a tak e dyspozycyjno ci oraz odpowiedniej prezencji. Powinno to zdecydowa o kierunkach szkole .
Ankietowani zdecydowanie obstaj przy tym, e prac mo na zdoby tylko dzi ki znajomo ciom (87,5%). Zaprzecza temu pogl dowi zaledwie 2,5%
respondentów.
W ród bezrobotnych a 67,5% my lało o rozpocz ciu prywatnej działalno ci gospodarczej (na własny rachunek) pod warunkiem, e zdob d na to
rodki finansowe np. w formie niskooprocentowanych kredytów. Najcz ciej
wymieniano działalno

handlow i usługow .

Prawie połowa badanych twierdzi, e w okolicy nie ma sprzyjaj cych warunków dla rozpoczynania działalno ci na własny rachunek. Za najwi ksz przeszkod uwa aj małe zaludnienie i niski poziom ycia ludzi na wsi, a w zwi zku
z tym małe zyski z prowadzonej firmy. Znaczna cz

ankietowanych (32,5%)

twierdzi, e nawet gdyby miała dost p do rodków finansowych (kredyty, poyczki), te nie podj łaby si działalno ci na własny rachunek.
Najwi cej respondentów w obecnej sytuacji yciowej za najlepsze rozwi zanie uwa a prac na etacie w du ym zakładzie pa stwowym (60%), prac
w firmie prywatnej (20%) lub wyjazd za granic (7,5%). Gotowo

przekwalifi-

kowania si wyra a zaledwie 7,5% badanych.
Niskie, przeci tne dochody respondentów na rodzin w gospodarstwie
domowym wynikaj z tego, e głównym ródłem utrzymania ich s zarobki
współmał onka (17,5%). W przypadku 32,5% ankietowanych jest to zasiłek dla
bezrobotnych, 27,5% posiada dochód z gospodarstwa rolnego. 22,5% nie posiada własnych dochodów i korzysta z pomocy rodziny.
Miesi czny przychód rodziny respondentów jest ró ny i waha si w granicach od 32,00 zł do 1000,00 PLN na gospodarstwo domowe (tab. 7), chocia
najcz ciej wynosi 450,00 - 600,00 PLN.
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Tabela 44. Miesi czne dochody respondentów w PLN/ rodzin
Dochód

Liczba osób

%

Do 150

5

12,5

Od 200 do 350

4

10

Od 400 do 650

15

37,5

Od 700 do 800

3

7,5

Powy ej 800

2

5

Brak odpowiedzi

11

27,5

Dla 60% respondentów wy ej wymienione dochody nie wystarczaj na
zaspokojenie podstawowych potrzeb. W przypadku 30% ankietowanych s to
kwoty wystarczaj ce na bie ce potrzeby, ale zaledwie 5% badanych osób udaje
si co z tej sumy odło y .
Dla 30% ankietowanych sytuacja materialna rodziny jest gorsza w porównaniu, z tym co było dwa lata temu. 20% okre liło j jako podobn , za 45%
jako du o gorsz . Nikt z respondentów nie uwa a swojej sytuacja materialna za
lepsz ni 2 lata temu.
Według ankietowanych, najbardziej niezaspokojonymi potrzebami rodziny s potrzeby mieszkaniowe. Dodatkowe dochody osoby bezrobotne wydałyby
przede wszystkim na remont domu 40%, zakup mieszkania 17,5% oraz jego
wyposa enie. Za 10% ankietowanych przeznaczyłoby je na podniesienie swego
standardu yciowego, a 5% wydałoby je na nauk .
Zdecydowana wi kszo

ankietowanych chciałaby, aby ich dzieci w przy-

szło ci zdobyły odpowiednie wykształcenie oraz znalazły dobr prac nie zwi zan z rolnictwem.
Bezrobotni w wi kszo ci s apolityczni. 92,5% osób badanych twierdzi,
e adne organizacje polityczne nie zyskuj ich aprobaty.
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Wszyscy respondenci uwa aj bezrobocie za powa ny problem i zagro enie dla danego regionu. Najcz ciej za zaistniał sytuacj bezrobotni obwiniaj
niewła ciw polityk rz du (60%).
Niewielka cz

bezrobotnych (10%) uwa a, e zmniejszenie bezrobocia

mo e nast pi tylko w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy, za 7,5%
respondentów proponuje zmniejszy zatrudnienie emerytów i rencistów. Pozostali za wyj cie z tej sytuacji uwa aj : prywatyzacj , roboty publiczne oraz
wcze niejsze przej cia na emerytury.
12. ANALIZA SWOT
Przedstawiona diagnoza stanu społeczno-gospodarczego gminy została
wykorzystana do opracowania syntetycznej analizy SWOT. Analiza ta stosowana jest w sytuacjach przełomowych, w których dochodzi do zasadniczych przekształce społeczno-ekonomicznych. Pozwala ona na okre lenie uwarunkowa i
mo liwo ci do podejmowania działa strategicznych w okre lonych obszarach.
Jest kolejnym etapem opracowania strategii rozwoju i wa nym elementem procesu planowania i zarz dzania strategicznego. Analizy dokonano w układzie
wewn trznych sił oraz słabo ci, a tak e szans i zagro e wypływaj cych z otoczenia.
MOCNE STRONY:
-

korzystna sytuacja demograficzna, charakteryzuj ca si wysokim tempem
przyrostu naturalnego, znacznie przekraczaj cym redni dla województwa
wi tokrzyskiego oraz wysokim odsetkiem osób w wieku produkcyjnym
i przedprodukcyjnym,
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-

aktywno

władz samorz dowych, wyra aj ca si d eniem do wyznacze-

nia kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego i tworzenia sprzyjaj cych
warunków do jego realizacji,
-

Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie-Godowie, które jest jednym z najcz ciej odwiedzanych sanktuariów w Polsce,

-

istnienie du ych rynków zbytu w bezpo redniej blisko ci gminy,

-

podj te prace studialne nad kompleksowym rozwi zaniem problemów infrastruktury technicznej i wyznaczenia terenów dla potencjalnych inwestorów,

-

niezdegradowane rodowisko przyrodnicze i warunki sprzyjaj ce wypoczynkowi i rekreacji,

-

bardzo dobre gleby,

-

obecno

-

istnienie sektora prywatnego, który potrafi szybko dostosowa si do wa-

terenów atrakcyjnych turystycznie,

runków gospodarki rynkowej,
-

stosunkowo dobry stan dróg wpływaj cy na dost pno

komunikacyjn

gminy,
-

zbiornik Wióry”,

SŁABE STRONY:
-

niezadowalaj cy stan infrastruktury technicznej, zwłaszcza dróg i kanalizacji,

-

rozdrobniona struktura agrarna, utrudniaj ca adaptacj do wymogów gospodarki rynkowej,

-

niska towarowo

produkcji rolnej i słabo rozwini ta samoorganizacja pro-

ducentów, utrudniaj ca osi ganie konkurencyjnej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym,
-

słabo wykształcona infrastruktura rynkowa oraz brak integracyjnych powi za pionowych mi dzy rolnictwem, przetwórstwem i handlem,
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-

brak miejsc pracy poza rolnictwem i wynikaj cego z tego wysokie bezrobocie, szczególnie w ród ludzi młodych,

-

brak zorganizowanych form zbytu płodów rolnych,

-

niedostatecznie rozwini ta struktura sportowo-rekreacyjna,

SZANSE:
-

wzrost gospodarczy w kraju,

-

mo liwo

wspólnej promocji regionu w oparciu o tradycj , walory krajo-

brazowe i kulturowe,
-

przeobra enia strukturalne maj ce na celu dostosowanie naszej gospodarki
do wymogów Unii Europejskiej,

-

mo liwo

korzystania ze rodków PHARE oraz funduszy przedakcesyj-

nych,
-

przyj ta przez Rad Ministrów „ redniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” i wynikaj ce z niej systemy wsparcia przebudowy
sektora rolno-spo ywczego oraz obszarów wiejskich, poprzez zastosowanie
instrumentów: ekonomicznych, organizacyjnych i socjalnych,

-

pojawiaj ce si trendy prowadz ce do uznania walorów naturalnego krajobrazu rolniczego i zdrowszych warunków ycia w rodowisku wiejskim, a
tym samym rozszerzenie funkcji wsi o charakterze rekreacyjnym i osiedle czym,

-

wzrost wiadomo ci ekologicznej społecze stwa i kreowana prozdrowotna
polityka ywno ciowa, daj ca zarówno producentom, jak i sektorowi rolnospo ywczemu niepowtarzaln szans aktywnego zaanga owania si w jej
realizacj ,

-

działania podejmowane na rzecz rewitalizacji obszarów rustykalnych,

ZAGRO ENIA:
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-

niezadowalaj ca polityka prosamorz dowa pa stwa,

-

wzrost konkurencji zwi zanej z otwarciem rynków po integracji z Uni Europejsk ,

-

trudno ci adaptacyjne rolnictwa do standardów Wspólnoty Europejskiej,

-

trudny dost p do preferencyjnych kredytów,

-

konkurencyjno

-

niepewno

pobliskich gmin, które osi gn ły wy szy stopie rozwoju,

wynikaj ca z kontynuowanych reform.

II. STRATEGIA ROZWOJU

2.1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Dla sprostania wyzwaniom dzisiejszego, a tym bardziej jutrzejszego czasu trzeba zrewidowa przestarzałe schematy i dokona zasadniczego zwrotu poprzez przyj cie całkowicie nowego paradygmatu przestrzennego zarówno w odniesieniu do całej gospodarki narodowej, jak i w stosunku do rolnictwa i obszarów wiejskich.
W szczególno ci potrzebne jest okre lenie charakteru i dróg doj cia do racjonalizacji przestrzennych
struktur rolnictwa i wsi, których jednak nie wolno uto samia z w sko i jednostronnie pojmowan efektywnoci ekonomiczn , lecz którym nale y nadawa znacznie szerszy, przede wszystkim społeczny i humanistyczny
aspekt, okre laj cy jako

ycia człowieka w okre lonej przestrzeni i mo liwo ci realizacji jego podstawowych

aspiracji yciowych.

W obecnym stuleciu na wiecie, w tym równie i w Polsce wie znajduje
si w trakcie (b d u progu) procesu jej przekształcania w wie współczesn ,
przy czym dotychczasowy, w zasadzie monofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich coraz bardziej ust puje miejsca rozwojowi wielofunkcyjnemu.
Do wiadczenia wielu krajów wiata, w tym Polski, dowiodły bowiem w sposób nie pozostawiaj cy
adnych w tpliwo ci, e nie jest mo liwe zapewnienie odpowiedniego tempa rozwoju gospodarczego obszarów
wiejskich, je li bierze si pod uwag wył cznie jedn , rolnicz ich funkcj .

