UCHWAŁA NR 254/XXX/2009
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 – 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 – 2015, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 254/XXX/2009
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 31 marca 2009 roku

Gmina Kłobuck

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
GRUSZEWNIA
NA LATA 2009 - 2015

Gruszewnia 2009 r.
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WSTĘP
Plan

Odnowy

Miejscowości

jest

dokumentem

o

charakterze

planowania

strategicznego. Opracowanie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi formalną podstawę
przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa
Śląskiego na lata 2006-2010 w ramach ogłoszonego Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia został opracowany zgodnie z wytycznymi
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zawiera:
1. charakterystykę miejscowości,
2. inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego,
3. ocenę mocnych i słabych stron miejscowości,
4. opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w perspektywie 7 lat z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.
Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje
aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, dlatego też w przygotowaniu
dokumentu aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Gruszewni wraz ze swoimi przedstawicielami
z Rady Sołeckiej Gruszewni oraz władze Gminy Kłobuck i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kłobucku.
Opracowany Plan jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwości aktualizacji
w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być
dopisywane nowe zadania, a także to, ze może zmienić się kolejność ich realizacji,
w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Miejscowość Gruszewnia położona jest w południowo-wschodniej części gminy

Kłobuck, w powiecie kłobuckim województwa śląskiego.

Rysunek 1. Lokalizacja miejscowości Gruszewnia w województwie śląskim i powiecie
kłobuckim.

Gruszewnia jest jednym z dziesięciu sołectw gminy Kłobuck. Miejscowość zajmuje
obszar 262,6 ha, co stanowi 2,01 % powierzchni gminy i zamieszkiwana jest przez 335
mieszkańców (stan na 12.03.2009 r.). Zarówno obszarowo, jak i pod względem ludności jest
jednym z najmniejszych i najmniej licznym sołectwem w gminie Kłobuck.
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Tabela nr 1. Liczba mieszkańców w Gruszewni (stan na 12.03.2009 r.)
Liczba ludności
Gruszewnia
ogółem
kobiety

mężczyźni

wszyscy

335

176

159

do 16 lat

64

36

28

17-18

10

2

8

19-60

196

101

95

powyżej 60 lat

65

37

28

Przez obszar Gruszewni przebiega droga krajowa nr 43 łącząca Częstochowę z Wieluniem.
Właściwie to miejscowość usytuowana jest wzdłuż DK 43, która dzieli Gruszewnię na dwie
części. Odległość do Częstochowy wynosi 10 km, a do Kłobucka - 7 km .
W Gruszewni nie ma żadnych obiektów użyteczności publicznej. Istnieje jeden sklep
spożywczy. Miejscowość stanowi tzw. „wieś elementarną” o funkcjach typowo rolniczych,
obsługującą ludność w podstawowym zakresie.

Rysunek 2. Lokalizacja miejscowości Gruszewnia w gminie Kłobuck
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Rysunek 3. Lokalizacja miejscowości Gruszewnia

Historia Gruszewni
Powstanie Gruszewni szacuje się na przełom XIV i XV wieku. Tereny obecnej wsi
oraz Libidzy i Białej należały do właściciela ziemskiego z Częstochowy o nazwisku Biel.
Człowiek ten podzielił (wydzierżawił lub sprzedał) ziemię pomiędzy chłopów i tak powstały
pierwsze osady w Gruszewni. Wg przekazu najstarszych mieszkańców nazwa miejscowości
pochodzi od rosnących wzdłuż drogi dojazdowej do pól rozłożystych drzew gruszy.

2.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH
ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Zasoby przyrodnicze
Obszar miejscowości Gruszewni charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem
powierzchni terenu.
Gleby charakteryzują się mało zróżnicowanym składem granulometrycznym. Wynika
to z faktu, że zostały one wytworzone ze skał osadowych w czwartorzędzie w postaci
różnoziarnistych piasków, żwirów i głazów wodno-lodowcowych oraz glin zwałowych
szarobrunatnych. Przeważający udział mają gleby lekkie wytworzone z piasków gliniastych.
Gleby te są przydatne dla roślin o małych wymaganiach glebowych. Udział gleb średnich –
lepszych rolniczo jest znacznie mniejszy, natomiast brak jest najkorzystniejszych dla potrzeb
rolnictwa gleb ciężkich i bardzo ciężkich. Dominują gleby bielicowe i brunatne kwaśne,
występują również gleby mułowo-torfowe.
Teren sołectwa w większości pokrywają różnorakie rośliny w postaci zbiorowisk
roślinnych oraz zieleni niskiej.

Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009-2015

7

Gruszewnia położona jest w strefie umiarkowanego klimatu środkowo-europejskiego
powodującego słoneczną pogodę latem i jesienią oraz zachmurzenie, deszcze, odwilże i mgły
w okresie zimowym.
Stan środowiska naturalnego jest dobry. W okresie grzewczym występują lokalnie
przekroczenia takich wskaźników jak: pył zawieszony i dwutlenek węgla. Występuję także
zanieczyszczenie spalinami i utrzymujący się uciążliwy wysoki poziom hałasu. Dlatego
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck
proponuje się szczególną ochroną przed hałasem objąć tereny wzdłuż drogi krajowej
w postaci obiektów ochrony czynnej, jak zieleń izolacyjna czy ekrany akustyczne.
Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)
(Kleczkowski, 1990) na omawianym terenie występuje główny zbiornik wód podziemnych:
GZWP nr 326 „Częstochowa E”. GZWP nr 326 „Częstochowa E” posiada wody poziomu
górnojurajskiego, które charakteryzują się bardzo dobrą jakością i należą najczęściej do I
klasy jakości. Jest to typ zbiornika szczelinowo – krasowego z wodami czystymi i bardzo
czystymi, nadającymi się do użytku bez uzdatniania. Niestety jest zbiornikiem otwartym
zasilanym w znacznej mierze bezpośrednio poprzez wychodnie utworów jury górnej. Stąd
istnieje potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia jego wód skażonymi wodami infiltrującymi
z powierzchni. Czynnikami, które mają wpływ na pogorszenie się jakości wód zbiornika
„Częstochowa E” jest czystość wód w rzekach oraz chemizacja rolnictwa. Przy niewielkich
nawet punktowych ogniskach zanieczyszczeń najmniejsze skażenie może być przyczyną
wysokiej i długotrwałej degradacji wód podziemnych. Praktycznie cała wschodnia część
gminy Kłobuck znajduje się w granicach obszaru najwyższej ochrony (ONO).

Dziedzictwo kulturowe
Na terenie Gruszewni nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jednakże
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck
proponuje się, ze względu na wartość historyczną, objęcie ochroną 2 obiektów:
- krzyż przydrożny, drewniany z 1776 roku,
- dom nr 32.
Wyżej wymieniony krzyż przydrożny został odnowiony w 1961 roku. Zasługuje on na uwagę
ze względu na piękne ludowe dekoracje płaskorzeźbionymi emblematami Męki Pańskiej.

Fot. 1. Krzyż przydrożny
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Według przekazów mieszkańców krzyż upamiętnia śmierć Ułanów z Częstochowy, którzy
podczas manewrów wojskowych utonęli w bagnach, jakie znajdowały się wówczas na polach
Gruszewni. Ich rodziny postawiły na miejscu tragedii krzyż, który w latach 30–tych
XX wieku został przeniesiony z pól przez mieszkańców wsi i ustawiony przy drodze
Częstochowa – Kłobuck, gdzie stoi do dziś. Nie zachowały się nazwiska ofiar tego
nieszczęśliwego wypadku.

Obiekty i tereny
W Gruszewni ze względu na układ przestrzenny - nie ma rynku, parku i skwerów.
Od 2008 roku istnieje ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż chodnika przez całą miejscowość
aż do Libidzy (do szkoły). Na terenie wsi jest to wydzielona część chodnika – ciemniejsza
kostka, na odcinku od Gruszewni do Libidzy tylko utwardzona tłuczniem.

Fot.2. Ścieżka rowerowa
Pod zabudowę mieszkaniową zostały przeznaczone działki położone po północnowschodniej stronie drogi krajowej, jako druga linia zabudowy.

