UCHWAŁA NR XXX/275/2013
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 16 maja 2013r.
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXXVI/399/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010 r. zatwierdzającej „Plan Odnowy Miejscowości
Barwałd Średni na lata 2010-2017”, zmienionej Uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 24 marca 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.2001.142.1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej
uchwala, co następuje:
§1
1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXVI/399/2010 Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010 r. zatwierdzającej „Plan Odnowy
Miejscowości Barwałd Średni na lata 2010-2017”, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały, zmienionej Uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 24 marca 2011 r.
2. Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/399/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 30 września 2010 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk

Załącznik do Uchwały Nr XXX/275/2013
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 maja 2013r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
BARWAŁD ŚREDNI
na lata 2010 - 2017

Plan rozwoju i odnowy miejscowości Barwałd Średni na lata 2010-2017

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
POWIAT WADOWICKI
WOJEWÓDZTOWO MAŁOPOLSKIE
Barwałd Średni 2010

Plan Odnowy Miejscowości Barwałd Średni wykonano na podstawie art. 18 ust.
2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Projekt
opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
z późniejszymi zmianami.

Barwałd Średni 2010
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1. Informacja o planie i jego powiązaniu z innymi programami
rozwojowymi i dokumentami strategicznymi Gminy Kalwaria
Zebrzydowska
Realizacja Planu służyć będzie mieszkańcom wsi Barwałd Średni oraz
działającym tam instytucjom i stowarzyszeniom. Sporządzenie i uchwalenie
tego dokumentu warunkuje możliwość starania o pomoc ze środków
finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Plan Odnowy Miejscowości Barwałd Średni jest zgodny z Planem
Rozwoju Lokalnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska 2004-2013 wraz z którym
wpisuje się w programy strategiczne i planistyczne regionu.
2. Charakterystyka miejscowości Barwałd Średni
2.1. Położenie geograficzne i ludność
Barwałd Średni – malownicza miejscowość położona przy dawnej
międzynarodowej drodze E – 7 ( dziś krajowa 52) wiodącej od granicy Polski
w Cieszynie do Krakowa. Do roku 1975 wieś należała do województwa
krakowskiego, później po podziale administracyjnym do województwa
bielskiego. Obecnie od roku 1998 Barwałd Średni administracyjnie należy do
województwa małopolskiego, powiat wadowicki, gmina Kalwaria
Zebrzydowska.
Wieś położona pomiędzy Wadowicami a Kalwarią Zebrzydowską. Miejscowość
leży w dorzeczu Skawy w okolicy gdzie Karpaty opadają ku Wiśle a Beskid
Makowski przechodzi w Pogórze Wielickie.
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Rysunek 1. Położenie sołectwa Barwałd Średni

Barwałd Średni ma powierzchnię 906.5 ha i zabudowę typu przysiółkowego.
Obecnie liczy 1 348 mieszkańców. Wieś graniczy od zachodu z Barwałdem
Dolnym, od północy z Wysoką, od wschodu z Barwałdem Górnym a od
południa z Łękawicą.
Mieszkańcy wsi zajmują się głównie uprawą roli, ale dobrze rozwinięte jest
również rzemieślnictwo (zwłaszcza przemysł obuwniczy i meblowy).
Tabela 1. Liczba mieszkańców sołectwa Barwałd Średni w latach 2007-2010.
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
Sołectwo Barwałd
Średni
Kobiet
670
653
648
651
Mężczyzn
696
689
689
697
Razem

1 366

1 342

1 337

1 348

2.2. Rys historyczny
Najwcześniejsze dokumenty, w których pojawia się nazwa Barwałd
dotyczą opłat kościelnych zwanych powszechnie Świętopietrzem. Był to roczny
czynsz dla kościoła. Najstarsze wykazy świętopietrza pochodzą z początku XIV
w. Inne wzmianki pojawiające się w literaturze dotyczą losów własności
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ziemskiej w Barwałdzie Średnim. Pierwotnie Barwałd Średni był wsią sołtysią
lokowaną na 50 łanach.
W 1361 sołtystwo to otrzymał od księcia Jana Scholastyka Honsil de
Hophewalth. Taki stan trwał do XVI w. W drugiej połowie XVIII w. powstał
w Barwałdzie Średnim dwór i folwark, który przez lata zmieniał swoich
właścicieli i zarządców. Ostatnimi dziedzicami dworu, który istniał do 1918 r.
byli Brandysowie.
3. Inwentaryzacja zasobów
3.1. Infrastruktura techniczna
- Drogi
Rozciągniętą południkowo wieś Barwałd Średni przecina mniej więcej
w środku odcinek drogi krajowej nr 52. Pozostałe drogi na obszarze sołectwa
to drogi gminne o łącznej długości 28,5 km, w tym ok. 15 km o nawierzchni
bitumicznej, ok. 3,5 km o nawierzchni smołowej i ok. 10 km o nawierzchni
żwirowej. Przez wieś przebiega także odcinek linii kolejowej nr 117 Bielsko-Biała - Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona, wybudowanej w roku
1888 a zelektryfikowanej w 1990 r. i nadal wykorzystywanej dla ruchu
pasażerskiego i towarowego.
- Media
Część wsi - ze względu na ukształtowanie terenu nie całość - korzysta
z sieci wodociągu miejskiego o długości linii magistralnej 2 210,21 m, sieci
rozdzielczej 9 283,44 m, oraz 8 491,53 m przyłączy. Z wodociągu tego
korzysta 217 gospodarstw. Ścieki odprowadzane są głównie do szamb
przydomowych.
Sołectwo Barwałd jest zelektryfikowane, obsługę ludności prowadzi „Enion"
Zakład Energetyczny w Wadowicach.
Obsługę pocztową mieszkańców Barwałdu Średniego zapewnia Urząd
Pocztowy w Kleczy Górnej z siedzibą w Kleczy Dolnej. Na obszarze
sołectwa dostępna jest zarówno sieć telefoniczna Telekomunikacji Polskiej
S.A. jak i sieci wszystkich działających w kraju operatorów połączeń
komórkowych.
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Sieć gazowa na terenie Barwałdu doprowadzona jest do 178 budynków.
Łączna długość sieci średnioprężnej i przyłączy wynosi 30 km.
3.2. Zasoby kulturowe, przyrodnicze i szlaki turystyczne
- Zabytki
Barwałd Średni nie należy do miejscowości z dużą liczbą zabytków.
Dla mieszkańców cennymi są liczne kapliczki pochodzące z XIX w.
Najczęściej zbudowane z kamiennych płyt pokryte dachówką, ale też
kamienne krzyże i figury na drzewach. Można doliczyć się dziesięciu takich
zabytkowych obiektów kultu religijnego. Przy niektórych obecnie spotykają
się okoliczni mieszkańcy na nabożeństwach majowych i różańcowych.