Przy takim monofunkcyjnym modelu szczególnie wyra ne ró nice w
tempie wzrostu produkcji i poziomie wydajno ci pracy mi dzy przemysłem a
rolnictwem powodowałyby stałe pogł bianie si ekonomicznych i socjalnych
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ró nic (i dysproporcji) mi dzy miastem a wsi , ze wszystkimi tego skutkami,
niekorzystnymi dla ludno ci rolniczej i wiejskiej.
Wielofunkcyjny rozwój wsi i obszarów wiejskich jest zarówno niekwestionowanym postulatem, opartym o wyniki bada naukowych, jak i powszechnym celem d e polityki i praktyki społeczno – gospodarczej.
Mimo tej, daleko id cej zgodno ci teorii i praktyki co do zasadniczego znaczenia wielofunkcyjno ci wsi i obszarów wiejskich, praktyczne wdra anie tej idei dokonuje si jednak z trudem, powoli i ze zbyt małym stopniem
powszechno ci. Nale y usilnie d y zarówno do szerszego upowszechnienia, jak i do znacznego przyspieszenia
tego procesu, gdy jest on mi dzy innymi jednym z zasadniczych warunków dokonania niezb dnej strukturalnej
transformacji naszej wsi oraz rolnictwa i stworzenia silnych struktur, zdolnych do skutecznego konkurowania w
skali mi dzynarodowej.
Dotychczas zbyt mało uwagi po wi cano przestrzennym uwarunkowaniom wielofunkcyjnego rozwoju
wsi i obszarów wiejskich, a tymczasem rozwój ten mo e i powinien wyst powa w bardzo zró nicowanych
formach i postaciach, uwzgl dniaj cych specyfik regionalnych struktur społecznych – gospodarczych oraz
mo liwo ci wykorzystania zró nicowanych lokalnych atutów i walorów (m.in. w zakresie czynników demograficznych, przyrodniczych, kapitałowych, turystycznych i innych).
Wielofunkcyjny rozwój wsi i obszarów wiejskich w uj ciu lokalnym wymaga zatem podej cia zindywidualizowanego i wariantowego, wolnego od uniwersalnego schematyzmu.

Polska, zmierzaj c ku integracji z Europ , musi – w procesach dostosowawczych – odpowiednio uwzgl dnia zasady, zało enia i kierunki polityki
Unii Europejskiej. W krajach EWG potrzeb regionalizacji wspólnej polityki
rolnej uznano ju w Traktacie Rzymskim (1958), deklaruj c wol zapewnienia
rozwoju rejonów zacofanych poprzez „zmniejszanie ró nic wyst puj cych pomi dzy poszczególnymi regionami”. Filozofia polityki regionalnej UE oparta
została o ide i strategi spójno ci, zmierzaj c do stopniowego zmniejszania
dysproporcji regionalnych. Mo na bez przesady powiedzie , e kwestia rolnictwa i obszarów wiejskich, z pełnym uwzgl dnieniem aspektów regionalnych,
stała si jedn z głównych, je li nie najwa niejsz (obok polityki monetarnej)
spraw , dominuj c nad ostatecznym kształtem przyszłej Wspólnej Europy.
Dzi ki konsekwentnej polityce regionalnej, opartej o znaczny i stale
rosn cy tzw. fundusz spójno ci i fundusz strukturalny UE, ostatnio nast piło tam rzeczywi cie znacz ce zmniejszenie rozpi to ci regionalnych.
W tych warunkach stowarzyszenie Polski z UE stwarza licznym gminom naszego kraju zarówno szans i
korzy ci (np. poprzez umo liwienie prawa dost pu do funduszu regionalnego Unii), jak te i zagro enia rozwo-
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ju rolnictwa i obszarów wiejskich (w wyniku np. ostrej i bezpo redniej walki konkurencyjnej).

„Dochodzenie Polski do Europy” mo e i b dzie zmienia regionaln
struktur naszego rolnictwa i obszarów wiejskich, a tym samym struktur
regionaln całego kraju. Chodzi o to, aby zmiany regionalne nie były wynikiem przypadku i ywiołowo ci, lecz by uwzgl dniły problemy społeczno –
ekonomicznej optymalizacji, równie w uj ciu przestrzennym.
Je li Polska znajdzie si w ród krajów, które wejd do UE, b dzie mogła
liczy na subwencje słu ce wyrównywaniu poziomów pomi dzy najbardziej
rozwini tymi i najbardziej upo ledzonymi cz ciami kraju. Jednak aby przyj
te kwoty, władze samorz dowe musz posiada plany rozwoju swoich regionów, które b d zawiera opis najwa niejszych inwestycji i niezb dnych przemian.
Strategia wielofunkcyjnego rozwoju wsi zasadza si

na umiej tnym

wkomponowaniu w wiejsk przestrze coraz wi kszej liczby funkcji pozarolniczych. Zakłada odej cie od traktowania wsi jedynie jako obszaru produkcji surowców rolniczych. Nie mo na jednak wielofunkcyjnego rozwoju ograniczy
tylko do powstawania nowych miejsc pracy w pozarolniczych działach gospodarki. Jest to poj cie znacznie szersze, w którym problemy wsi i rolnictwa traktowane musz by kompleksowo – istniej bowiem cisłe zale no ci mi dzy
modernizacj rolnictwa a wielokierunkowym rozwojem obszarów wiejskich. W
Polsce rolnictwo nie ulegnie zasadniczym przeobra eniom, je li nie zmieni si
jego bezpo redniego otoczenia. Modernizacja rolnictwa dokonywa si b dzie
m.in. poprzez uwalnianie z gospodarstw siły roboczej, która powinna znale
zatrudnienie poza rolnictwem, ale w otoczeniu najbli szym miejscu zamieszkania (wie , małe miasteczko).
Istniej do

du e problemy adaptacyjne terenów wiejskich do gospodarki rynkowej, które wynikaj

mi dzy innymi z wieloletnich zaniedba oraz ze zbyt skromnego zakresu rodków i braku wła ciwych instrumentów polityki pa stwa zmuszaj cych do ich rozwoju. Dlatego tak wa nym staje si poszukiwanie i wspieranie
pomysłów prowadz cych do o ywienia gospodarki wiejskiej. Nale y jednak wyra nie powiedzie , e bez pomocy zewn trznej (pa stwa), cz

wiejskich regionów, szczególnie tych słabo rozwini tych, monofunkcyjnych o

99

niekorzystnym poło eniu, nie wyrwie si samo z kr gu ubóstwa. Istnieje potrzeba rozszerzenia polityki rolnej na
polityk zajmuj c si terenami wiejskimi, która tereny wiejskie traktowałaby nie tylko jako miejsce produkcji
ywno ci, ale rodowisko, w którym yje 1/3 polskiego społecze stwa.
W wielofunkcyjnym rozwoju wsi nale y widzie jedn ze cie ek, które prowadz do restrukturyzacji
rolnictwa i łagodzenia skutków bezrobocia na wsi. Zró nicowanie gospodarki wiejskiej, co oznacza odej cie od
jej monofunkcyjnego charakteru, tworzenie kompleksowej infrastruktury niezb dnej dla przyszłych inwestycji
produkcyjnych, aktywizacja lokalnego społecze stwa na rzecz rozwoju – powinny si wiec sta si priorytetowymi zadaniami, wspomaganymi przez Pa stwo w miejsce w sko rozumianej polityki wspieraj cej ka de nawet
nietowarowe gospodarstwo rolne.

Rozwój gospodarczy, oparty na wewn trznym potencjale terenów wiejskich, przyczyni si do aktywizacji lokalnego patriotyzmu i regionalnej wiadomo ci gospodarczej, co powinno znale

swój wyraz w wi kszym uto samia-

niu si przedsi biorcy i lokalnego społecze stwa z miejscem zamieszkania.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jest równoznaczny z rozwojem zrównowa onym. Potrzeby ludzi zamieszkuj cych dany obszar nie mog
by zaspokajane w oderwaniu od otaczaj cego rodowiska, zarówno przyrodniczego, kulturowego, jak i społecznego.

adnemu z tych trzech rodowisk nie

mo na zaszkodzi . Promowa nale y model rozwoju, który nie narusza charakteru i uroku wiejskiego krajobrazu, tak, aby obecne pokolenie, czerpi c z jego
zasobów, nie ograniczało mo liwo ci korzystania z nich przez pokolenia przyszłe. Zrównowa ony, oparty na współpracy i wzajemnych konsultacjach musi
te

by proces podejmowania decyzji dotycz cych okre lonej grupy ludzi.

Mieszka cy wsi czy gminy sami wiedz najlepiej jakie s ich potrzeby. Niezb dna jest efektywna współpraca pomi dzy poszczególnymi resortami administracji publicznej oraz mieszka cami regionów. W procesie rozwi zywania problemów musz by uwzgl dniane pogl dy i yczenia członków lokalnej społeczno ci.
Zrównowa ony rozwój wyra a si m.in. w:
• racjonalnym wykorzystaniu dost pnych zasobów, w pierwszej kolejno ci
odtwarzalnych,
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• zintegrowanym wykorzystaniu potencjału przez rozwi zywanie ró nych problemów ł cznie,
• stosowaniu rozwi za respektuj cych ograniczenia wynikaj ce z mo liwo ci
ekosystemów,
• kontynuacji pozytywnych tradycji, szacunku dla dziedzictwa,
• współpracy mi dzy władz , podmiotami gospodarczymi i społecznymi,
• kooperacji gospodarczej.

Bior c pod uwag powy sze rozwa ania mo na wyznaczy misj gminy, która za swój podstawowy,
niezbywalny cel musi przyjmowa d enie do zapewnienia społeczno ciom realnych szans i mo liwo ci godnego, wysokiej jako ci ycia na wsi, odpowiadaj cego oczekiwaniom, inicjatywom i własnej pracy mieszka ców.
Strategia, która w obecnych czasach nie podejmie lub nie doceni wyzwania: „Człowiek i jako

jego

ycia na wsi”, jest z góry skazana na niepowodzenie i kl sk .
Konkluduj c uwa amy, e centralnym punktem strategii gminy winien by człowiek yj cy i pracuj cy
na wsi, jego yciowe cele i aspiracje, jego inicjatywa i przedsi biorczo , podwy szanie wiedzy i kwalifikacji,
problemy demograficzno – zawodowe itp.