Infrastruktura społeczna
Na terenie Gruszewni znajduje się Klub Rolnika przy ul. Kłobuckiej nr 59. Obecnie
odbywają się tam tylko zebrania sołeckie. Na placu za budynkiem planowane jest urządzenie
ogólnodostępnego placu zabaw.
Ponadto nie ma żadnych obiektów użyteczności publicznej: szkoły, ośrodka zdrowia, czy
placówki społecznej.
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Fot. 3. Budynek Klubu Rolnika
Dzieci i młodzież z Gruszewni terytorialnie podlega pod Zespół Szkół w Libidzy, w którego
skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Oddziałem Przedszkolnym oraz
Gimnazjum.
Tabela nr 2. Liczba dzieci z Gruszewni w Zespole Szkół w Libidzy
Rok szkolny
Szkoła
Klasa
2007/2008
2008/2009
Przedszkole
„0”
2
2

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum
Razem

Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa I
Klasa II
Klasa III

3
4
5
5
3
2
4
2
5
35

3
3
3
5
5
4
2
4
2
33

Infrastruktura techniczna
Sieć wodociągowa (przesyłowa i rozdzielcza) ma długość 10,08 km . Ilość
nieruchomości podłączonych do niej wynosi 113 przyłączy. Budowa kanalizacji sanitarnej
planowana jest dopiero na 2015 r.
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Przez Gruszewnię przebiega droga krajowa nr 43: Wieluń – Rudniku – Krzepice –
Kłobuck – Częstochowa. Jest to ważna oś komunikacyjna na styku 3 województw:
opolskiego, łódzkiego i śląskiego. Umożliwia prowadzenie ruchu z północno – zachodniej
części woj. śląskiego w kierunku: Kępna, Sieradza, Kalisza. Trasa nr 43 znajduje się
w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział
w Katowicach. Według danych GDDKiA w 2005 roku przez kłobucki odcinek, w tym
Gruszewnię, przejeżdżało średnio 11.500 pojazdów na dobę. W latach 2007 -2008 droga
została przebudowana na odcinku: Lgota – Gruszewnia – Libidza – Kłobuck. Droga została
zwężona zgodnie z wytycznymi GDDKiA, zyskała nową nawierzchnię, drogi gospodarcze,
chodnik i zatoki na przystankach autobusowych. Drogę zwężono z 11 do 8 metrów oraz
pogłębiono po obu stronach.
Jednak mieszkańcy Gruszewni nie tego spodziewali się po dawno wyczekiwanym remoncie
DK 43. Powstał chodnik, ale po stronie gdzie mieszka zaledwie jedna czwarta mieszkańców
wsi. Reszta ma znacznie gorsze dojście do domów czy na przystanek autobusowy, ze względu
na zwężenie pobocza.

Fot. 4. Gruszewnia – brak chodnika
Pozostałe drogi w Gruszewni: ul. Kmicica, ul. Zagłoby, ul. Górna i ul. Leśna są drogami
gminnymi o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej bez wydzielonego chodnika.

Gospodarka i Rolnictwo
Na terenie miejscowości swoją działalność prowadzi wiele, jak na tak małą
miejscowość, firm i zakładów produkcyjnych. Na pierwszym miejscu należy wymienić dwa
duże zakłady produkcyjne, zatrudniające w większości mieszkańców Gruszewni:
1. Zakład Produkcji Materiałów Powlekanych i Obiciowych „BRACIA
BOJAKOWSCY” Sp. J. – tkaniny, artykuły tekstylne, produkcja i hurt,
2. Odlewnia Żeliwa „TERLECKI” sp. z o.o. – produkcja elementów żeliwnych
i odlewów na zamówienie, odlewy staliwne, staliwo, żeliwo, aluminium.
Pozostałe to małe i średnie przedsiębiorstwa:
1. „Pamar” Andrzej Klecha – ogród,
2. „Zby-Wal” s.c. Waldemar i Zbigniew Juszczyk – artykuły dla dzieci
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„Darex” Zakład Produkcyjno – Handlowy – artykuły dla niemowląt
P.P.H.U. Prampol s.c. Janusz Mariola Włodarczyk – produkcja wózków dziecięcych
i lalkowych
„Duda” Zakład Produkcji Obuwia
„Iko” Zakład Produkcji Obuwia
Ledwoń Beata Zakład Cholewkarski
PPHU „Raf-Pol” Rafał Pietrzak – artykuły dla dzieci
SPHU Dawid, Paintball. Arkadiusz Maciąg
ZPH ADARI – produkcja obuwia damskiego i młodzieżowego