Rysunek 2. Kapliczka w Chlewnej.

- Ciekawostki
Ważnym wydarzeniem w życiu barwałdzkiej społeczności było
postawienie w 2004 r. na Filkówce obok torów kolejowych, obelisku
upamiętniającego katastrofę kolejową z czasów II wojny światowej.
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Rysunek 3. Obelisk na Filkówce

Katastrofa kolejowa wydarzyła się 24 listopada 1944 roku. Pociąg relacji
Zakopane - Kraków pod Filkówką zderzył się z wojskowym pociągiem
towarowym. Pociąg jadący z Zakopanego do Krakowa na stacji Kalwaria
Zebrzydowska został skierowany na drogę okrężną przez Wadowice
i Spytkowice, gdyż partyzanci uszkodzili tor na linii Kalwaria Zebrzydowska
- Skawina. Po tym samym torze od strony Wadowic jechał pociąg wiozący
zaopatrzenie dla niemieckiego wojska. Według naocznych świadków dwa
wagony pasażerskie (drewniane bokówki) uległy całkowitemu zniszczeniu.
W wyniku zderzenia zginęło około 130 osób, a ponad 100 zostało rannych.
Byli to głównie mieszkańcy Ziemi Wadowickiej. Według liczby ofiar
śmiertelnych była to prawdopodobnie najtragiczniejsza katastrofa kolejowa
w historii Polskich Kolei.
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3.3. Infrastruktura
społecznej

społeczna

i

uwarunkowania

aktywności

- Oświata
Działania edukacyjne realizuje działająca od 4 listopada 1893 Szkoła
Podstawowa.

Rysunek 4. Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum.

Mieści się tam biblioteka z księgozbiorem przejętym z filii biblioteki
gminnej, pracownia komputerowa, świetlica szkolna, odbywają się tam
uroczystości szkolne i wiejskie.
Szkoła zawsze była i jest ośrodkiem życia kulturalnego dla miejscowej
ludności. Spośród wielu świąt, jakie tu obchodzono było św. ku czci św. Jana
Kantego. Udział w uroczystościach związanych z tym świętem był dla
uczniów i nauczycieli zapewne ważnym wydarzeniem skoro ten fakt
rokrocznie zapisywany był w kronice szkoły. Chcąc kontynuować dawne
tradycje szkole nadano imię właśnie św. Jana Kantego.
Od roku szkolnego 2008/2009 realizowana jest edukacja gimnazjalna.
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Dalsze wykształcenie absolwenci placówki zdobywają w szkołach średnich
Wadowic, Radoczy i Kalwarii Zebrzydowskiej.
- Opieka zdrowotna
Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom Barwałdu zapewnia
Ośrodek Zdrowia w Kleczy Górnej, Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej
a specjalistyczną i szpitalną Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna oraz
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach.
- Aktywność społeczna mieszkańców (kultura, sport i rekreacja itp.)
W sołectwie od roku 2008 działa Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Barwałd
Średni na rzecz rozwoju lokalnego wzmocnienia więzi sąsiedzkich
i aktywizacji potencjału społecznego. Ze względu na walory historycznoartystyczne kościoła miejscem aktywności na rzecz społeczności lokalnej
może stać się parafia do której miejscowość przynależy. Podobną funkcję aktywizacji dzieci, młodzieży i rodziców - pełnić może także Szkoła
Podstawowa. Aktywność sportowa wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród
młodzieży szerzona jest poprzez działający Klub Sportowy „Filkówka”.
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3.4. Uwarunkowania i kierunki przeznaczenia terenu
Dokumenty planistyczne dotyczące zagospodarowania terenu określają
specyfikę miejscowości Barwałd Średni, jako miejscowości o silnych tradycjach
osadnictwa wiejskiego, dominacji indywidualnych funkcji mieszkaniowych
wraz z różnymi formami działalności rzemieślniczej i gospodarczej
z jednoczesnym utrzymaniem produkcji rolniczej oraz umożliwieniem
agroturystyki oraz różnych form rekreacji.
3.5. Cele i priorytety Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kalwaria
Zebrzydowska w kontekście Planu Odnowy Miejscowości
Barwałd Średni.
W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska określono
cele strategiczne i priorytety rozwoju w skali całej Gminy. Na podstawie
diagnozy stanu istniejącego, biorąc pod uwagę rozwój Gminy Kalwaria
Zebrzydowska Cel Główny Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kalwaria
Zebrzydowska określono jako:
Dalsze podnoszenie atrakcyjności Gminy Kalwaria Zebrzydowska jako
miejsca pielgrzymowania.
Działania konieczne dla zrealizowania Celu Głównego ujęto w czterech grupach
tematycznych, określonych jako Domeny Strategiczne, które wzajemnie się
uzupełniają:
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- rozbudowa infrastruktury drogowej,
- aktywizacja rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy,
- poprawa infrastruktury społecznej.

Plan działań służących realizacji przyjętej strategii obejmuje najważniejsze
zadania – w tym inwestycyjne, polityki oraz programy składające się na Plan
Rozwoju Gminy, których podjęcie i realizację uznaje się za niezbędne dla
osiągnięcia założonych celów strategii rozwoju Gminy i które znajdą swoje
odzwierciedlenie w kolejnych latach w szczegółowych planach działania oraz
budżecie gminy.