Dlatego te cele strategiczne musz zosta podporz dkowane realizacji celu nadrz dnego.
Rozwój gminy Pawłów powinien wi c by oparty o scenariusz społeczny,
maj cy na celu zatrzymanie i uaktywnienie ludno ci oraz lepsze wykorzystanie
wszystkich potencjalnych mo liwo ci rozwoju gminy. Dotyczy to zarówno rolnictwa jak i działalno ci pozarolniczej.
Dla gminy Pawłów charakterystyczny jest bardzo wysoki udział ludno ci utrzymuj cej si z rolnictwa.
Tymczasem ten dział gospodarki cechuje si nisk wydajno ci zatrudnionych i nisk dochodowo ci . W niezbyt sprzyjaj cych warunkach w przewa aj cej cz ci gminy rolnictwo nie jest w stanie wytworzy wystarczaj cej warto ci dodanej, by zapewni po dany wzrost gospodarczy regionu i satysfakcj materialn społecze stwa.
Dlatego d enie do wzrostu udziału dochodów ludno ci wiejskiej z bardziej wydajnych ródeł pozarolniczych,
ma znaczenie strategiczne dla efektywnego rozwoju gospodarczego regionu. Osi ganie tego celu wpływa b dzie na wzrost ogólnej zamo no ci społecze stwa, a tym samym sprzyja rozwojowi popytu wewn trznego na
dobra i usługi, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju gminy. Du e znaczenie ma tak e mo liwo

wykorzysta-

nia motywacyjnej funkcji wzrostu dochodów dla zwi kszenia ogólnej aktywno ci gospodarczej i społecznej
mieszka ców.
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Podstawowym wyznacznikiem koncepcji rozwoju terenów wiejskich jest ich wielofunkcyjno . W sferze gospodarstwa rolnego pojawia si i narasta mo liwo
łalno ci

przesuwania czynników wytwórczych mi dzy dzia-

ci le rolnicz i pozarolnicz , tzw. poszerzanie tradycyjnych wzorców aktywno ci gospodarczej.

W koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju wsi zakłada si rozwój produkcji ywno ci poprzez rozbudow obsługi rolnictwa, w tym rynkowej, i mikrostruktury przemysłowej oraz rozwój obsługi ludno ci. Mikrostruktura gospodarcza winna si rozwija głównie w działach przetwórstwa rolno-spo ywczego
(przerób płodów rolnych, przechowalnictwo, konfekcjonowanie). Intensyfikacja
produkcji rolnej odbywa si b dzie przez zwi kszenie redniej wielko ci gospodarstw, rozwój dotychczasowych oraz nowych kierunków produkcji oraz
wprowadzanie szeroko poj tego post pu biologicznego do produkcji ro linnej i
zwierz cej.
W sferze społecznej nale y d y do realizacji odpowiedniej infrastruktury społecznej i mieszkalnictwa, do przesuni cia nadwy ek siły roboczej na wsi
z bezpo redniej pracy w rolnictwie do funkcji obsługi ludno ci zwi zanej z rolnictwem i działalno ci pozarolnicz (usługi, przedsi biorczo ), wykorzystanie
mo liwo ci rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie gminy Pawłów.
W sferze ekologicznej niezb dna jest prawidłowa ochrona istniej cych
parków krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody oraz prowadzenie
gospodarki zgodnej z przepisami o ochronie rodowiska.

2.2. CELE STRATEGICZNE:

2.2.1. Rozbudowa infrastruktury technicznej

Znaczenie infrastruktury w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wynika z faktu, e
stanowi ona podstaw wszelkiej działalno ci gospodarczej, warunkuj c jej zakres, struktur i przestrzenne rozmieszczenie. W tym kontek cie poziom rozwoju infrastruktury decydowa mo e o atrakcyjno ci b d nieatrakcyjno ci regionu, gminy, wsi, a wi c stanowi o szansach lub barierach ich dalszego rozwoju. Zakłada si bowiem, e gospodarcze o ywienie obszarów wiejskich to przede wszystkim rozwój nowych dziedzin działalno ci
gospodarczej i zwi zany z tym wzrost liczby miejsc pracy na wsi poza rolnictwem. Zasadno

rozwa a doty-
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cz cych infrastruktury w ramach problemu wielofunkcyjnego rozwoju wsi wynika tak e z faktu, e obecny jej
poziom nadal jest niewystarczaj cy, nadal utrzymuj si drastyczne dysproporcje pomi dzy poszczególnymi
regionami kraju oraz pomi dzy miastem i wsi . Determinuje to gorszy standard ycia i warunki pracy ludno ci
na wsi oraz ogranicza mo liwo

dalszego ich rozwoju. W procesie przeobra e obszarów wiejskich wa n rol

odgrywa zarówno infrastruktura techniczna (przede wszystkim sie drogowa, telefoniczna, wodoci gowa i kanalizacyjna oraz system oczyszczania cieków), jak i społeczna (opieka medyczna, o wiata i wychowanie).
Z wieloletnich obserwacji wynika, e relacje pomi dzy ogólnym poziomem społeczno - gospodarczym,
zagospodarowaniem infrastrukturalnym a rozwojem przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich maj charakter
sprz e zwrotnych. Dlatego te w przypadku obszarów skrajnie zaniedbanych konieczne staj si działania
wspieraj ce rozwój infrastruktury jako elementarnego (aczkolwiek nie wystarczaj cego) warunku o ywienia
gospodarczego. Obszary wiejskie słabiej rozwini te gospodarczo, peryferyjnie poło one maj wiele atutów. Na
terenach poło onych z dala od du ych skupisk miejsko - przemysłowych ni sze s koszty zwi zane z zatrudnieniem, ze wzgl du na wysokie bezrobocie. Niemniej jednak nie s one w stanie rekompensowa braków w wyposa eniu infrastrukturalnym, o czym wiadcz analizy przestrzennego rozmieszczenia działalno ci gospodarczej
na wsi w latach 90-tych. Wynika z nich, e dynamika przedsi biorczo ci (tak e saldo) jest wy sza w gminach
miejsko - wiejskich ani eli wiejskich, wi ksza w gminach poło onych w obr bie oddziaływania aglomeracji. W
tym zakresie wyst puje tak e zró nicowanie pomi dzy wiejskimi obszarami Polski północno - zachodniej i
zachodniej (wy sze wska niki ogólnego rozwoju gospodarczego i co za tym idzie infrastrukturalnego) a Polsk
wschodni i centraln . Stan infrastruktury w wielu przypadkach mo e by jednym z kluczowych czynników
przyci gaj cych lub hamuj cych napływ kapitału (nie tylko zagranicznego) anga uj cego si w rozwój przedsi biorczo ci wiejskiej. Odpowiedni, to znaczy dostosowany do obecnych potrzeb poziom infrastruktury obni a
bowiem koszty przedsi wzi cia, decyduje o jego efektywno ci i rentowno ci.

Cele operacyjne:

• Budowa oczyszczalni cieków i kanalizacji
Do chwili obecnej na terenie gminy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków. Wyst puj jedynie lokalne urz dzenia w postaci suchych ust pów lub indywidualnych urz dze sanitarnych z dołami
gnilnymi (cz sto z nieszczelnym dnem). W opracowanej dokumentacji ,,Stref ochronnych uj cia wody powierzchniowej z rzeki wi liny dla miasta Ostrowca” teren gminy Pawłów znajduje si w strefie po redniej
cisłej kontroli. W zwi zku z powy szym niezb dne jest kanalizowanie gminy i budowa oczyszczalni cieków.
W tym zakresie podj to ju pierwsze kroki, zaprojektowana została oczyszczalnia, która pozwoli pokry potrzeby gminy do drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Jej realizacja wraz z sieci kanalizacyjn wymaga bardzo wysokich nakładów finansowych, przerastaj cych mo liwo ci bud etu gminy oraz lokalnej społeczno ci, dlatego te nale y poszukiwa zewn trznych ródeł wsparcia dla tych inwestycji.

Alternatyw dla gospodarstw rolnych mog by przyzagrodowe, biologiczne oczyszczalnie cieków.
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•

Kontynuowanie budowy i rozbudowy dróg

Faktem niezaprzeczalnym jest, e dost pno

komunikacyjna gminy rzutuje na rozwój przedsi bior-

czo ci, ci ganie kapitału zewn trznego jak równie na popraw bytu mieszka ców. W sytuacji kiedy w gminie
Pawłów dróg utwardzonych jest za mało, a jako

istniej cych jest zła, zachodzi pilna potrzeba szybkiej ich

rozbudowy i modernizacji. Modernizacja dróg pa stwowych sprowadzałaby si głównie do poszerzenia istniej cych jezdni do 6 m, korekty łuków poziomych oraz rozbudowania skrzy owa .
Dla poprawienia powi za wewn trz gminnych oraz lepszego obsłu enia terenów budowlanych istnieje
potrzeba zwi kszenia ilo ci dróg gminnych. Przewidywana budowa zbiornika wodnego ,,Wióry” spowoduje
konieczno

budowy dwu odcinków dróg ł cz cych rozdzielone zalewem cz ci gminy i poprzez stopnie wodne

w Pokrzywnicy i D browie. Nowym elementem w sieci dróg pa stwowych byłoby poł czenie poprzez zapor
zbiornika wodnego ,,Wióry” Kałkowa z Kołomyniem.

•

Telefonizacja gminy

Aktualna liczba abonentów telefonicznych w Gminie Pawłów jest niewystarczaj ca, zarówno z punktu
widzenia rozwoju gospodarczego jak i wygody samych mieszka ców. Konieczna jest zatem budowa nowych
stacji telefonicznych. Koszty zwi zane z instalacj nowych numerów powinni ponosi sami przyszli abonenci, a
Rada Gminy mo e jedynie stwarza takie mo liwo ci. Nale y powoła społeczny komitet telefonizacji. Do
rozwa enia pozostaje te zasadno

korzystania z poł cze uzyskiwanych drog radiow . Alternatywnym roz-

wi zaniem mo e by korzystanie z usług telefonii komórkowej.

• Gazyfikacja gminy
W roku 2000 planuje si budow gazoci gu w miejscowo ciach: wi tomarz, Tarczek, Bukówka, Jawór Nowy i Stary, Warszówek, Rzepin Kolonia, Bukówka, Zbrza, D browa, Kałków, Godów. W kolejnych
latach gazyfikowane b d dalsze miejscowo ci. W przypadku utrzymania obecnego tempa robót gazyfikacyjnych zako czenie gazyfikacji całej gminy przewiduje si na rok 2003 - 2005.

