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Uchwała Nr XXXI/152/05
Rady Gminy Ostróda
z dnia 10 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia planów gospodarczych

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

		§ 1. Uchwala się do realizacji, ustalone przez Zebrania Wiejskie, Plany Rozwoju Miejscowości: 1.Ornowo, 2.Stare Jabłonki, 3.Zwierzewo, 4.Morliny, 5. Samborowo, stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszej uchwały, a w szczególności zawartą w dokumencie misję, wybrany wariant rozwoju miejscowości oraz hierarchizację realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

		§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
		
		§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






















































Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXI/152/05
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 10 marca 2005r.
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Plan rozwoju miejscowości Ornowo
 


















Ornowo 2005




Charakterystyka wsi

Aktualna sytuacja naszej wsi
Wieś Ornowo położona jest w północno - zachodniej części gminy Ostróda, niedaleko drogi krajowej Nr 15 Ostróda - Toruń, liczy 318 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 16,55 km2, co stanowi 4,13% powierzchni całej gminy.
Jest jedną z najstarszych miejscowości Gminy Ostróda. Pierwsze wzmianki, jakie odnotowano na jej temat pochodzą z 1397 roku, kiedy to komtur Johann von Schonfelt kupił od Zandesa Erasmusa wieś Ornowo, dwór Morliny oraz inne dobra. 
Wieś ma zabudowę zwartą, posiadającą średnio rozwiniętą infrastrukturę techniczną: wodociągi 99%, telefonizacja 76%. Słabą stroną wsi Ornowo jest brak kanalizacji.
Mieszkańcy wsi Ornowo, to przede wszystkim rolnicy, pracownicy sektora państwowego, jak również prywatnego. Źródłem ich utrzymania są indywidualne gospodarstwa rolne, jak również zakłady pracy poza miejscem zamieszkania.
Mieszkańców wyróżnia szeroko rozumiana aktywność społeczna, duży udział pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego - rozbudowa remizy strażackiej, świetlicy, zadrzewianie, porządkowanie i pielęgnowanie wsi. Są aktywnymi członkami organizacji społecznych takich jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna. Wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych spotkań Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.
Na terenie wsi Ornowo znajduje się murowany, z użyciem kamieni polnych Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. pochodzący z XV wieku.
Na terenie Ornowa nie ma przedszkola ani szkół, a dzieci pobierają naukę 
w pobliskich miejscowościach: 
	Szkole Podstawowej w Brzydowie, 

Gimnazjum w Durągu, 
Gimnazjum w Ostródzie.
Mieszkańcy starają się skutecznie organizować czas wolny zarówno dzieciom 
i młodzieży, jak również sobie. Dlatego też w roku 1946 z inicjatywy miejscowej ludności powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Dziś posiada 56 członków (zarówno mężczyzn, jak i kobiet). W jej szeregi wchodzą ochotnicy, jak również cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców i dziewcząt oraz Żeńska Drużyna Pożarnicza.
Z uwagi na zaangażowanie i sprawne działanie na rzecz ratowania życia 
i zdrowia ludzkiego w roku 1997 Jednostka OSP Ornowo została włączona 
do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Okolice wsi Ornowo charakteryzuje atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe, dlatego też przez Ornowo przebiega wyznaczona Trasa Rowerowa „Żółta” o długości ok. 25 km.
Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Ostróda dają duże szanse na poprawę standardów życia mieszkańców. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej miejscowości. Stanowi to punkt wyjścia do realizacji projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Stąd idea budowy świetlicy wiejskiej w celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców wsi.

Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców. 

Analiza Zasobów Miejscowości

Rodzaj zasobu

BRAK
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu średnim
Jest o znaczeniu dużym
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



X

X
X
X

X


X
X






X


X

Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe.
Walory zagospodarowania przestrzennego.
Zabytki.
Zespoły artystyczne.





X


X




X
X


Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsce, osoby i przedmioty kultu.
Święta, odpusty, pielgrzymki.
Tradycje, obrzędy gwara.
Legendy, podania i fakty historyczne.
Ważne postacie historyczne.
Specyficzne nazwy.







X
X

X
X

X




X

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkalną
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.