11

W zgodzie z zasadą strategicznego planowania i zarządzania w każdej
dziedzinie objętej strategią wyznaczone są specyficzne cele cząstkowe
(szczegółowe), a także mierniki ich realizacji, niemniej wszystkie one powinny
spójnie składać się na osiąganie postępów w realizacji czterech celów głównych
– strategicznych – rozwoju Gminy.
Poprawa stanu środowiska naturalnego.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
Uporządkowanie gospodarki odpadami.
Edukacja w zakresie ochrony środowiska.
Dbałość o walory krajobrazowe.
Rozbudowa infrastruktury drogowej.
Poprawa i rozbudowa sieci drogowej (w tym budowa obwodnicy).
Aktywizacja rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy.
Stworzenie możliwości do inwestowania w gminie.
Wypromowanie gminy w zakresie rozwoju rzemiosła i turystyki.
Integracja branżowa środowiska rzemieślniczego i rolniczego.
Organizacja gospodarstw agroturystycznych.
Poprawa infrastruktury społecznej.
Poprawa istniejącej bazy sportowo-edukacyjno-kulturalnej.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Poprawa infrastruktury służby zdrowia.
Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości Barwałd Średni uwzględnia zawarte
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska celowe założenie
na lata 2007-2013 - określenie warunków i możliwości dla realizacji
nadrzędnego celu publicznego Gminy, czyli utworzenia ogólnodostępnych
terenów przestrzeni publicznych realizujących przede wszystkim funkcje
komunikacyjne, skoordynowane z położeniem strategicznych terenów funkcji
mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych oraz obsługowych infrastruktury,
jak również związanych z rozwojem rekreacji, sportu i turystyki, a także
realizację zrównoważonego rozwoju przestrzennego opartego na zmianie
jakościowej a nie tylko ilościowej terenów zurbanizowanych oraz
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zabudowanych, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki i odrębności Miasta
oraz poszczególnych Sołectw.
3.6. Analiza SWOT
Tabela 2. Analiza SWOT wykonana dla Planu Odnowy Miejscowości Barwałd
Średni
MOCNE STRONY:
− bliskość Kalwarii Zebrzydowskiej
i Wadowic przyciągających rzesze
pielgrzymów i zwracające uwagę
świata na miasto i okolice,
− aktywność, przedsiębiorczość
mieszkańców,
− bliskość Wadowic - miasta
powiatowego, centrum
administracyjne, siedziba wielu
instytucji i podmiotów
gospodarczych,
− dobre położenie w pobliżu
aglomeracji krakowskiej i śląskiej,
− bliskość granicy państwa,
− dostępność komunikacyjna i dobra
sieć dróg lokalnych,
− walory turystyczne, rekreacyjne
i przyrodnicze okolicy - Pogórze
Wielickie, Beskid Mały, Skawa itp.,
− obszary lasów z dużą możliwością
wykorzystania ich w turystyce
i rekreacji,
− tereny czyste ekologicznie,
atrakcyjne dla budownictwa
mieszkaniowego, turystyki oraz
produkcji zdrowej żywności,
− atrakcyjna edukacyjnie struktura

SŁABE STRONY:
− brak kompleksowej oferty
pielgrzymkowo-turystycznej,
− konieczność rozbudowy sieci dróg
stosownie do wzrastających potrzeb,
− zły stan techniczny dróg w okolicy,
w szczególności krajowej,
− brak chodników,
− niewystarczająca baza turystyczna,
baza noclegowa,
− potrzeba rozbudowy sieci
wodociągów i kanalizacji wraz
z odprowadzeniem do oczyszczalni
ścieków,
− złe uregulowanie gospodarki
ściekowej szamba,
− potrzeba zmniejszenia emisji pyłów,
szczególnie w okresie zimowym,
− słaba informacja o rynku
nieruchomości,
− bezrobocie długookresowe,
w szczególności wśród kobiet
i młodzieży,
− konieczność podnoszenia poziomu
wykształcenia mieszkańców,
− konieczność zwiększenia znajomości
języków obcych wśród
mieszkańców,
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rolnictwa (gospodarstwa drobne)
z możliwością przekształceń
w kierunku ekologicznym,
− dynamicznie rozwijające się branże
gospodarki - handel hurtowy
i detaliczny, rzemiosła, m.in.
stolarstwo, meblarstwo, szewstwo
oraz budownictwo,
− duża liczba podmiotów
gospodarczych,
− wolne tereny pod inwestycje,
− działania samorządu na rzecz
wspierania inwestycji
i przedsiębiorczości,
− wdrażanie systemu monitoringu
środowiska,
− rozbudowana sieć gazowa,
− rozbudowane sieci telefoniczne,
− dobra infrastruktura energetyczna,
− tereny pod budownictwo
mieszkaniowe,
− dobra dostępność placówek
oświatowych,
− wzrastająca liczba coraz lepiej
wykształconych ludzi młodych,
− niska stopa bezrobocia
(w porównaniu do sołectw
w sąsiednich gminach),
− duży udział w budżecie Gminy
wydatków inwestycyjnych,
− bliskość oferty kulturalnej Kalwarii
i Wadowic,
− dostępność atrakcyjnej bazy
sportowej i rekreacyjnej Wadowic,
w tym m. in. Kryta Pływalnia
Delfin,

− brak w Gminie placówek
oferujących wyższe wykształcenie,
− brak wyznaczenia ścieżek
rowerowych,
− mało miejsc zabaw dla dzieci
i młodzieży,
− rozdrobniona struktura agrarna,
− wzrost obszarów leżących odłogiem,
− brak programów rozwoju turystyki
na obszarach wiejskich,
− starzenie się społeczeństwa,
− niewystarczająca oferta spędzania
czasu wolnego dla mieszkańców,
− mała liczba organizacji społecznych
działających na terenie wsi,
− zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego związku z przebiegiem
drogi krajowej.
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− edukacja i integracja
niepełnosprawnych,
− funkcjonowanie podstawowej
opieki zdrowotnej,
− dobry dostęp do Powiatowej
Przychodni Specjalistycznej,
− dobry dostęp do Szpitala
Powiatowego,
− dostępność do dobrego
instytucjonalnego zaplecza opieki
nad osobami niepełnosprawnymi
i starszymi,
− rozwinięta sfera wsparcia
społecznego,
− dobry poziom bezpieczeństwa
mieszkańców,
− bliskość instytucji zapewniających
praworządność i bezpieczeństwo:
Sądu Rejonowego i Prokuratury
Rejonowej, Komendy Powiatowej
Policji, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej,
Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
PSP, jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych,
− aktywność dzielnicowych.
SZANSE:
− polityka ochrony walorów
i rewitalizacja środowiska
i dziedzictwa kulturowego,
− wzrost ruchu pielgrzymkowego
i turystycznego jako formy
spędzania wolnego czasu i rekreacji,
− polityka ochrony walorów
środowiska naturalnego,
− wprowadzanie w Gminie Kalwaria
Zebrzydowska Planu Gospodarki