2.2.2. Rozwój rolnictwa

Gmin Pawłów charakteryzuje silnie rozdrobniona własno

ziemska, istnienie małych i rednich go-
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spodarstw rolnych o niskim poziomie dochodów oraz wyst powanie ukrytego bezrobocia. W warunkach wolnego rynku surowców i ywno ci, rolnictwo tego regionu nie ma szans rozwojowych bez istotnych przeobra e
strukturalnych w okresie nast pnych 20-30 lat, bowiem słabo rozwini ty lub upadaj cy przemysł oraz ograniczone mo liwo ci rozwoju o rodków miejskich nie stwarzaj perspektyw dla rodzin rolniczych opuszczaj cych
swoje gospodarstwa, co wpłynie na dalsze ubo enie ludno ci wiejskiej.
Zało eniem teoretycznym strategii rozwoju rolnictwa jest stworzenie ideowych rozwi za dla transformacji regionu, w oparciu o rozwój społeczno – gospodarczy respektuj cy zało enia zrównowa onego rozwoju
obszarów wiejskich, typowych dla centralnej i południowo – wschodniej Polski. Wysokie bezrobocie oraz rozdrobnienie gospodarstw powoduje, e w gminie na wi ksz skal winny by preferowane działalno ci pracochłonne. Rozwój terenów wiejskich zostanie oparty na rolnictwie ekologicznym i produkcji ywno ci ekologicznej. Produkcja towarowa opiera si b dzie na wytwarzaniu warzyw i owoców oraz na produkcji bydła mlecznego, w miejsce obecnie dominuj cego modelu: ziemniaki-zbo a- ywiec wieprzowy. Proponowany typ produkcji towarowej jest lepiej dostosowany do wymogów technologicznych rolnictwa ekologicznego, daje lepsze
podstawy wy szej dochodowo ci gospodarstw, stwarza lepsze mo liwo ci wykorzystania siły roboczej oraz
umo liwia efektywniejsze wykorzystanie potencjału przetwórczego istniej cego w regionie. Jednocze nie model
ten wymaga wy szych kwalifikacji u rolników oraz odpowiedniego systemu doradztwa rolniczego, a tak e lepiej
rozwini tej struktury marketingowej.
Rozwój rolnictwa ekologicznego na stosunkowo du ym obszarze b dzie sprzyja tak e realizacji długookresowych celów ekologicznych. Gospodarstwa ekologiczne umo liwiaj bardziej efektywn ochron i rozwój
struktury ekologicznej tego regionu, co przyczyni si do podnoszenia poziomu bioró norodno ci oraz bardziej
zrównowa onego rozwoju terenów wiejskich.

Obszar ten stanie si naturalnym zapleczem produkcji ywno ci ekologicznej dla aglomeracji warszawskiej, a tak e łódzkiej i krakowskiej. Aglomeracje te zamieszkuje ponad 4 mln mieszka ców, w ród których obecnie blisko
10% to potencjalni konsumenci produktów ekologicznych (badania konsumenckie SGGW 1998 r.). Wielko

potencjalnego rynku na produkty ywno ciowe

pochodzenia ekologicznego mo na szacowa na ponad 150 mln PZL rocznie.
Ponadto region mo e sta si zapleczem wytwarzaj cym surowce rolnicze dla
potrzeb przemysłu przetwórczego, szczególnie warzyw i owoców, pod potrzeby
eksportu do Unii Europejskiej, dla bran y ywno ci dzieci cej. Obecnie istnieje
mo liwo

zbytu na tych rynkach kilku tysi cy ton mro onych i wie ych owo-

ców i warzyw ekologicznych.
Przestawienie podstawowej cz ci gospodarstw w kierunku rolnictwa ekologicznego w okresie 5-10 lat pozwoli na rozwini cie produkcji surowców po105

chodzenia ekologicznego oraz ywno ci ekologicznej na szerok skal . Koncentracja produkcji stanie si

czynnikiem sprzyjaj cym dla rozwoju lokalnego

przemysłu przetwórczego. Specyfika rolnictwa ekologicznego (wy sze nakłady
pracy koniecznej w gospodarstwie) pozwoli lepiej wykorzysta lokaln sił robocz i obni y poziom ukrytego bezrobocia. Tak sam rol spełni rozwój lokalnych oraz przyzagrodowych przetwórni, które b d mogły wytwarza rodzaje ywno ci o charakterze regionalnym, z przeznaczeniem do handlu przyzagrodowego oraz na rynek aglomeracji miejskich.
Wytwarzanie ywno ci metodami ekologicznymi pozwala na uzyskanie
przez gospodarstwa dodatkowych dochodów z tytułu premii ekologicznej, co
pozwoli na podniesienie dochodowo ci gospodarstw. Dodatkowym ródłem dochodów ludno ci wiejskiej stanie si przyzagrodowe lub wiejskie przetwórstwo
ywno ci oraz sprzeda bezpo rednia z gospodarstwa. W wietle przygotowanych obecnie regulacji prawnych, gospodarstwa ekologiczne b d uzyskiwały
pomoc finansow ze strony pa stwa lub/i Unii Europejskiej, co dodatkowo moe zwi kszy dochodowo

tych gospodarstw.

Podstaw organizacji gospodarczej produkcji rolniczej i lokalnego przetwórstwa oraz handlu b d grupy produkcyjno – marketingowe. Grupy zło one z rolników i przedsi biorców prowadz cych lokalne przetwórnie ywno ci b d miały charakter terytorialny (np. gospodarze i przedsi biorcy z jednej wsi lub kilku okolicznych wsi tworz grup ) lub bran owy ( rolnicy wytwarzaj cy surowce dla zakładu przetwórczego itp.). Rolnicy i przedsi biorcy mog nale e do kilku grup jednocze nie. Grupy w imieniu swoich członków b d prowadziły działalno

handlow i promocyjn . W dalszej perspektywie b dzie mo liwe utworzenie zwi zku grup

produkcyjno – marketingowych, który przejmie na siebie promocj regionu w aglomeracjach i zagranic oraz
zorganizuje sie sprzeda y w aglomeracjach lub nawi e zwi zki handlowe z sieciami supermarketów.
Zgodnie z pogl dami ekonomistów oraz polityków struktura własno ci na obszarach wiejskich b dzie
si przekształca w kierunku powi kszania gospodarstw oraz zmniejszania liczby ludno ci czynnej zawodowo w
produkcji rolniczej Grupy produkcyjno – marketingowe przyspiesz naturalne zmiany. Wywołaj one selekcj
w ród swoich członków, czego efektem b dzie odej cie z produkcji rolniczej słabszych rolników lub podj cie
przez cz

rolników innych form aktywno ci zawodowej w ramach podziału zada w grupie (np. w przetwór-

stwie). W ramach grup b dzie mo liwe u ytkowanie ziemi tych rolników przez aktywniejszych rolników, przez
co ograniczone zostanie zjawisko porzucania gospodarstw i odłogowania ziemi.
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Gospodarstwa ekologiczne pozwalaj na bardziej efektywne realizowanie
celów zrównowa onego rozwoju w gminie. Nale y si spodziewa , e rolnicy
oraz społeczno

wiejska wł czy si w działa , których celem b dzie ochrona

krajobrazów wiejskich. Bogaty płodozmian, odpowiednie działania na rzecz
ochrony i wzbogacania enklaw naturalnej przyrody, dbało
towanie miedz, zadrzewie i zakrzewie

o wła ciwe ukształ-

ródpolnych oraz ochrona istniej cej i

rozwój małej retencji przyczyni si do podniesienia poziomu bioró norodno ci
oraz stabilno ci ekologicznej krajobrazów rolniczych. Na tym obszarze mo liwe
b dzie wdra anie programów rolno – rodowiskowych Unii Europejskiej. Pozyskiwane w ten sposób rodki unijne b d wspiera działania samorz dów lokalnych i społeczno ci wiejskiej. Istotne znaczenie b dzie te mie odpowiednia
edukacja ekologiczna młodzie y, co b dzie mogło wspiera regionalne centrum
edukacji ekologicznej oraz towarzystwa i fundacje ekologiczne.
Istotne znaczenie b dzie miało kultywowanie regionalnej tradycji oraz obyczajowo ci. Temu celowi b dzie sprzyja odpowiednia aktywno

samorz dów wiejskich. Podstawowe znaczenie ma ukształtowanie wize-

runku regionu w kraju i zagranic , który pozwoli bardziej efektywnie promowa

ywno

ekologiczn tutaj

wytwarzan .

Cele operacyjne:
Wspieranie procesu powstawania organizacji zrzeszaj cych producentów rolnych i struktur wy szego
rz du

(SAPARD - Priorytet 7 - tworzenie grup producenckich, w powi zaniu z priorytetem 2 - poprawa przetwórstwa i dystrybucji artykułów rolnych i rybnych ze szczególnym naciskiem na popraw dystrybucji oraz
priorytetem 11 - doskonalenie szkole zawodowych, zawartych w projekcie Rozporz dzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie wsparcia Wspólnoty dla działa przedakcesyjnych w rolnictwie i rozwoju obszarów
wiejskich w okresie przedakcesyjnym w krajach kandyduj cych Europy rodkowo-Wschodniej)
Opis:
Podstaw struktury zorganizowanego rynku rolnego s grupy producenckie, przyjmuj ce ró ne formy
prawne. Organizowanie si producentów jest konieczno ci , wymuszan przez istniej ce warunki rynkowe. Aby istnie na rynku producent musi spełnia zapotrzebowania z niego płyn ce. Coraz cz ciej
s to wymogi dotycz ce wielko ci i jednorodno ci partii towaru, standaryzacji, ci gło ci dostaw, odpowiedniego zapakowania. Pojedynczy producent w coraz mniejszym stopniu jest w stanie odpowiedzie
na te wymagania. Tak e w interesie Pa stwa jest powstawanie organizacji zrzeszaj cych producentów.
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Pozwala to na łatwiejsz realizacj polityki rolnej, lepsze rozpoznanie mo liwo ci produkcyjnych i
przez to lepsze dostosowanie polityki importowej do potrzeb kraju.