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest bardzo rozdrobniona. Na tym terenie
wg obrębów w 2005 roku znajduje się 81 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni
217,8169 ha, gdzie uprawia się żyto, pszenżyto, jęczmień oraz owies.
Większość małych gospodarstw poszukuje i będzie poszukiwać dodatkowych, pozarolniczych
źródeł dochodu.
W Gruszewni nie ma miejsc noclegowych i zaplecza gastronomicznego.

Kapitał społeczny i ludzki
Na terenie miejscowości nie działają żadne organizacje. Wybrane są jedynie: Sołtys,
Rada Sołecka, Przewodniczący Rady Sołeckiej, które razem z mieszańcami solidarnie
wspomagają występujące potrzeby, zarówno finansowo, jak i w postaci pracy własnej.
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ANALIZA ZASOBÓW miejscowości w ujęciu tabelarycznym
Rodzaj zasobu

Brak

-

Środowisko przyrodnicze
walory krajobrazu
walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)
walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
osobliwości przyrodnicze
wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
podłoże, warunki hydrogeologiczne
gleby, kopaliny

-

Środowisko kulturowe
walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
walory zagospodarowania przestrzennego
zabytki
zespoły artystyczne
X

-

miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara
legendy, podania i fakty historyczne
ważne postacie historyczne
specyficzne nazwy

-

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)
place i miejsca publicznych spotkań
miejsca sportu i rekreacji

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Dziedzictwo religijne i historyczne
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X
X
X

Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
- ruch tranzytowy
- przyjezdni stali i sezonowi

X
X
X

Instytucje
- placówki opieki społecznej
- szkoły
- Dom Kultury

X
X
X
Ludzie, organizacje społeczne

- OSP
- KGW
- Stowarzyszenia, kluby sportowe

X
X
X
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OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON - ANALIZA
SWOT

MOCNE STRONY – atuty rozwoju
miejscowości Gruszewnia
1. Korzystne położenie przy drodze krajowej
nr 43.
2. Dobrze rozwinięta i sprawnie działająca
infrastruktura techniczna: wodociągi, linia
energetyczna, sieć telefoniczna.
3. Dobrze rozwinięty przemysł.
4. Dobrze rozwinięta mała i średnia
przedsiębiorczość.
5. Nowe tereny pod budownictwo
mieszkaniowe.

SZANSE – możliwości rozwoju
miejscowości wynikające z otoczenia
1. Sprzyjająca polityka regionalna,
zwiększenie dostępności do środków
pomocowych na rozwój obszarów
wiejskich.
2. Rozwój rolnictwa poprzez dotacje unijne,
w tym dopłaty bezpośrednie.
3. Bliskość położenia Częstochowy.
4. Wzrost atrakcyjności związany z rozbudową
infrastruktury technicznej (chodniki, drogi,
kanalizacja).
5. Powstanie kolejnych zakładów produkcyjnousługowych na terenie Gruszewni.

SŁABE STRONY – czynniki ograniczające
rozwój miejscowości Gruszewnia
1. Mała atrakcyjność zasobów dziedzictwa
kulturowego.
2. Brak bazy sportowo-rekreacyjnej, placu zabaw.
3. Brak centrum kulturalnego wsi – domu kultury
lub innego obiektu spełniającego te wymogi.
4. Brak infrastruktury turystycznej.
5. Brak sieci gazowej i kanalizacyjnej.
6. Brak szkoły.
7. Brak ośrodka zdrowia.
8. Niski przyrost naturalny i migracja z terenu
miejscowości ludzi młodych i wykształconych.
9. Słaba aktywność społeczności lokalnej, brak
organizacji społecznych.