ZAGROŻENIA:
− niestabilna sytuacja gospodarcza
Polski,
− niespójny i niestabilny system
prawny,
− wysokie zadłużenie sfery finansów
publicznych w państwie,
− uciążliwa polityka fiskalna państwa,
− recentralizacja budżetu i próby
marginalizacji samorządów
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Odpadami,
− uregulowanie gospodarki wodnościekowej,
− rozwój aktywności społecznej
i przedsiębiorczości mieszkańców,
− dbałość mieszkańców o środowisko,
ekologię i estetykę,
− rozwój gospodarki i działalności
opartej na wiedzy i wykształceniu,
traktowanych jako kapitał
społeczny,
− bliskość ośrodków oferujących
wykształcenie wyższe,
− wzrost liczby ludności z wyższym
poziomem wykształcenia,
− wzrost znaczenia przebiegających
w pobliżu dróg krajowych nr 52,
i wzrost wykorzystania trakcji
kolejowej,
− przynależność Polski do Unii
Europejskiej,
− pozyskiwanie środków unijnych,
− otwarcie na rynki zagraniczne,
− napływ nowych technologii
i kapitału z krajów UE,
− ujednolicenie przepisów prawnych,
zwłaszcza w zakresie obrotu
gospodarczego,
− dalsza poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców,
− przeznaczanie terenów pod usługi,
− programy i fundusze dla małych
i średnich przedsiębiorstw,
− obniżenie barier kredytowych,
− wzrost konkurencyjności
i likwidacja monopolizacji w wielu

lokalnych,
− zbiurokratyzowane warunki
otrzymania środków pomocowych
z Unii Europejskiej,
− przekazywanie środków
pomocowych dla dużych ośrodków
i wielkich przedsiębiorstw
i inwestycji,
− marginalizacja środowisk lokalnych
przez wielkie centra
administracyjno-kulturalne,
− bariera drogich kredytów,
− brak instrumentów redukcji
bezrobocia i wspierania
przedsiębiorczości,
− zaburzenie poczucia bezpieczeństwa,
szczególnie bezpieczeństwa
socjalnego,
− zła polityka państwa i samorządów
wyższych szczebli wobec służby
zdrowia, opieki i pomocy społecznej
oraz edukacji,
− działanie konkurencyjnych
ośrodków turystycznych,
− brak wsparcia państwa dla rodziny,
szczególnie wielodzietnej,
− bierność ludzi i niewiara w rozwój
zjawisk pozytywnych,
− spadek opłacalności rolnictwa,
− przerost liczby osób utrzymujących
się wyłącznie z pracy w rolnictwie
w proporcji do liczby i wielkości
gospodarstw rolnych,
− zdarzające się zjawiska patologii
społecznych,
− migracje części aktywnych
mieszkańców za granicę,
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dziedzinach,
− wzrost zapotrzebowania na
agroturystykę, ekoturystykę
i zdrową żywność,
− utworzenie Lokalnej Grupy
Działania jako organizacji pomocy
do realizacji strategii rozwoju
obszarów wiejskich oraz w
staraniach o środki z funduszy
europejskich dla Gminy, sołectw,
rolników i przedsiębiorców,
− polityka władz wojewódzkich,
sprzyjająca integracji rozwoju
regionu,
− istnienie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