Główne funkcje spełniane przez grupy w tym zakresie polegaj na:

•

zapewnieniu, e produkcja jest planowana i dostosowywana do popytu pod wzgl dem asortymentu,
ilo ci i jako ci;

•

koncentracji poda y, co jest odpowiedzi na maj c miejsce na rynku koncentracj popytu;

•

budowie powi za rynkowych (grupa - przetwórca - handel) sprzyjaj cych planowaniu i stabilizacji
poda y oraz stabilizacji cen;

Tworzenie centrów magazynowania, przechowywania i przygotowania produktów do sprzeda y

(SAPARD - Priorytet 2 - poprawa przetwórstwa i dystrybucji artykułów rolnych i rybnych w powi zaniu z
priorytetem 11 - doskonalenie szkole zawodowych oraz priorytetem 12 - rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich, przyjmuj c powstaj ce obiekty przechowalnicze i przygotowawcze jako
elementy infrastruktury technicznej, zawartych w projekcie Rozporz dzenia Rady Unii Europejskiej w
sprawie wsparcia Wspólnoty dla działa przedakcesyjnych w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich w
okresie przedakcesyjnym w krajach kandyduj cych Europy rodkowo-Wschodniej)

Opis:
Specjalizuj cy si rynek produktów rolnych coraz wi ksz wag przywi zuje do odpowiedniego przygotowania do sprzeda y wystandaryzowanego produktu, dostarczania go w ci gu całego roku. Sezonowo
produkcji rolniczej wymusza konieczno

przechowywania produktów, by umie ci je na rynku w odpo-

wiednim okresie, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców.
Rachunek ekonomiczny wskazuje, e aby linia przygotowania produktu do handlu była opłacalna, musi
ona przerabia odpowiednio du

ilo

towaru. Dlatego uzasadnione jest aby tworzy centra przygotowania

produktu („rynki pierwotne”), gdzie mo na skupia i przygotowywa produkty w odpowiednio du ej ilo ci.
Wydaje si , e funkcj t powinny w du ej cz ci przej

zwi zki grup producentów. Centra przygotowa-

nia produktu powinny dotyczy przede wszystkim produktów sprzedawanych w stanie wie ym jak owoce,
warzywa i ziemniaki. W centrach tych produkty byłyby m.in. sortowane, pakowane, myte, czy te w inny
sposób przygotowywane zgodnie z potrzebami rynku. Przygotowania wymagaj równie produkty takie jak
tyto , czy chmiel. W tym wypadku przygotowanie polega na odpowiednim dosuszeniu produktów.
Konieczno

tworzenia bazy przechowalniczej dotyczy praktycznie wszystkich produktów. Posiadanie

jej wzmacnia zdecydowanie pozycj rynkow producentów. Przy tworzeniu tej bazy nale y dostosowa j
do przechowywanego produktu. Dostosowanie to dotyczy tak odpowiedniego wyposa enia samych obiektów przechowalniczych, jak te przygotowywania produktów do przechowywania: np. owoce, warzywa i
ziemniaki podawane na rynek w stanie wie ym wymagaj przechowalni z kontrolowan atmosfer , owoce
mi kkie - wymagaj chłodni lub zamra alni, mi so - zamra alni, zbo a - odpowiednich elewatorów, z
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czyszczalni , i suszarni zbó , itp. Baza przechowalnicza, w przypadku owoców, warzyw i ziemniaków,
powinna by powi zana z miejscem przygotowywania produktów do sprzeda y.

Rozwój przetwórstwa

(SAPARD - Priorytet 2 - poprawa przetwórstwa i dystrybucji artykułów rolnych i rybnych, ze szczególnym
naciskiem na przetwórstwo, w powi zaniu z priorytetem 11 - doskonalenie szkole zawodowych oraz priorytetem 5 - rozwój i ró nicowanie działalno ci gospodarczej w celu tworzenia nowych miejsc pracy i ródeł dochodu, a tak e priorytetu 8 - odnowa i rozwój wsi oraz ochrona dziedzictwa obszarów wiejskich,
przyjmuj c tradycyjne receptury i metody wytwarzania jako elementy dziedzictwa, zawartych w projekcie
Rozporz dzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie wsparcia Wspólnoty dla działa przedakcesyjnych w
rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich w okresie przedakcesyjnym w krajach kandyduj cych Europy
rodkowo-Wschodniej)
Opis:
Przetwarzanie produktów na poziomie gospodarstw, grup producentów oraz ich zwi zków, stanowi
mo liwo

uzyskania dodatkowych dochodów przez producentów, a tak e stwarza szans powstania no-

wych miejsc pracy dla mieszka ców wsi. Przez przetwórstwo nale y tu rozumie tzw. pierwsz transformacj produktów podstawowych i uzyskanie produktów rolniczych, zgodnie z Zał cznikiem II do Traktatu
Rzymskiego. Dodatkowym elementem zwi zanym z przetwórstwem w omawianej postaci jest mo liwo
tworzenia sklepów spółdzielczych oferuj cych produkty tego przetwórstwa.

W ramach tego rodka musz by podj te nast puj ce działania:

•

stworzenie bazy przetwórczej;

•

przygotowanie technologiczne produktu i przeszkolenie osób;

•

zapewnienie doradztwa technicznego dla podejmuj cych działalno

przetwórcz .

Realizacja odbywa si b dzie poprzez grupy i ich zwi zki. Preferowane powinno by realizowanie tego
zadania na szczeblu zwi zków grup zajmuj cych si tym samym produktem lub grup produktów.

2.2.3. Rozwój przedsi

biorczo ci lokalnej oraz pozyskiwanie kapitału

zewn trznego, wielofunkcyjny rozwój wsi

Opis:

Do wiadczenia wielu krajów w tym tak e UE wykazały, e o ywienie gospodarcze obszarów wiejskich
zale y przede wszystkim od rozwoju małych i rednich przedsi biorstw, powstaj cych z inicjatywy i kapitału
osób prywatnych. Równie w Polsce na terenach wiejskich i w małych miasteczkach podstawowymi jednostkami gospodarczymi s firmy drobne, które dzi ki swej elastyczno ci odgrywaj i odgrywa b d dominuj c rol
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w gospodarce. Lokalne władze nie zawsze ceni ich rol w rozwoju gospodarczym. Wszystko przemawia jednak
za tym, e o ywienie gospodarcze terenów wiejskich nast pi m.in. dzi ki małym firmom, powstaj cym z inicjatywy osób prywatnych anga uj cych swój kapitał. Cech małej firmy jest osobista w niej praca wła ciciela i
członków rodziny, którzy cz sto nie s formalnie zatrudnieni w firmie. Tak wi c liczba osób faktycznie zaangaowanych w działalno

małej firmy nie pokrywa si z liczb osób formalnie w niej zatrudnionych. Wska niki

zatrudnienia s zatem bardzo myl cym czynnikiem w ocenie małych firm na rynku pracy. Małe firmy maj
zdecydowanie wi ksze znaczenie dla rynku pracy w społeczno ciach lokalnych ni wynikałoby to z oficjalnych
statystyk zatrudnienia.
Rozwój tych firm napotyka jednak wiele barier, spo ród których najistotniejsze to bariery: popytu, kapitału, infrastruktury oraz małej aktywno ci ludno ci wiejskiej. W zwi zku z tym, e firmy małe i rednie na wsi
działaj w warunkach trudniejszych ni w mie cie, konieczne s pewne ułatwienia dla nich (zach ty finansowe,
ni sze podatki, promocja ich produktów i usług, ułatwienia dla tworzenia warsztatów w zabudowaniach gospodarczych itp.). Powinny to by

rodki wspieraj ce procesy dywersyfikacji gospodarstwa rolnych, słu ce tzw.

małemu uprzemysłowieniu wsi, co oznacza lokalizowanie działalno ci wytwórczej i usługowej na terenach wiejskich. Dzi ki temu ludno

wiejska mogłaby czerpa dodatkowe dochody z warto ci dodanej tworzonej w rol-

nictwie, która obecnie przepływa ró nymi kanałami do aglomeracji miejskich. Dzieje si tak dlatego, e te
ogniwa gospodarcze, które s bli ej ko cowego nabywcy, realizuj wi cej warto ci dodanej tkwi cej w surowcach rolniczych. Zatem im wi cej faz przetwórstwa surowców rolniczych zlokalizowane b dzie na wsi, tym
wi ksze b d szanse realizowania wytworzonej na wsi warto ci dodanej. Wie mo e czerpa dodatkowe dochody z warto ci dodanej do produktów rolnych, uzyskanej dzi ki lokalnemu przetwórstwu oraz tam, gdzie to jest
mo liwe, z bezpo redniej sprzeda y tych produktów mieszka com miast i turystom.

Rozwój gospodarczy, oparty na wewn trznym potencjale terenów wiejskich, przyczyni si do aktywizacji lokalnego patriotyzmu i regionalnej wiadomo ci gospodarczej, co powinno znale

swój wyraz w wi kszym uto samia-

niu si przedsi biorcy i lokalnego społecze stwa z miejscem zamieszkania.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jest równoznaczny z rozwojem
zrównowa onym. Potrzeby ludzi zamieszkuj cych dany obszar nie mog by
zaspokajane w oderwaniu od otaczaj cego rodowiska, zarówno przyrodniczego, kulturowego, jak i społecznego. adnemu z tych trzech rodowisk nie mo na
zaszkodzi . Promowa nale y model rozwoju, który nie narusza charakteru i
uroku wiejskiego krajobrazu, tak, aby obecne pokolenie, czerpi c z jego zasobów, nie ograniczało mo liwo ci korzystania z nich przez pokolenia przyszłe.
Zrównowa ony, oparty na współpracy i wzajemnych konsultacjach musi te by
proces podejmowania decyzji dotycz cych okre lonej grupy ludzi. Mieszka cy
wsi czy gminy sami wiedz najlepiej jakie s ich potrzeby. Niezb dna jest efek110

tywna współpraca pomi dzy poszczególnymi resortami administracji publicznej
oraz mieszka cami regionów. W procesie rozwi zywania problemów musz by
uwzgl dniane pogl dy i yczenia członków lokalnej społeczno ci.
Cele operacyjne:
-

pobudzenie przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich, pełniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego oraz
łagodzenie problemów bezrobocia w ród ludno ci wiejskiej,
tworzenie przedsi wzi

umo liwiaj cych pozyskiwanie dochodów z pracy poza rolnictwem,

zagospodarowanie obiektów, wykorzystanie wolnych hal produkcyjnych,
wzrost dochodów ludno ci,
przełamywanie barier psychologicznych społecze stwa gminy zwi zanych z podejmowaniem inicjatyw
gospodarczych,

-

organizacja szkole z zakresu marketingu i zarz dzania.

2.2.4. Ograniczenie bezrobocia, przystosowanie kwalifikacji siły roboczej do potrzeb gospodarki rynkowej

Cele operacyjne:

•

Przełamanie bariery psychologicznej w zakresie dostosowania do uwarunko

wa gospodarki rynkowej w

drodze szkole ;

•

Ułatwienie tworzenia miejsc pracy przez zakłady, zach canie bezrobotnych do podejmowania działalno ci
gospodarczej, pomoc w organizowaniu dla bezrobotnych pracy nakładczej, przekwalifikowanie bezrobotnych

•

Bie ce prowadzenie monitoringu w zakresie potrzeb kadrowych i na tej podstawie postulowanie elastycznego systemu kształcenia w szkolnictwie ponadpodstawowym, organizacji kursów dokształcaj cych i przekwalifikowuj cych.