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

Instytucja
Placówki opieki społecznej.
Placówki oświatowe.
Dom Kultury
Poczta
Bank

X
X
X
X
X



Ludzie, organizacje społeczne
OSP
Koło Gospodyń Wiejskich




X
X





Mocne i słabe strony wsi

Mocne strony wsi
Słabe strony wsi
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe.
Aktywna społeczność lokalna.
Dobre gleby sprzyjające rozwojowi rolnictwa.
Dobrze działająca organizacja pozarządowa - OSP, Koło Gospodyń Wiejskich.
Otoczona lasami, jeziorami.
Zabytki: Kościół z XV wieku.
Rezerwy terenowe pod rozwój działalności gospodarczej oraz agroturystycznej.
	Bezrobocie strukturalne.

Brak kanalizacji.
Brak odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia działalności rekreacyjno - sportowej oraz kulturalnej.
Brak bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci.
Brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury.
	Infrastruktura drogowa wymagająca modernizacji.

Szanse
Zagrożenia
Możliwość uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Promocja wsi przez mieszkańców.
Wykorzystanie dobrego stanu środowiska naturalnego do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Mobilność mieszkańców do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które mogą się przyczynić do rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
	Trudności ekonomiczne większości rodzin.

Utrzymujące się bezrobocie.
Migracja ludzi młodych do miast.




Jaka jest nasza wieś?
Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi
Co ją wyróżnia?
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe, gościnność mieszkańców;
Jakie pełni funkcje?
Mieszkaniowe, wypoczynkowe w okresie letnim dla mieszkańców miast;
Kim są mieszkańcy?
Rdzenni mieszkańcy oraz ludność napływowa, rolnicy oraz pracownicy różnych działów gospodarki;
Co daje utrzymanie?
Indywidualne gospodarstwa rolne, działalność gospodarcza, działalność usługowa;
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna;
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Dyskusje i rozwiązywanie problemów i konfliktów na zebraniach wiejskich, współpraca z UG;
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Estetyczna, zadbana;
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, Opłatek, Procesja „Bożego Ciała”;
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
Obejścia zadbane, estetyczna o średnim standarcie;
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Zadbane kompleksy leśne i wodne;
Jakie jest rolnictwo?
Dobrze rozwinięte, zmechanizowane, wielokierunkowe;
Jakie są powiązania komunikacyjne?
MPK, PKS, transport własny;
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Aktywny udział w działalności OSP, KGW, sporcie;


Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?
Wizja stanu docelowego
Co ma ją wyróżniać?
Ładny i nowoczesny wygląd, estetyka, ekologia, możliwość zatrudnienia i czynnego odpoczynku, aktywni mieszkańcy;
Jakie ma pełnić funkcje?
Mieszkaniowe, agroturystyczne, rekreacyjno - sportowe, kulturalne; 
Kim mają być mieszkańcy?
Wykształceni, aktywni, dbający o wieś, przedsiębiorczy, w pełni identyfikujący się ze wsią;
Co ma dać utrzymanie?
Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, mikroprzedsiębiorstwa;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
Aktywny udział w organizacjach pozarządowych, solidarność;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
Dyskusje, rozmowy, rozwiązywanie problemów na zebraniach wiejskich, współpraca z UG;
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Czysta, estetyczna, nowoczesna;
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Ludowe, sportowe, strażackie;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Estetyczna, czyste, funkcjonalnie stanowiące jedną całość;
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Ekologiczny, atrakcyjny, naturalny;
Jakie ma być rolnictwo?
Dobrze rozwinięte, jednokierunkowe, w pełni zmechanizowane; 
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
Wygodne, dostosowane do potrzeb mieszkańców;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Aktywny udział w życiu kulturalno - sportowym, korzystanie z nowej świetlicy oraz rozbudowane boisko;
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Program Rozwoju Wsi

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno – sportowej
	Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej – 2005 r. 

Budowa boisk sportowych: 
	budowa boiska sportowego do koszykówki - 2006r.
budowa boiska sportowego do piłki nożnej - 2006r
Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2005r. 
	Modernizacja nawierzchni drogi asfaltowej - 2005 - 2006r. 