− wynikające z odległości
i ukształtowania terenu trudności
w uregulowaniu gospodarki wodnościekowej,
− zanieczyszczanie cieków wodnych,
− dzikie wysypiska odpadów,
− duże utrudnienia w prowadzeniu
i funkcjonowaniu małych
stowarzyszeń.
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4. Plany działań i zadań wspólnoty lokalnej sołectwa Barwałd
Średni
4.1. Aktywizacja środowiska społecznego i kreowanie centrum
wsi
Wzrost aktywności społecznej chcemy osiągnąć poprzez tworzenie
i animowanie działalności lokalnych stowarzyszeń kulturalnych i klubów
sportowych, lepsze wykorzystanie istniejących i tworzenie nowych obiektów
służących zacieśnianiu więzi sąsiedzkich i realizacji zainteresowań
mieszkańców. Chcemy wspierać także indywidualną aktywność gospodarczą
mieszkańców popierając tworzenie nowych firm i mikroprzedsiębiorstw
powiązanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, szczególnie w zakresie usług
dla ludności oraz przekształcania słabo wydolnej struktury rolnej w strukturę
atrakcyjną ekologicznie oraz agroturystykę.
Temu celowi mogą służyć m.in.:
− poprawa wyposażenia obiektu (świetlica) służącego organizacji spotkań,
imprez rodzinnych, sąsiedzkich, festynów itp. z oznaczeniem
bezpiecznych ciągów komunikacyjnych prowadzących do obiektu;
wspieranie przekształceń gospodarstw rolnych w gospodarstwa
agroturystyczne oraz przekwalifikowania zawodowego osób żyjących
z produkcji rolnej na rzecz lokalnie potrzebnego rzemiosła i usług
dla ludności;
− podtrzymywanie i kultywowanie dawnych obyczajów religijnych
i odpustowych,
− wspieranie działalności stowarzyszeń reaktywujących i podtrzymujących
tradycje lokalne oraz promujących produkty charakterystyczne dla
wspólnoty lokalnej;
− utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich;
− stworzenie warsztatów sztuki ludowej;
− przeznaczanie i tworzenie innych terenów i obiektów dla spotkań
społeczności lokalnej wraz z bezpiecznymi ciągami komunikacji do nich
prowadzącymi i wyodrębnionymi miejscami parkingowymi nie
wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów;
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− organizacja imprez turystyczno-pielgrzymkowych, m.in. wycieczek do
Krakowa, Wadowic czy Kalwarii Zebrzydowskiej przy wykorzystaniu
przebiegającej przez sołectwo linii kolejowej i tzw. Pociągu Papieskiego;
− wspieranie przekształceń gospodarstw rolnych w gospodarstwa
agroturystyczne oraz przekwalifikowania zawodowego osób żyjących
z produkcji rolnej na rzecz lokalnie potrzebnego rzemiosła i usług dla
ludności.
4.2. Dbałość o rekreację i poprawę stanu zdrowia mieszkańców
oraz gości
Wzrost aktywności społecznej w tym zakresie chcemy osiągnąć poprzez
rozwijanie działalności lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych, lepsze
wykorzystanie istniejących i tworzenie nowych obiektów służących zdrowemu
trybowi życia mieszkańców, a także poszerzających dostępność oferty
sportowo-rekreacyjnej i podnoszących atrakcyjność miejscowości dla osób
poszukujących tu wypoczynku.
Temu celowi mogą służyć m.in.:
− wykorzystanie boiska sportowego do rozgrywania turniejów piłkarskich
dla dzieci i innych zawodów sportowych, organizowania festynów,
pikników i innych imprez integrujących społeczność wsi,
− wzbogacenie oferty obiektów sportowych i rekreacyjnych o ścieżki
rowerowe itp. nie tylko ułatwiające zdrowy tryb życia ale pozwalające
także na lepsze poznanie atrakcyjnych walorów środowiska i dziedzictwa
kulturowego;
− wytyczenie i oznaczenie ścieżki rowerowej;
− budowa ścieżki zdrowia (spacerowo-rekreacyjnej);
− poszerzenie oferty zajęć rekreacyjnych dla osób starszych
i niepełnosprawnych;
4.3. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa
Przez poprawę dostępności komunikacyjnej rozumiemy nie tylko zabieganie
o lepszy stan dróg lokalnych i działania na rzecz jego bezpieczeństwa, ale także
dostępność do Internetu, w tym z wykorzystaniem Internetu szerokopasmowego.
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Zamierzenia te można osiągnąć m.in. poprzez:
− wydzielanie stref bezpiecznego ruchu lokalnego poprzez wyodrębnienie
tras dla ruchu pieszego czy rowerowego a także dbałość o dobrą
widoczność i właściwe oświetlenie miejsc publicznych i ciągów
komunikacyjnych;
− poprawę i właściwe utrzymanie dróg lokalnych ułatwiających
komunikację wewnątrz sołectwa pozwalającą na bezpieczne dotarcie do
każdego gospodarstwa oraz tworzenie szlaków spacerowo-rekreacyjnych
służących także poznawaniu walorów środowiska i miejsc atrakcyjnych
turystycznie;
− poprawę stanu dróg stanowiących główne osie ruchu społeczności
lokalnej;
4.4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Dla podniesienia atrakcyjności turystycznej, ale także dla ułatwienia
niektórych form życia religijnego mieszkańców chcemy wykorzystać element
dziedzictwa kulturowego jakim jest kościół parafialny pod wezwaniem Św.
Erazma wpisany do rejestru zabytków i włączony w Szlak Architektury
Drewnianej. Poprzez połączenie go siecią ścieżek spacerowo-rowerowych
z kapliczkami na obszarze sołectwa powstanie atrakcyjna trasa turystyczna
poszerzającą ofertę rekreacji i dbałości o zdrowy tryb życia dla mieszkańców.
Pragniemy także uwypuklić i popularyzować historyczny charakter naszej
miejscowości i Ziemi Kalwaryjskiej.
Realizacji tych zamierzeń mogą służyć m.in.:
− stworzenie lokalnego szlaku kapliczek połączonego ciągiem spaceroworowerowym, stworzenie miejsc spotkań przy kapliczkach poprzez
zamontowanie ławeczek. Szlak taki stanowiłby odtworzenie w nowym
wymiarze
czasowym
i
przestrzennym
tradycyjnego
szlaku
pielgrzymkowego
prowadzącego
do
klasztoru
w
Kalwarii
Zebrzydowskiej;
− utworzenie szlaku turystyczno-historycznego przez Barwałd Średni
z możliwością prowadzenia tzw. „lekcji żywej historii" np. poświęconych
II wojnie światowej.
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5. Opis planowanych zadań w okresie 7 lat od dnia przyjęcia planu.
Zaproponowany wykaz zadań i działań do realizacji w latach 2010-2017 jest
wykazem otwartym, który w planowanym okresie może być modyfikowany
i uzupełniany w zależności od potrzeb i dostępnych środków. Planowane
działania mogą być sfinansowane ze środków finansowych Programów
Operacyjnych i Rozwojowych Unii Europejskiej, instytucji, urzędów
wojewódzkich i powiatowych oraz budżetu gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Wnioskodawcami w ramach środków UE mogą być m.in. Gmina, organizacje
pozarządowe, społeczność lokalna.
Cel
Szacunkowy Harmonogram
L.p.
Nazwa zadania
koszt
realizacji
Przeznaczenie
Poprawa
GDDK i A,
2010-2012
1.
Budowa chodników
bezpieczeństwa.
budżet gminy
przy drodze krajowej 52
oraz drogach gminnych.
Brak chodników
Remonty dróg.
zagraża
bezpieczeństwu
użytkowników dróg
przejeżdżających przez
miejscowość oraz
uczęszczających do
szkoły, kościoła,
sklepów (ruchu
pieszych i pojazdów).
Poprawa estetyki wsi.

2.

Rozbudowa i
przebudowa zaplecza
kuchennego przy
Świetlicy Wiejskiej.

Integracja
społeczeństwa.
Świetlica Wiejska
wykorzystywana
będzie przez
mieszkańców wsi. Są
oni inicjatorami
różnych imprez i
uroczystości, które
sprzyjają integracji
społecznej. Oprócz
tego wykorzystywane
będzie w celu
dożywiania dzieci,
organizowania
szkoleń, lokalnych
imprez i spotkań.

650 000 zł
Budżet gminy,
środki z UE
(PROW)

2013-2015
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3.

Budowa placów
OUTDOOR FITNESS

4.

Adaptacja działki po
dawnej szkole na tereny
sportowe dla dzieci
/sporty zimowe/.

5.

Remont i przebudowa
dachu na budynku
szkolnym.

6.

Budowa zaplecza
sportowego (szatni,
siłowni itd.) na terenie
Klubu Sportowego
„Filkówka” zakup
potrzebnego do tego
celu sprzętu oraz
zagospodarowanie
terenu.
Odnawialne źródła
energii ekologicznej
(kolektory słoneczne,
przydomowe turbiny
wiatrowe).

7.

Rozwój kultury
fizycznej
i rekreacji.
Podniesienie
atrakcyjności
miejscowości poprzez
właściwe
zagospodarowanie
terenu, poszerzenie
oferty turystycznej,
rozwój kondycji
fizycznej.
Poprawa zaplecza
sportowego szkoły.
Rozwijanie kultury
fizycznej i możliwość
spędzania wolnego
czasu dzieci,
młodzieży.