2.2.5. System instytucji wspieraj cych wielofunkcyjny rozwój wsi

Opis:

W ród wielu czynników hamuj cych rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich nale y wymieni nie
tylko brak rodków finansowych i kwalifikacji, ale tak e małe aspiracje ludno ci wiejskiej, brak odwagi podejmowania ryzyka w działalno ci na własny rachunek, mały stopie przedsi biorczo ci. Równie masowym zjawi-
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skiem jest bezradno

i oczekiwanie pomocy z zewn trz. Oczywi cie, nie nale y spodziewa si znacznego

zwi kszenia si poziomu przedsi biorczo ci ludno ci rolniczej bez podniesienia cywilizacyjnego poziomu wsi
polskiej i wzrostu jej zamo no ci. Dlatego rozwój placówek doradczych, o wiatowych, przedstawienie sposobu
my lenia z poziomu producenta rolnego na poziom przedsi biorcy jest bardzo wa nym zadaniem. Na terenach
wiejskich potrzebne jest rozpocz cie pracy kreuj cej liderów wiejskich, wspomagaj cej lokalne inicjatywy, która
przeciwstawi si bierno ci, jaka ogarn ła społeczno

wiejsk . Dlatego te w dzisiejszych warunkach realizacja

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich uwarunkowana b dzie utworzeniem silnej sieci struktur ró nego
typu instytucji i organizacji, które stymulowałyby rozwój gminy, pobudzały mieszka ców do inicjatyw gospodarczych i społecznych, usprawniały i ułatwiały funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, kreowały przedsi biorczo . Maj c to na uwadze nale y d y do utworzenia nast puj cych instytucji wspieraj cych lokalny rozwój: gminne centra wspierania przedsi biorczo ci, lokalne fundusze por czeniowe, zwi zki wzajemno ci członkowskiej towarzystw ubezpiecze wzajemnych, inkubatory przedsi biorczo ci, kluby pracy itp.

Cele operacyjne:
-

o ywienie pozarolniczej działalno ci gospodarczej, a co za tym idzie – zwi kszenie zatrudnienia i dochodów ludno ci wiejskiej,

-

pobudzanie lokalnych inicjatyw i przedsi biorczo ci oraz poprawa wykorzystania siły roboczej i unowoczenienia jej kwalifikacji,

-

organizacj systemu gwarancyjnego na potrzeby własne stowarzyszonych jednostek gospodarczych oraz
wiadczenie tego typu usług na zewn trz,

-

prowadzenie na własny rachunek kampanii ubezpieczeniowej (po uzyskaniu odpowiednich zezwole ),
szczególnie w zakresie tworzonego dla drobnych przedsi biorców systemu ubezpiecze

rodków produkcji,

warsztatów pracy, transportu,

-

kapitałowe uczestnictwo w przedsi wzi ciach gospodarczych, współdziałanie z organizacjami społecznogospodarczymi, politycznymi, samorz dowymi, zakładami pracy i władzami gmin,

-

gwarantowanie b d por czanie kredytów zaci ganych w bankach przez małe i rednie przedsi biorstwa,

-

wspieranie działa szkoleniowych i doradczych podejmowanych przez ró ne instytucje w gminie,

-

rozwijanie współdziałania z władzami gminy w zakresie priorytetów

-

opiniowanie przedsi wzi

-

stworzenie lokalnej instytucji ubezpieczeniowej, która przej łaby cz

i kierunków przemian gminy,

gospodarczych podejmowanych przez mieszka ców gminy,
rodków finansowych odpływaj -

cych z gminy i przy współpracy z innymi instytucjami finansowymi zatrzymała je na terenie gminy,

-

zabezpieczenie lokalnych potrzeb w zakresie prowadzenia działalno ci ubezpieczeniowej, opanowanie
wi kszej cz ci rynku ubezpieczeniowego gminy,

-

współpraca z innymi instytucjami finansowymi działaj cymi na rzecz rozwoju gminy,

2.2.6. Poprawa stanu zdrowotno ci i opieki społecznej ludno ci

112

Cele operacyjne:

•
•

Zapewnienie szerokiej dost pno ci wiadcze zdrowotnych na terenie gminy.
Rozszerzenie zakresu pomocy i poprawa jako ci usług opieki społecznej poprzez m.in. inicjowanie i koordynowanie działa instytucji i organizacji wiadcz cych pomoc w zakresie opieki społecznej, zbieranie i dystrybucj darów dla ubogich.

2.2.7. Rozwój turystyki i agroturystyki

Opis:
Zainteresowanie polskiego społecze stwa uprawianiem ró nych form
turystyki stale wzrasta - wraz ze wzrostem zamo no ci i rozwojem gospodarczym kraju. O ka dego turyst trzeba jednak walczy ofert , pozytywnym wizerunkiem i przede wszystkim jako ci usług. Wszystkie regiony
Polski, nawet te o niewielkich wydawałoby si walorach turystycznych, staraj

si

znale

jakie atrakcje aby sprosta

wzrastaj cemu popytowi.

Równie Gmina Pawłów, opracowuj c strategi rozwoju, musi wzi

pod

uwag ten kierunek rozwoju, wykorzystuj c m.in. rent poło enia na wa nym szlaku komunikacyjnym.
Nasilaj ce si

zainteresowanie turystyk

na obszarach wiejskich

znajduje odzwierciedlenie w nowych wymiarach postrzegania tego problemu. Coraz cz ciej na plan pierwszy wysuwa si jej funkcje społecznoekonomiczne i społeczno-kulturowe, które z jednej strony ł cz si z kreowaniem nowych miejsc pracy, a z drugiej z impulsami na rzecz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionach b d cych przedmiotem zainteresowania turystów. Turystyk t charakteryzuje du y zakres
funkcji wewn trznych (na rzecz danego rodowiska i ludzi przyjmuj cych
turystów), ł czonych z podnoszeniem standardu ycia mieszka ców wsi. Nie
bez powodów w rozwoju turystyki wiejskiej upatruje si szans na rewitali-
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zacj obszarów wiejskich, wyznaczaj c jej rol jednego z instrumentów odbudowy ich ywotno ci kulturowej i ekonomicznej.
Najwi kszej szansy dla wsi nale y upatrywa w jednym z najcenniejszych jej zasobów - szeroko pojmowanym

rodowisku przyrodniczo-

kulturowym, które umo liwia przetrwanie i budowanie pomy lno ci wsi nie
ze wzgl du na to, e stanowi podstaw działalno ci rolniczej, ale przede
wszystkim dlatego, e w dzisiejszym wiecie przypisuje si mu szczególne
miejsce w szeroko pojmowanej rekreacji. Wie powszechnie uznawana jest
za enklaw ciszy i spokoju, w której ostały si pewne szczególnie wa ne
warto ci humanistyczne potrzebne ludziom, coraz bardziej t skni cym za
natur . Stworzenie mo liwo ci zaspokajania takich potrzeb w sposób rozumny – to znaczy przynosz cy wielostronne korzy ci odwiedzanym mieszka com wsi i odwiedzaj cym (turystom, wczasowiczom), a tak e wzmacniaj cy miejscowe zasoby przyrody i kultury – staje si we współczesnym wiecie istotn cz ci składow ka dej cało ciowej koncepcji rozwoju obszarów
rustykalnych. Nie mo na te pomija aspektów społeczno-kulturowych turystyki wiejskiej. Umo liwia ona bowiem zetkni cie si ró nych wiatów,
dwukierunkowy przepływ informacji, wymian warto ci i wyobra e . rodowiska wiejskie, podejmuj c prób przyci gni cia uwagi turystów, musz
umie wyrazi i piel gnowa specyfik swojego regionu wraz z całym bogactwem jego tradycji kulturowej.
Agroturystyka zakłada turystyczne zagospodarowanie istniej cych
ju zasobów wsi, a wi c:
• gospodarstwa rolnego – daj cego mo liwo

zakwaterowania i wy ywie-

nia turysty, ale te szans do wiadczenia chłopskiego stylu ycia, poznania pracy na wsi, podstaw hodowli zwierz t i ro lin, sposobów sp dzania
czasu wolnego, kultury ludowej;
• wsi – jako wspólnoty terytorialnej umo liwiaj cej obserwacj i uczestnictwo w yciu wsi jako cało ci, w kulturze wiejskiej, uczestnictwo w ob114

rz dach ludowych, korzystania z sieci handlowo-usługowej, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, instytucji kulturalno-o wiatowych;
• gospodarzy – jako głównego podmiotu ycia wiejskiego; tu pojawia si
szansa zapoznania si z filozofi i sposobem my lenia mieszka ców wsi,
a tak e z histori regionu i legendami z nimi powi zanymi;
•

rodowiska przyrodniczo-kulturowego – dost p do czystego powietrza,
wody, flory i fauny, mo no

korzystania z niezdewastowanej przestrze-

ni architektoniczno-krajobrazowej itp., a tak e mo liwo

aktywno ci o

charakterze sportowym i u ytkowym (np. pomoc przy niwach czy innych pracach gospodarskich).
Nale y pami ta , e działalno

agroturystyczna nie mo e by kiero-

wana do anonimowego, przypadkowego turysty, jak to ma cz sto miejsce.
Produkt nale y przygotowywa dla ci le okre lonych grup nabywców. Niezb dne jest wi c segmentowanie rynku, co umo liwia racjonalne i precyzyjne dostosowanie produktu, ceny, dystrybucji i promocji do wymaga nabywcy. Inne bowiem oczekiwania b d

miały młode rodziny z małymi

dzie mi, inne ludzie w wieku podeszłym, jeszcze inne np. członkowie kół
miło ników przyrody, czy innych grup towarzyskich. Tworz c wi c ofert
trzeba dokładnie sprecyzowa czyim potrzebom ma ona sprosta . Gmina
Pawłów mo e by np. bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku krótkiego, sobotnio-niedzielnego, szczególnie dla mieszka ców Radomia, a tak e
miejscem postoju dla osób przeje d aj cych tras nr 7. Buduj c produkt
turystyczny nale ałoby wi c pami ta przede wszystkim o bezpiecznych i
wygodnych miejscach parkingowych, dobrej kuchni, a tak e pewnych regionalnych atrakcjach, ale skierowanych do okre lonego odbiorcy.
W Europie i na wiecie ro nie liczba wyjazdów turystycznych osób
starszych, które przekroczyły 55 rok ycia. Ta coraz liczniejsza grupa mi dzynarodowych turystów jest szczególnie cenna dla bran y turystycznej,
gdy podró uje cały rok. Szuka przede wszystkim dobrej jako ci i równego
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standardu wszystkich, nawet najdrobniejszych usług. W Polsce brak jest
profesjonalnej oferty dla tej grupy wiekowej. Tury ci ci szukaj drobnych
udogodnie : wind w hotelu i muzeach, kawiarni i restauracji na trasach
turystycznych. Zainteresowani s zarówno imprezami kulturalnymi, jak i
dobr kuchni .
Oferta agroturystyczna skierowana do okre lonego odbiorcy musi
by oparta przede wszystkim na analizie mo liwo ci wewn trznych gospodarstwa. Konieczne jest dostosowanie wyposa enia do typu go ci. Na przykład dla rodzin z małymi dzie mi nale y wyposa y gospodarstwo w zabawki, typu rowerki, samochodziki, zapewni oddzielny pokój do zabawy.
Po dana jest mo liwo