ZAGROŻENIA – czynniki niesprzyjające
1. Brak stabilności w polityce wspierania rozwoju
obszarów wiejskich i gospodarki rolnej.
2. Podniesienie wymagań dotyczących produkcji
rolnej.
3. Brak zaangażowania młodzieży w sprawy wsi.
4. Długo utrzymujący się kryzys gospodarczy
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ GRUSZEWNI W LATACH
2009-2015

Plan odnowy Miejscowości Gruszewnia zakłada realizację wielu działań ze sfer społeczno –
kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych zadań i przedsięwzięć
jest poprawa stanu bezpieczeństwa i poziomu życia mieszkańców, polepszenie warunków do
aktywnego wypoczynku mieszkańców, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez
sport i organizację imprez o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym typu festyny,
koncerty, spotkania środowiskowe.
1. Budowa placu zabaw w Sołectwie Gruszewnia
Z uwagi na brak jakiegokolwiek miejsca rekreacji, gdzie dzieci i młodzież mogłyby
bezpiecznie i przyjemnie spędzać wolny czas, zaplanowano wybudowanie
ogólnodostępnego placu zabaw
Teren pod planowany plac zabaw, będący własnością gminy, położonej przy drodze
krajowej nr 43. Oddziela go od drogi murowany budynek, co dodatkowo zwiększy
bezpieczeństwo bawiących się dzieci.
Planowany jest montaż zestawu zabawowego z wieżami, pomostami wiszącymi
i ruchomymi, zjeżdżalniami, ścianką i linką wspinaczkową oraz ustawienie huśtawki
wagowej, huśtawek i karuzeli
Przed zamontowaniem poszczególnych elementów, teren zostanie uporządkowany
przez mieszkańców. Dodatkowo zostanie wykonana altana i drewniane ławki, co
jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność tego terenu oraz zachęci do letniego
odpoczynku, spędzania wolnego czasu z rodziną i znajomymi.
Inwestycja ta stworzy możliwość organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży
w sposób bezpieczny i ciekawszy. Powstanie miejsce, gdzie będą mogły spotykać się
zarówno dzieci jak i dorośli.
Budowa placu zabaw dla najmłodszych będzie z pewnością początkiem tworzenia
warunków do lepszego poznania się mieszkańców przy pracach społecznych dla dobra
całej miejscowości.
2. Budowa chodnika po północnej stronie drogi krajowej nr 43
Zaplanowano budowę chodnika po drugiej stronie drogi krajowej, gdzie mieszka trzy
czwarte mieszkańców Gruszewni. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu spraw
związanych z wykupem gruntu pod chodnik.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gruszewni
Zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości. Ze względu na niski
RLM zadanie nie weszło do projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”.
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4. Organizacja
Gruszewnia

festynów

integracyjnych

i promujących

walory

Sołectwa

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez
organizację imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym typu festyny. W ramach
festynów przewidziane są koncerty, spotkania środowiskowe, loteria, konkursy czy
zawody sportowe.

Harmonogram realizacji zadań
Lp.

Zadania inwestycyjne
i przedsięwzięcia
aktywizujące społeczność

Lata
realizacji

Przewidywane
koszty

Źródła finansowania

1

Budowa placu zabaw
w Sołectwie Gruszewnia

2009

40.000,00

Budżet Gminy,
wkład własny
mieszkańców,
dotacja z budżetu
Województwa Śląskiego

2

Budowa chodnika po
północnej stronie drogi
krajowej nr 43

2014

500.000,00

GDDKiA

3

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gruszewni

2015

12.000.000,00

Budżet Gminy,
środki WFOŚiGW

4

Organizacja festynów
integracyjnych
i promujących walory
Sołectwa Gruszewnia

1.000,00
rocznie

środki Sołectwa
Gruszewnia,
środki własne
mieszkańców

2009 - 2015

HARMONOGRAM – wykres Gantta
Nazwa zadania
Budowa placu zabaw
w Sołectwie Gruszewnia
Budowa chodnika po
północnej stronie drogi
krajowej nr 43
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gruszewni
Organizacja festynów
integracyjnych
i promujących walory
Sołectwa Gruszewnia

2009

2010

2011

Lata realizacji
2012
2013

2014

2015

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