160 000 zł
Środki z UE
(PROW), środki
własne gminy.

2013-2015

50 000 zł
Budżet gminy,
LGD oraz środki
unijne.

2011-2013

Poprawa bazy szkolnej
i edukacji.
Poprawa ochrony
środowiska
naturalnego, poprawa
estetyki.
Poprawa bazy
sportowej.
Rozwijanie kultury
fizycznej dzieci,
młodzieży
i mieszkańców.
Wzrost atrakcyjności
miejscowości poprzez
właściwe
zagospodarowanie
przestrzeni publicznej.

200 000 zł
Budżet gminy,
fundusze unijne

2011-2015

350 000 zł
budżet gminy,
wkład własny
KS „Filkówka”,
LGD oraz środki
unijne.

2010-2015

Montaż
finansowy (wkład
własny +
Fundusze
Ochrony
Środowiska oraz
środki
z programów
UE).

2010-2017

Poprawa ochrony
środowiska
naturalnego
i ekologii.
Zmniejszenie emisji
CO2 do atmosfery,
zmniejszenie efektu
cieplarnianego
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8.

9.

Oczyszczalnie
przydomowe w tym:
oczyszczalnie grupowe,
sieć kanalizacyjna oraz
rozwiązania
indywidualne.

Przebudowa stołówki
świetlicy szkolnowiejskiej wraz
z wyposażeniem.

10.

Remont i odnowienie
kapliczek i figurek
przydrożnych
związanych z kultem
religijnym.

11.

Budowa sieci internetowej
(Internet w każdym domu
utworzenie strony
internetowej sołectwa).

Poprawa ochrony
środowiska
naturalnego
i ekologii.
Rozwiązanie
problemów wywozu
ścieków oraz wypływu
fekalii do cieków
wodnych
i gleby. Uzyskanie
efektu ekologicznego.
Poprawa bazy
szkolnej.
Poprawa warunków do
nauki oraz wyżywienia
dzieci
i młodzieży.
Dbałość
o dziedzictwo
kulturowe.
Niezbędny element do
tworzenia szlaków
turystycznych, miejsc
kultu religijnego,
tradycja i dziedzictwo
narodowe.
Dostęp do różnego
rodzaju informacji..
Szybka komunikacja
z użytkownikami na
całym świecie, integracja
społeczeństwa,
udostępnienie informacji
o sołectwie,
przekazywanie
informacji sołeckich,
promocja sołectwa
i mieszkańców, baza
noclegowa oraz baza
firm znajdujących się na
terenie sołectwa.

Montaż
finansowy (wkład
własny +
Fundusze
Ochrony
Środowiska oraz
środki
z programów
UE).

2010-2017

180 000 zł
wkład własny,
fundusze unijne

2011- 2012

20 000 zł
Urząd
Marszałkowski.

od 2011

Urząd
Marszałkowski,
budżet gminy.

od 2011
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12.

13.

14.

Sala multimedialna
(możliwość szkoleń
i prelekcji, np. wykłady dla
słuchaczy Uniwersytet III
Wieku) wraz
z pomieszczeniami dla
spotkań kulturalnych,
towarzyskich i organizacji
działających na terenie
wsi.

Regulacja rzeki wraz
z budową progów
wodnych, zarybienie
(możliwość spędzenia
wolnego czasu).

Wymiana pieców na piece
ekologiczne, CO.

Integracja mieszkańców,
podnoszenie
kwalifikacji, wiedzy
i umiejętności.
Rozwijanie
zainteresowań.
Wzrost aktywności
społecznej różnych grup
wiekowych, podnoszenie
kwalifikacji, umiejętności
i znajomości różnej
problematyki
przyczyniającej się do
rozwoju nie tylko
osobowego ale
i gospodarczego.
Poprawa zabezpieczenia
przeciwpowodziowego,
Przyciągnięcie turystówwędkarzy. Zwiększenie
atrakcyjności wsi
i okolicy.
Szkody spowodowane
przez powodzie, brak
gruntownych regulacji
prawnych polegających
na zabezpieczeniu
przeciwpowodziowym,
brak odpowiedzialności
za tereny z brakiem
zabudowy przy potokach,
szkody w uprawach
rolnych, przesuwanie
koryta rzek..
Poprawa ochrony
środowiska naturalnego
i ekologii.
Zmniejszenie emisji CO2
do atmosfery,
zmniejszenie efektu
cieplarnianego. Dla
mieszkańców, którzy
korzystają z pieców
tradycyjnych.

Środki unijne.

do 2017

Zarządca potoku.

do 2017

Montaż
finansowy (wkład
własny +
Fundusze
Ochrony
Środowiska oraz
środki
z programów UE)

2011-2017
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15.

16.

17.

18.

19.

Wspieranie
przedsiębiorczości lobbing
i promocja dla lokalnych
firm.

Gospodarka odpadami
(stosowanie
segregacji odpadów).

Organizacja cyklicznych
imprez (festyny rodzinne,
rozgrywki sportowe,
imprezy plenerowe).

Przebudowa sali
gimnastycznej przy
Zespole Szkół Nr 7
w Barwałdzie Średnim
z jej nadbudową
z przeznaczeniem na
dodatkowe sale
lekcyjne.
Zwiększenie
powierzchni terenu
szkoły przez zakup
działki przylegającej do
terenu szkoły

Nowe miejsca pracy
dla mieszkańców.
Możliwość otwierania
nowych firm
i zwiększenie
zatrudnienia.

Poprawa ochrony
środowiska.
Zmniejszenie kosztów
wywozu odpadów,
wyrobienie nawyku
segregacji odpadów,
odzysk surowców
wtórnych..
Integracja
społeczeństwa.
Organizacja form
czynnego wypoczynku
i rekreacji, rozwój
kulturalny (udział
różnych organizacji).
Poprawa bazy szkolnej
i edukacji.