bezpiecznego kontaktu dzieci ze zwierz tami. Zu-

pełnie inne s oczekiwania ludzi w wieku emerytalnym. Proponuj c im wypoczynek w gospodarstwie nale y zapewni przede wszystkim spokój - a
wi c zaciszny dom, ogród, dietetyczn kuchni oraz łatwy dost p do placówek słu by zdrowia.
W celu lepszego wykorzystania potencjału turystycznego wskazane
jest nawi zanie współpracy z województwami o ciennymi. Wspólnie mo na
promowa np. turystyk historyczno-rekreacyjn , a wi c zwiedzanie miejsc
historycznych (zgodnie z proponowanymi szlakami), a nast pnie np. wypoczynek nad wod .
Promocja wszystkich odmian i rodzajów turystyki wiejskiej wymaga
harmonizowania wielu wymiarów ycia wsi, w ród których do najwa niejszych nale : naturalne rodowisko przyrodniczo-kulturowe, zintegrowana
społeczno

i wyrozumiały wzajemny stosunek gospodarzy i go ci. Mówi c

o rodowisku przyrodniczo-kulturowym, ma si zazwyczaj na my li region
o charakterze rolniczym, o zdrowym klimacie, bez zanieczyszcze przemysłowych, piel gnuj cy własn histori i tradycj kulturow , z minimum infrastruktury komunalnej, z dobr lokaln kuchnia, w której byłyby wykorzystywane artykuły ywno ciowe produkowane na miejscu metodami eko116

logicznymi. Osi integruj c funkcjonowanie społeczno ci lokalnej musz
by działania maj ce na celu utrzymanie delikatnej równowagi mi dzy
wymogami ochrony i wzbogacania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego a potrzebami zapewnienia ludno ci rodzimej godziwych dochodów.
Przy tym nale y uwzgl dni go cinno

rozumian jako tworzenie warun-

ków do wzajemnego transferu wiedzy i warto ci mi dzy odwiedzaj cymi a
odwiedzanymi. U podstaw tych działa musi jednak le e ich neutralno
ekologiczna, a w zwi zku z tym, planuj c wprowadzenie agroturystyki, nale y bardzo skrupulatnie przestrzega wska ników okre laj cych mo liwoci społeczno-przyrodniczego wykorzystania rodowiska, do których nale:
• wydolno

fizyczna, okre laj ca liczb turystów nie zakłócaj c równo-

wagi rodowiskowej;
• wydolno

ekologiczna, wskazuj ca na dopuszczalny stopie obci enia

rodowiska przyrodniczego, który nie powoduje niszczenia flory i fauny;
• wydolno

społeczno-psychologiczna, okre laj ca dopuszczalny stopie

obci enia mieszka ców regionu, nie powoduj cy destrukcji wspólnot
rodzinnych i lokalnych;
• wydolno

infrastrukturalna – wyznaczaj ca dopuszczalny stopie ob-

ci enia urz dze komunalno-rekreacyjnych, nie powoduj cych procesu
ich przyspieszonej dekapitalizacji.
Do wiadczenia wielu krajów europejskich (Austria, Niemcy, Szwecja,
Irlandia) wskazuj na pozytywne rezultaty stosowania alternatywnych strategii w rolnictwie, m.in. agroturystyki jako antidotum na konieczno

li-

kwidowania małych gospodarstw rolnych oraz wsi w jej tradycyjnym rozumieniu. Rozwój turystyki wiejskiej stwarza równie pewne szanse rozwi zania przynajmniej cz ci problemów polskiej wsi, która spełnia wiele z
jej podstawowych wymogów. Dominuj

niewielkie gospodarstwa rolne,

dysponuj ce słab gleb , a stopie uprzemysłowienia jest stosunkowo niski,
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co ju jest istotn zalet dla potencjalnego turysty. Pami ta nale y jednak,
e agroturystyka mo e odnie

powodzenie tam, gdzie mamy do czynienia

ze zorganizowanym działaniem społeczno ci lokalnych. Główne atuty tej
działalno ci to szansa kreowanie dodatkowych miejsc pracy, a tak e prawdopodobie stwo wytworzenia wi zi emocjonalnej w stosunku do posiadanych naturalnych i kulturowych zasobów. Innym pozytywnym efektem jest
rozbudowa sieci usług, która umo liwiaj c wielu osobom prac , przyczynia
si tak e do podnoszenia standardu ycia na wsi.
Cele operacyjne:
1.

Dokładne okre lenie potencjału turystycznego gminy, co zagwarantuje rozwój zrównowa ony, poprzez:

• zminimalizowanie wpływu na rodowisko naturalne:
-

unikanie zanieczyszczenia i wyczerpania bogactw naturalnych,

-

popieranie tych form przedsi wzi

turystycznych, działa i rod-

ków transportu, które s sprzyjaj ce dla rodowiska,
• zachowanie rodowiska lokalnego:
-

rozpoznanie ogranicze co do pojemno ci danej miejscowo ci (czy
terenu) ze wzgl du na ilo

-

turystów,

unikanie przeludnienia, erozji i zakłócania dzikiej natury poprzez
wła ciwe zarz dzanie ruchem turystycznym,

•

zachowanie charakteru i ró norodno ci krajobrazu wiejskiego,
wsparcie miejscowej ludno ci:

-

minimalizacja niedogodno ci i konfliktów wynikaj cych z rozwoju
turystyki poprzez anga owanie lokalnej społeczno ci w planowanie
zarz dzania turystyk ,

2.

Przeprowadzenie bada marketingowych, maj cych na celu okre lenie segmentów rynku, do których b dzie
kierowana oferta turystyczna.

3.

Zbudowanie konkretnych produktów turystycznych, opartych na posiadanym potencjale (np. Gmina
Pawłów - atrakcyjne miejsce wypoczynku sobotnio-niedzielnego lub gwarancja bezpiecznego odpoczynku
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w czasie dłu szej podró y; mo liwo

zwiedzenia Sanktuarium , dobra regionalna kuchnia).

4.
5.

Stworzenie wizerunku gminy w aspekcie rozwoju turystyki (gmina go cinna, bezpieczna, czysta itp.).

6.

Poprawa estetyki i czysto ci miejsc o wysokiej atrakcyjno ci turystycznej, tworzenie tzw. „małej architektu-

Zagospodarowanie infrastrukturalne obszarów rekreacyjnych i wypo-czynkowych dla potrzeb turystyki.

ry”, zarówno w samym Pawłowie, jak i na obszarach wiejskich.

7.

Promocja walorów turystycznych regionu poprzez opracowania reklamuj ce gmin Pawłów, udział w targach i wystawach krajowych i zagranicznych, organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, krajoznawczych i sportowych.

8.
9.

Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki i agroturystyki.
Opracowanie i wydanie aktualnego informatora o gospodarstwach agroturystycznych, promowanie tych
gospodarstw, zainicjowanie powstania stowarzyszenia gospodarstw agroturystycznych.

2.2.8.

Promowanie Gminy Pawłów

Cele operacyjne:

•

Rozszerzenie promowania regionu poprzez wydawnictwa, publikacje, targi, wystawy itp. imprezy regionalne i ponadregionalne;

•

Gromadzenie danych na temat ofert inwestycyjnych i bazy wolnych mocy oraz obiektów i terenów w gminie;

•

Szersze wykorzystanie rodków masowego przekazu na rzecz promocji regionu; w tym regionalnych i ogólnopolskich;

•

Aktywna polityka w zakresie pozyskiwania inwestorów zewn trznych.

2.2.9. System finansowego wsparcia strategii

Opis:

Dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich zasadnicze znaczenie
ma wielko

rodków, jakie na te cele mo na przeznaczy z bud etu pa stwa

oraz rodków zagranicznych. Wynika to ze szczupło ci bud etu gminy oraz
ograniczonych mo liwo ci finansowych jej mieszka ców. Przy wysokim tempie wzrostu PKB rolnictwo mo e liczy na 2,7% udziału w wydatkach bud etu
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pa stwa, przy czym na cele zwi zane z restrukturyzacj rolnictwa przeznacza
si około 43% cało ci rodków preliminowanych na rolnictwo. rodki te wykorzystywane s w formie dotacji lub kredytów preferencyjnych. Do najwa niejszych instytucji, które zajmuj si wspieraniem przedsi biorczo ci na obszarach
wiejskich ze rodków bud etu pa stwa nale : Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa. Ponadto
dla wspierania rozwoju obszarów wiejskich powołanych zostało szereg instytucji takich jak chocia by: Fundacja Rolnicza, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund (EFRWP CF), Fundusz Współpracy – Program Agrolinia 2000,
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i rednich Przedsi biorstw (PFPiRMSP).
Wszystkie kraje (tak e Polska) staraj ce si o członkostwo w Unii Europejskiej (UE) mog liczy na
pomoc finansow w ramach rodków przedakcesyjnych. Unia Europejska zamierza udzieli wsparcia w wysokoci 3 mld euro rocznie do podziału pomi dzy kandyduj ce kraje. Pomoc ta b dzie przekazywana w ramach
trzech programów. Dla obszarów wiejskich najwa niejszy jest program SAPARD. Jego nadrz dnym celem jest
ułatwienie procesu integracji sektora rolnego z UE poprzez:

-

przyspieszenie przyjmowania dorobku Wspólnot w sektorze rolnym;

-

restrukturyzacj gospodarki ywno ciowej.

stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich;

Ostatecznym efektem tych przedsi wzi

ma by płynne wł czenie rolnictwa krajów kandyduj cych w

system Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej UE.
W ramach SAPARD przewidziano rodki w wysoko ci 500 mln euro rocznie do podziału mi dzy 10
krajów kandyduj cych. W projekcie rozporz dzenia Rady Unii Europejskiej dotycz cego programu pomocy
przedakcesyjnej SAPARD okre lono, e podział rodków dokonany b dzie na podstawie nast puj cych kryteriów:

-

liczby ludno ci rolniczej;

-

powierzchni u ytków rolnych;

-

specyfiki sytuacji terytorialnej.

wysoko ci produktu krajowego brutto na osob liczonego według parytetu siły nabywczej;

Bior c pod uwag te kryteria mo na przewidywa , e Polska ma szanse otrzyma znacz c cz

po-

mocowych rodków przedakcesyjnych zaplanowanych w ramach SAPARD dla krajów aplikuj cych.
Trzeba jednak podkre li , e zasadniczym warunkiem otrzymania rodków przedakcesyjnych jest przy-
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gotowanie programu, który - wychodz c od opisu istniej cej sytuacji i potrzeb - okre li kierunki zakładanych
działa , ich spodziewane efekty oraz plan finansowy. Program ten musi tak e wskaza system organizacyjny i
kontrolny realizacji projektów. Musi on te - zgodnie z unijn zasad partnerstwa - zosta skonsultowany z władzami lokalnymi i partnerami społecznymi. Program ten obejmie 7 lat, pocz wszy od roku 2000.
W ramach programu SAPARD przewidziano mo liwo

finansowego wsparcia dla nast puj cych dzia-

ła :

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych.
2. Poprawa przetwórstwa i dystrybucji artykułów rolnych i rybnych.
3. Doskonalenie struktur kontroli jako ci, nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego.
4. Technologie produkcji rolniczej przyjazne dla rodowiska naturalnego oraz krajobrazu wiejskiego.
5. Rozwój i ró nicowanie działalno ci gospodarczej w celu tworzenia nowych miejsc pracy i ródeł dochodu.
6. Wprowadzenie usług w zakresie zarz dzania gospodarstwami oraz systemu zast pstw kierowników gospodarstw rolnych.