Gazyfikacja – 2007r. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 2008r.
	Poprawa estetyki wsi – według indywidualnych możliwości właścicieli posesji.
Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi
	Tworzenie gospodarstw agroturystycznych.


Opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia – dokończenie budowy Świetlicy Wiejskiej przy budynku OSP.

1.Ogólna charakterystyka.
Świetlica Wiejska w Ornowie obecnie znajduje się w stanie surowym, parterowym bez więźby dachowej. Zajmuje 279,47 m2 powierzchni użytkowej. Ma ona za zadanie skupianie życia towarzyskiego i społecznego mieszkańców wsi Ornowo. Przeznaczona jest do organizacji imprez ludowych i okolicznościowych, organizacji zebrań wiejskich, oraz spotkań Koła Gospodyń Wiejskich. Na obiekt ten składają się następujące pomieszczenia: sala imprez na około 120 osób wraz z sanitariatami, zaplecze kuchenne, magazynowe oraz socjalne dla obsługi kuchni, kotłownię. 


2.Opis funkcji
Za wejściem głównym do budynku, następuje podział funkcji poprzez stworzenie niezależnych wejść: 
1) na parter – do pomieszczenia przeznaczonego do sali imprez, do węzła sanitarnego,
2) na poddasze – do sali zebrań
Sala imprez – przewiduje się w niej możliwość organizacji imprez na około 120 osób; do sali prowadzi 1 wejście: poprzez przedsionek; przedsionek ten prowadzi również 
do szatni.
Zaplecze kuchenne – wejście na zaplecze znajduje się od sali imprez; mieści ono wielofunkcyjną kuchnię, która połączona jest z salą poprzez miejsce wydawania posiłków; w strefie wejściowej na zaplecze kuchenne zaprojektowano magazyny, które służą do przechowywania w szafach chłodniczych, zamrażarkach i regałach, produktów spożywczych; obsługa kuchni posiada swój węzeł sanitarny z pomieszczenia kuchennego.
Zaplecze sanitarne – zaprojektowano 2 zespoły sanitarne: na parterze 
z wyodrębnionym węzłem damskim i męskim (dzięki wejściu z wiatrołapu istnieje możliwość korzystania z WC podczas organizacji imprez plenerowych przy zamkniętej sali imprez).
Pomieszczenie techniczne – znajduje się na parterze i obejmują kotłownie olejową (proponuje się zastosowanie jednego dwufunkcyjnego kotła obsługującego parter 
i poddasze).
3.Wyposażenie w instalacje
Budynek Świetlicy Wiejskiej wyposażony zostanie w następujące instalacje:
	Kanalizacyjną - ścieki odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

Wodociągową – ciepła woda użytkowa pozyskiwana będzie z jednego dwufunkcyjnego kotła C.O., olejowego,
Centralnego ogrzewania – przewiduje się ogrzewanie olejowe z wykorzystaniem kotła dwufunkcyjnego,
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
Instalację elektryczną.

4. Zakres prac przewidzianych do realizacji
Celem projektu są roboty budowlane i wykończeniowe mające na celu przekazania do użytkowania Świetlicy Wiejskiej przy budynku OSP w Ornowie realizowanej na parceli gruntowej Nr 227/4.
Zakres projektu obejmuje roboty budowlane i wykończeniowe pozwalające na użytkowanie części parterowej obiektu z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych na salę zebrań.
W zakres robót wchodzą:
wykonanie pokrycia dachowego,
instalacja wodno – kanalizacyjne,
instalacja elektryczna i wentylacyjna,
instalacja c.o. wraz z kotłownią i instalacja ciepłej wody,
ścianki działowe,
montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
tynki ścian i sufitów,
posadzki,
roboty malarskie,
elewacja zewnętrzna.

5. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
Wartość powyższego zakresu robót wyniesie 414.000,00 zł w tym:
	pokrycie dachowe 86.000,00 zł

instalacja wodno – kanalizacyjna 15.000,00 zł
instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia 70.000,00 zł
instalacje elektryczne, wentylacja 53.000,00 zł
roboty wykończeniowe 190.000,00 zł

6. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia
Pokrycie dachowe - maj 2005r.
Instalacje elektryczne: czerwiec – lipiec 2005r.
Instalacje wodno – kanalizacyjne: sierpień – wrzesień 2005r.
	Instalacja C.O. wraz z kotłownią i instalacja ciepłej wody: wrzesień - październik 2005r.
	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej: sierpień 2005 r.
Tynki ścian i sufitów: wrzesień - październik 2005 r.
Posadzki: październik 2005 r.
Roboty malarskie: listopad 2005 r.
Elewacja zewnętrzna: wrzesień - październik 2005r.


Odpowiedzialnymi za wdrożenie Planu Rozwoju Miejscowości Ornowo, będą Sołtys i Rada Sołecka.
















Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXI/152/05
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 10 marca 2005r.
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Plan rozwoju miejscowości Stare Jabłonki
 





















Stare Jabłonki 2005

Charakterystyka wsi

Aktualna sytuacja naszej wsi
Wieś Stare Jabłonki położona jest w północno - wschodniej części Gminy Ostróda, niedaleko drogi krajowej Nr 16 Grudziądz - Olsztyn, liczy 678 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 17,27 km2, co stanowi 4,31% powierzchni całej gminy.
Stare Jabłonki wymienione są po raz pierwszy w 1584 roku jako majątek książęcy. W 1619 roku Albrecht Finck otrzymał z prawem dziedziczenia przez obydwoje dzieci od Jana Zygmunta z Lipowca pięć włók magdeburskich. W latach 1628-1675 owe pięć włók należało do Albrechta i Krzysztofa Fincków oraz mieszczanina ostródzkiego Jerzego Fahrenholza, który to sprzedał swoje dobra Krzysztofowi Rostkowi, który nazywał siebie Jabłońskim. W 1820 roku Stare Jabłonki miały tylko pięć domów i mieszkało tu tylko 29 osób.
Dziś Stare Jabłonki to prawdziwy kurort z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi, Stanica Wodną PTTK oraz całorocznym Hotelem Anders, znany w kraju i poza jego granicami. 
Wieś ma zabudowę zwartą, posiadającą dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: wodociągi 99%, kanalizacja 99%, telefonizacja 54%. 
Mieszkańcy wsi Stare Jabłonki, to rolnicy, pracownicy sektora państwowego, jak również prywatnego. Źródłem ich utrzymania są indywidualne gospodarstwa rolne, agroturystyczne, jak również zakłady pracy poza miejscem zamieszkania.
Mieszkańców wyróżnia szeroko rozumiana aktywność społeczna, duży udział pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego. Są aktywnymi członkami organizacji społecznych takich jak: Ochotnicza Straż Pożarna. Wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych spotkań Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.
W Starych Jabłonkach istnieje Ośrodek Zdrowia, biblioteka, poczta, hotel, restauracja, pole biwakowe, camping. Tutaj również mieści się Przedszkole i Szkoła Podstawowa, do którego uczęszczają dzieci ze Starych Jabłonek i okolic.
Mieszkańcy starają się skutecznie organizować czas wolny zarówno dzieciom 
i młodzieży, jak również sobie. Dlatego też w roku 1994 powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Dziś posiada 34 członków. Z uwagi na zaangażowanie i sprawne działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego Jednostka OSP Stare Jabłonki została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Ostróda dają duże szanse na poprawę standardów życia mieszkańców. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej miejscowości. Stanowi to punkt wyjścia do realizacji projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Stąd idea budowy boiska sportowego w celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców wsi.

Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców. 

Analiza Zasobów Miejscowości

Rodzaj zasobu

BRAK
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu średnim
Jest o znaczeniu dużym
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












X










X

X

X
X
X
X
X

X

Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe.
Walory zagospodarowania przestrzennego.
Zabytki.
Zespoły artystyczne.





X


X


X



X
Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsce, osoby i przedmioty kultu.
Święta, odpusty, pielgrzymki.
Tradycje, obrzędy gwara.
Legendy, podania i fakty historyczne.
Ważne postacie historyczne.
Specyficzne nazwy.