Środki unijne,
LGD
„Gościniec”,
Stowarzyszenie
na Rzecz
Rozwoju Gminy
Kalwaria
Zebrzydowska,
Stowarzyszenie
Przyjaciół Wsi
Barwałd Średni.
Montaż
finansowy (wkład
własny Fundusze
Ochrony
Środowiska oraz
środki
z programów
UE).
LGD,
Stowarzyszenie
Przyjaciół Wsi
Barwałd Średni,
środki własne,
budżet gminy,
sponsorzy, inne
środki unijne

od 2011

Budżet gminy,
środki unijne

2012-2017

Budżet gminy,
Środki unijne

2011-2012

od 2011

od 2011

Poprawa warunków
nauczania i poprawa
bazy sportowej na
terenie sołectwa.
Poprawa bazy
sportowej szkoły.
Nabycie terenu ma
służyć budowie placu
zabaw dla dzieci.
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6. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańców.
a) Centrum wsi – Najważniejszym obiektem znajdującym się w centrum
wsi jest szkoła skupiająca zarówno uczniów młodszych, jak
i gimnazjalistów. Poza programem nauczania wytyczonym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej odbywają się w niej zajęcia
finansowane z środków Unii Europejskiej „Od bariery po sukces”.
Uczniowie szkoły podstawowej rozwijają na nich talenty z zakresu:
teatru, plastyki, matematyki, języka angielskiego oraz wyrównują
swoje szanse edukacyjne poprzez kółka wyrównawcze. W naszej
szkole realizowany jest program Unii Europejskiej propagujący
zdrowe przekąski dla dzieci, głównie mleko i owoce lub warzywa.
W sąsiedztwie szkoły mieści się świetlica wiejska, miejsce lokalnych
imprez i wydarzeń kulturalnych. Co roku odbywają się tu niezwykle
cenione bale sylwestrowe skupiające poza mieszkańcami Barwałdu
średniego, także mieszkańców sąsiednich wiosek. Atmosferę Świąt
Bożego Narodzenia przedłuża, cieszący się z roku na rok coraz
większa popularnością, Wieczór Kolęd. Uświetniają go występy
Orkiestry Dętej oraz uczniów szkoły. Tego dnia mieszkańcy mogą
w gronie znajomych przy stole zastawionym ciastem i napojami
odpocząć od codziennych obowiązków. W okresie letnim w świetlicy
odbywa się bodaj najważniejsze wydarzenie kulturalne, a mianowicie
Festyn Rodzinny. Obficie zaopatrzony bufet, występy uczniów
i orkiestry, atrakcje dla najmłodszych to główne punkty imprezy.
Wieczorem przewidziana jest zabawa taneczna dla dorosłych. Co roku
babcie i dziadkowie spotykają się na świetlicy, aby celebrować swoje
święto, Dzień Babci i Dziadka 21 i 22 stycznia. Jest to niewątpliwie
okazja do rozmowy, a przede wszystkim do obejrzenia występujących
wnuków. W centrum wsi znajdują się także dwa sklepy spożywczoprzemysłowe oraz jeden wielobranżowy. Codzienne zakupy robią
w nich prawie wszyscy mieszkańcy wsi. Ważnym punktem jest działka
będąca własnością wsi, na której dawniej znajdowała się szkoła.
W najbliższej przyszłości ma ona być zagospodarowana do celów
rekreacyjnych w okresie zimowym dla uczniów. Ma tam powstać
górka, z której dzieci będą mogły bezpiecznie zjeżdżać na sankach
i nartach.
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b) Teren Klubu Sportowego „Filkówka” - Klub Sportowy "Filkówka"
w Barwałdzie Średnim został założony w 2000 r. Jednak jego początki
sięgają nieco wcześniej. Najpierw było małe boisko, na którym
późniejsi zawodnicy spotykali się czysto rekreacyjnie - by poprostu
"pokopać sobie" futbolówkę. Jednak było im mało, chcieli czegoś
więcej. Jedynym sposobem na rozwój piłkarski było założenie klubu
sportowego, gdyż tylko w takim przypadku gmina Kalwaria
Zebrzydowska mogła go dofinansować. Tak też postąpiono.
Od tego czasu trwały prace nad budową boiska: gmina wykupiła teren,
zawodnicy własnymi siłami podjęli się wycinki drzew, przy pomocy
ciężkiego sprzętu wyrównano boisko aby mogło przyjąć stan obecny.
Część obecnego boiska znajduje się na mokradłach, przez jego środek
przebiegała droga kamienista - co jeszcze bardziej ukazuje ogrom
włożonej pracy.
Obecnie rozmiary boiska to: 100 m x 54 m. Pojemność trybun: 140
miejsc siedzących.
Aktualnie budowana jest w pełni funkcjonalna szatnia z prysznicami
dla drużyn gospodarzy, gości i sędziów a także pomieszczenie
kawiarni. Przedsięwzięcie to zostało podjęte przez lokalnych działaczy
sportowych przy współpracy z Radnym i Radą Sołecką. Budowa
zaplecza poprawi standardy boiska sportowego oraz komfort i warunki
bytowe. Pozwoli na optymalne wykorzystanie kompleksu sportowego
do rozwoju kultury fizycznej na tylko Barwałdu Średniego, lecz także
pobliskich miejscowości. Znacząco wzrośnie atrakcyjność turystyczna
i inwestycyjna miejscowości oraz jakość życia mieszkańców poprzez
rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej na obiekcie (możliwość
przeprowadzania meczy i rozgrywek sportowych z zaprzyjaźnionymi
drużynami z innych miejscowości). Obiekt jest i będzie wykorzystany
do organizowania imprez kulturalno – rozrywkowych na świeżym
powietrzu tj. festyny, majówki, pożegnanie lata, zawody OSP itp.
Budowa tego obiektu sportowego znacznie wpłynie na rozwój
społeczny, jakość życia, wiedzy oraz aktywność i integrację społeczną.
Poprawi się infrastruktura sportowa. Jest to miejsce szczególne, które
będzie cementować silną aktywność społeczną, co jest wybitnie spójne
z celami ale i także z Kierunkami Polityki Województwa
Małopolskiego: - wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego
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i budowanie tożsamości regionalnej, - aktywność mieszkańców szansą
wszechstronnego rozwoju życia.
Zaplecze szatni jest niezbędne do podstawowego funkcjonowania
klubu sportowego, organizowania imprez kulturalnych, zawodów
sportowych i strażackich.
c) Zaplecze kuchenne przy Świetlicy Wiejskiej – zaplecze kuchenne
przy Świetlicy Wiejskiej służyć będzie Radzie Sołeckiej,
Stowarzyszeniu Przyjaciół Barwałdu Średniego oraz innym
organizacjom działającym na terenie gminy. Członkowie w/w
organizacji oraz mieszkańcy miejscowości są inicjatorami różnych
imprez i uroczystości, które sprzyjają integracji społecznej
mieszkańców. Oprócz tego wykorzystywane będzie w celu dożywiania
dzieci, organizowania szkoleń, lokalnych imprez i spotkań. Świetlica
Wiejska znajduje się w samym centrum wsi, w pobliżu Zespołu Szkół
nr 7 w Barwałdzie Średnim, przystanku autobusowego i punktów
handlowych, przy drodze krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Kraków.
d) Place OUTDOOR FITNESS - budowa placów OUTDOOR FITNESS