7. Tworzenie grup producentów.
8. Odnowa i rozwój wsi oraz ochrona dziedzictwa obszarów wiejskich.
9. Tworzenie i unowocze nienie systemu rejestracji gruntów.
10.Poprawa struktury agrarnej oraz scalanie gruntów.
11.Doskonalenie systemu szkole zawodowych.
12.Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich.
13.Zagospodarowanie zasobów wodnych.
14.Le nictwo - wraz z zalesieniem, inwestycje w gospodarstwach le nych

i zajmuj cych si przetwór-

stwem i dystrybucj drewna.

15.Pomoc doradcza w zakresie

obj tym rozporz dzeniem - wł cznie ze studiami wspieraj cymi planowanie

oraz kampaniami informacyjnymi.
Z tej listy priorytetów zaproponowanej przez Komisj Europejsk poszczególne kraje kandyduj ce mog wybra do realizacji te, które w ich warunkach s najwa niejsze. Wymienione priorytety w du ej mierze
odpowiadaj potrzebom Polski i pokrywaj si w ogólnym zarysie z wnioskiem o przyznanie rodków przedakcesyjnych, który Polska przedstawiła Unii Europejskiej

w lipcu 1997 r.

Zgodnie z zapisami „Narodowego Programu Przygotowania Polski do Członkostwa w UE” kraj nasz
jest zobowi zany do przedstawienia Unii Europejskiej koncepcji spójnej polityki strukturalnej i rozwoju obszarów wiejskich. Jej realizacja musi zosta rozpocz ta od 1999 r. Pocz wszy od roku 2000 prace te b d mogły
by wspierane ze rodków programu SAPARD. Istnieje wi c bezpo redni zwi zek mi dzy „Narodowym Programem Przygotowania Polski do Członkostwa w UE” i SAPARD. Spójna polityka strukturalna i rozwoju obszarów wiejskich okre li cele i kierunki działa , a SAPARD pozwoli na zwi kszenie rodków na realizacj niektórych z nich.
Program SAPARD, podobnie jak inne programy strukturalne Unii Europejskiej, b dzie oparty na zasadzie współfinansowania. Oznacza to, e fundusze Unii b d stanowiły uzupełnienie dla rodków krajowych
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przeznaczonych na realizacj konkretnych projektów w ramach cało ciowego programu. Polska ma szans uzyska wsparcie szacowane do 150 mln euro rocznie, a w sprzyjaj cych okoliczno ciach nawet wi cej. Trzeba
mie jednak wiadomo , e podobn kwot , tj. około 600 mln zł rocznie, b dziemy musieli zapewni ze swoich własnych zasobów.
Warto zwróci uwag na dotychczasowe do wiadczenie Komisji Europejskiej z realizacji programów
Funduszy Strukturalnych przez poszczególne kraje członkowskie, które wskazuje, e rodki strukturalne w
znacznej mierze płyn do tych pa stw, które stworzyły sprawny system organizacyjny i odpowiednio przygotowały kadry odpowiedzialne za opracowanie i wdra anie programów. Jest to wi c wyzwanie dla nas. Je eli w
odpowiedni sposób przygotujemy si do wdra ania programu SAPARD, nie tylko skorzystamy z niezb dnego
dla polskiego rolnictwa i wsi strumienia rodków przedakcesyjnych. Istniej ce zbie no ci programowe i proceduralne ułatwi tak e Polsce w przyszło ci naturalne przej cie do realizacji o wiele wi kszych projektów wspomaganych finansowo z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Wielko

przyszłej pomocy UE dla polskiego sektora rolnego b dzie w du ej mierze zale ała od:

-

stanowiska krajów członkowskich UE,

-

kondycji finansowej Wspólnoty,

-

aktywno ci samorz dów lokalnych.

przebiegu negocjacji o członkostwo Polski w Unii,

Jednak decyduj cy wpływ na wysoko

przyznanych rodków i skuteczno

ich wykorzystania b dzie

miało odpowiednie przygotowanie si strony polskiej do absorpcji pomocy UE. Oznacza to umiej tno

wła ci-

wego przygotowania programów oraz uło enia dobrych, partnerskich stosunków z organami Unii Europejskiej i
pa stwami członkowskimi.

Bank wiatowy jest gotowy rozwa y dostarczenie dla Polski ł cznie trzech po yczek w wysoko ci
150, 200 i 150 mln USD w okresach dwuletnich dla wsparcia Programu Aktywizacji Terenów Wiejskich. rodki
te b d mogły stanowi wkład strony polskiej przy ubieganiu si o fundusze przedakcesyjne

z Unii

Europejskiej. Warunkiem udzielenia tej po yczki jest:

-

przygotowanie przez Rz d do 15 kwietnia b.r. Deklaracji Polityki Rozwoju, odzwierciedlaj cej obecnie
przygotowywany krajowy program rozwoju terenów wiejskich;

-

przedstawienie w kwietniu b.r. przez Ministerstwo Finansów oficjalnej pro by o po yczk w postaci produktu APL (Adaptowalny Program Po yczkowy) i wskazanie gotowo ci dostarczenia gwarancji pa stwowej
na pierwsz po yczk (100 lub 150 mln USD).
Po zło eniu tych dokumentów negocjacje o udzielenie po yczki pomi dzy Rz dem RP a Bankiem
wiatowym s przewidziane w połowie lipca b.r., a wej cie po yczki w ycie – od połowy pa dziernika. W

mi dzyczasie urz dy marszałkowskie miałyby przygotowa wst pn list projektów inwestycyjnych do realizacji jeszcze w 1999 r. Z uwagi na bardzo pó ny termin uruchomienia tej po yczki beneficjenci znajduj cy si na
tej li cie mieliby mo liwo

wnioskowania o refundacj poniesionych wydatków. W tegorocznym bud ecie,

przyj tym przez Sejm, na realizacj tego programu zapisana jest kwota równowa na 40 mln USD. Nie podj to
jednak jeszcze decyzji, czy rodki z po yczki Banku wiatowego b d dost pne dla beneficjentów w formie
po yczek czy darowizn. Prawdopodobnie obydwie formy b d uzasadnione w zale no ci od przeznaczenia.
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Do rejonów obj tych pierwsz po yczk zaliczono siedem województw: podkarpackie, wi tokrzyskie,
zachodnio-pomorskie, małopolskie, lubelskie, warmi sko-mazurskie, kujawsko-pomorskie. Po yczka Banku
wiatowego wspieraj ca Program Aktywizacji Terenów Wiejskich mo e by wykorzystana na nast puj ce cele:
A – rozwój sektora prywatnego (lokalne O rodki Obsługi Biznesu i inkubatory przedsi biorczo ci, lokalne
fundusze gwarancyjne, public relations, prywatne przetwórstwo rolne)
B – rozwój kapitału ludzkiego

- B1 – ponowne zatrudnienie bezrobotnych na wsi (informacja o rynkach
pracy, Fundusz Ponownego Zatrudnienia);
- B2 – zatrudnienie poza rolnictwem (mikrokredyty);
- B3 – kształcenie (poprawa jako ci nauczania w szkołach podstawowych
i gimnazjach, modernizacja i renowacja szkół, wyposa enie dla nauczania, dowóz uczniów, wzmocnienie zdolno ci planowania kształcenia, zarz dzania i administrowania na szczeblu gminy);
- B4 – szkolenie pracowników administracji lokalnej/regionalnej (poprawa skuteczno ci i sprawno ci administracji, a przez to poprawa warunków tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem i pozytywnej realizacji pozostałych cz ci składowych projektu);
C – infrastruktura na terenach wiejskich (zaopatrzenie wsi w wod , odprowadzanie i oczyszczanie cieków, gospodarka odpadami stałymi, drogi wiejskie, telekomunikacja wiejska, gazyfikacja i inne).
Zgodnie z dotychczasowymi propozycjami (o czym wspominali my na wst pie) programem zarz dza
ma Komitet Steruj cy, na czele którego stoi Minister Rolnictwa. Komitet składa si z przedstawicieli siedmiu
uczestnicz cych resortów, tj. Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowe, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Spraw Wewn trznych i Administracji, Ministerstwa Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa
oraz Marszałków uczestnicz cych województw i przedstawiciela Zwi zku Gmin Wiejskich RP. Komitet ma
nadzorowa post p we wdra aniu Programu, dokonywa przegl du corocznych audytów, rozwi zywa problemy wynikłe z koordynacji ró nych działa . Wsparcia pracom Komitetu Steruj cego udziela ma, ulokowane w
MRiG , Biuro Koordynacji Programu (BKP). Funkcj t ma spełnia FAPA (zespól ASAP, który zajmował
si poprzedni po yczk ASAL). BKP b dzie te kompleksowo monitorowa program. Projekty inwestycyjne
b d zgłaszane z poziomu gminy, zwi zku gmin, powiatu - przy spełnieniu kryteriów i standardów kwalifikuj cych je do dofinansowania. Lokalne samorz dy decydowa b d o zawarto ci portfela inwestycji, które chciałyby dofinansowa funduszami zewn trznymi (Unia Europejska, Bank wiatowy, bud et województwa, Fundacja
Ochrony rodowiska, EkoFundusz i inne) przy zało eniu, e same gminy tak e uczestnicz w finansowaniu.
Decyzje o dofinansowaniu b d podejmowane na szczeblu Marszałka danego województwa przez Wojewódzkie
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Zespoły Realizacji Programu.

2.2.10. Monitoring

Post p w osi ganiu celów i realizacji zada zawartych w strategii b dzie analizowany za pomoc zestawu statystycznych wska ników charakteryzuj cych mi dzy innymi:

•

rynek pracy i warunki pracy,

•

wynagrodzenia i wiadczenia społeczne,

•

szkolnictwo,

•

poziom i kierunki inwestycji realizowanych w regionie,

•

kierunki rozwoju i efektywno

przemysłu,

•

kierunki rozwoju i efektywno

rolnictwa,

•

stan rozwoju komunikacji i ł czno ci,

•

stan ochrony rodowiska,

•

stan rozwoju turystyki.
Ponadto dobrym ródłem informacji b d zebrania mieszka ców, sesje Rady Gminy, spotkania sołty-

sów. Zdobyte w ten sposób informacje słu y b d do stworzenia aktualizowanego corocznie banku danych w
gminie, a tak e do aktualizacji strategii.
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