pozwoli na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu przez
młodzież oraz dorosłych, podniesienie atrakcyjności miejscowości
poprzez właściwe zagospodarowanie terenu, poszerzenie oferty
turystycznej. Pozwoli rozwijać kondycję fizyczną mieszkańcom
sołectwa oraz otaczających je miejscowości. Miejsca takie będą mieć
pozytywny wpływ na lepsze samopoczucie oraz zdrowie
społeczeństwa. Jeden z placów znajdować się będzie w dogodnym
miejscu dla wszystkich mieszkańców tj. w okolicy Zespołu Szkół nr 7
w Barwałdzie Średnim, placu zabaw dla dzieci oraz punktów
handlowych, przy drodze krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Kraków.
Drugi plac będzie znajdować się przy drodze krajowej nr 52 BielskoBiała – Kraków. Miejsce to w późniejszym czasie zostanie
zagospodarowane na cele rekreacyjne. Planuje się tam górkę
saneczkową, skatepark, ścieżki rowerowe, itp. Umiejscowienie
placyku będzie dopełniać docelowe przeznaczenie terenu.
Place będą sprzyjać nawiązywaniu kontaktów społecznych i integracji
społecznej mieszkańców.
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7. Monitoring i aktualizacja planu.
Monitoring i ewaluacja Planu Odnowy Miejscowości odbywać się będzie
na koniec każdego roku. Ewaluacja i pomiar efektywności Planu Odnowy
Miejscowości odbywać się będzie co dwa lata. Uaktualnienie Planu
Odnowy Miejscowości o nowe zadania zgłaszane przez instytucje,
organizacje i firmy działające na obszarze objętym POM będzie odbywało
się corocznie, w miarę wynikających potrzeb. Koordynacją realizacji
Planu Odnowy Miejscowości Barwałd Średni powinien zajmować się
powołany przez Burmistrza Gminy Kalwaria Zebrzydowska zespół,
w skład którego mogą wchodzić:
• Burmistrz lub przedstawiciel Burmistrza Gminy Kalwaria
Zebrzydowska;
• Przewodniczący Rady Miejskiej;
• Radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej reprezentujący
Barwałd Średni;
• Rada Sołecka;
• Liderzy społeczności lokalnej.
Zakres zadań zespołu obejmuje:
• monitorowanie przebiegu realizacji projektów w ramach Planu;
• działania informacyjne i promocyjne Planu;
• przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu;
• dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.
Do właściwej oceny Planu, zespół może tworzyć grupy robocze,
korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
Gmina Kalwaria Zebrzydowska jako instytucja wdrażająca Plan Odnowy
Miejscowości jest odpowiedzialna za:
• składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji grantodawczych;
• kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności
z procedurami i z zapisami w Planie Odnowy Miejscowości;
• monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów;
• upowszechnianie
informacji
o
współfinansowaniu
realizowanych projektów przez UE.
Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Barwałd Średni rozpocznie się
poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Odpowiedzialnym za jego realizacje będzie Burmistrz
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Miasta Kalwaria Zebrzydowska. Prace nad Planem od samego początku
będą poddane kontroli mieszkańców Barwałdu Średniego. Będzie to dla
nich źródło informacji na temat zaplanowanych zadań i inwestycji,
a także o postępach prowadzonych prac. Monitorowanie każdego
przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy przebieg przez cały czas jego
trwania polegać będzie na systematycznym zbieraniu, zestawianiu
i ocenie informacji rzeczowych i finansowych. Monitorowanie odbywać
się będzie w formie bezpośredniej, polegającej na dokonywaniu wizji
lokalnych i sprawdzaniu rzeczywistego stanu realizacji działań oraz
pośredniej - sprawozdawczej, polegającej na analizowaniu materiałów
i statystyk. Analiza realizacji Planu pozwoli na weryfikację
i wprowadzenie niezbędnych zmian w zakresie przyjętych priorytetów
rozwojowych i działań określonych w Planie Odnowy Miejscowości.
8. Podsumowanie.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów
odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia
mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi
niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013" działanie
„Odnowa i rozwój wsi", jak również stanowić będzie wytyczne dla władz
Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska przy opracowaniu kierunków
rozwoju poszczególnych miejscowości.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi" jest poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców wsi, promowanie dziedzictwa kulturowego
i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływ na wzrost ich atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej.
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu
najbliższych 7 lat realizacje kliku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie
aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz
rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną
i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi
poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji
społecznej lokalnej, większemu zaangażowaniu wolnego czasu dzieci
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i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych. Podkreślić należy,
iż z chwilą przystąpienia Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska do
Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów" przystąpiły do niej
także organizacje działające na terenie sołectwa. Czynnie uczestniczyli
w opracowaniu „Strategii działania LGD Gościniec", reprezentując
i wskazując potrzeby mieszkańców Barwałd Średni w kontekście
planowanych przyszłych przedsięwzięć dla gmin: Kalwaria
Zebrzydowska, Mucharz, Lanckorona i Stryszów.
Wszystkie te działania mieszkańców dotyczą: chęci podniesienia poziomu
życia, wspólnej integracji wszystkich organizacji i mieszkańców,
znalezienia dodatkowego źródła utrzymania, współpracy gminnej,
regionalnej oraz zagranicznej nie tylko w ramach UE.
Inicjatorami opracowania Planu Odnowy Miejscowości Barwałd Średni
byli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Barwałd Średni, oni też
pod przewodnictwem Pawła Odrobiny podjęli trud współpracy z lokalną
społecznością, konsultacji dokumentu oraz kompleksowej obsługi
przygotowania planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
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