X
X
X

X
X
X

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkalną
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.





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
Instytucja
Placówki opieki społecznej.
Placówki oświatowe.
Dom Kultury
Poczta
Bank



X

X



X
X

X

Ludzie, organizacje społeczne
OSP
Koło Gospodyń Wiejskich
Ludowe Zespoły Sportowe


X



X

X


Mocne i słabe strony wsi

Mocne strony wsi
Słabe strony wsi
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe.
Aktywna społeczność lokalna.
Dobrze działająca organizacja pozarządowa - OSP
Otoczona lasami, jeziorami.
Rezerwy terenowe pod rozwój działalności gospodarczej oraz agroturystycznej.
	Bezrobocie strukturalne.

Brak odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia działalności rekreacyjno - sportowej oraz kulturalnej.
Brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury.

Szanse
Zagrożenia
Możliwość uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Promocja wsi przez mieszkańców.
Wykorzystanie dobrego stanu środowiska naturalnego do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Mobilność mieszkańców do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które mogą się przyczynić do rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
	Trudności ekonomiczne większości rodzin.

Utrzymujące się bezrobocie.
Migracja ludzi młodych do miast.


Jaka jest nasza wieś?
Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi
Co ją wyróżnia?
Walory krajobrazowo - przyrodnicze, atrakcyjne środowisko naturalne, centrum turystyczne gminy Ostróda, gościnność mieszkańców;
Jakie pełni funkcje?
Oświatowe, kulturalne, rekreacyjno - rozrywkowe, wypoczynkowe, przemysłowe, komunikacyjne;
Kim są mieszkańcy?
Ludność napływowa;
Co daje utrzymanie?
Oświata, przedsiębiorstwa usługowo - handlowe, zakłady poza miejscem zamieszkania;
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Sołtys, Rada Sołecka;
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Na zebraniach wiejskich, spotkaniach Rady Sołeckiej, współpraca z UG;
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Estetyczna, zadbana, o atrakcyjnych walorach krajobrazowo - przyrodniczych;
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Procesja „Bożego Ciała”;
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
Zadbane, estetyczne, w miarę możliwości modernizowane;
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Nieskażone środowisko naturalne, mieszkańcy dbają o stan środowiska;
Jakie jest rolnictwo?
-
Jakie są powiązania komunikacyjne?
PKP, PKS, transport własny;
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Zajęcia pozalekcyjne, sport, zajęcia rozrywkowo - rekreacyjne, aktywny udział w życiu pożarniczym;


Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?
Wizja stanu docelowego
Co ma ją wyróżniać?
Agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe o wysokim standardzie, czyste środowisko;
Jakie ma pełnić funkcje?
Turystyczne, kulturalne, wychowawcze, mieszkaniowe, oświatowe, 
Kim mają być mieszkańcy?
Wykształceni, przedsiębiorczy, aktywni, identyfikujące się ze wsią; 
Co ma dać utrzymanie?
Agroturystyka, mikroprzedsiębiorstwa, zakłady handlowe i usługowe;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
Sołtys, Rada Sołecka;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
Na zebraniach wiejskich, spotkaniach Rady Sołeckiej, współpraca z UG;
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Estetyczna, ekologiczna, czysta, rozwojowa;
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Związane z tradycjami świątecznymi, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Procesja „Bożego Ciała”;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Zadbane, estetyczne, czyste, nowoczesne i funkcjonalne o wysokim standardzie;
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Ekologiczny, atrakcyjny;
Jakie ma być rolnictwo?
-
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
Komunikacja miejska, PKP, PKS - przystosowane do potrzeb mieszkańców;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Zajęcia pozalekcyjne, sport, zajęcia rozrywkowo - rekreacyjne, aktywny udział w życiu pożarniczym, korzystanie z boiska sportowego;

Program Rozwoju Wsi

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno – sportowej
	Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej – 2005 r. 

Budowa boiska sportowego: 
	budowa boiska sportowego do piłki nożnej - 2006r
Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2005r. 
	Modernizacja nawierzchni drogi asfaltowej - 2006r. 
	Poprawa estetyki wsi – według indywidualnych możliwości właścicieli posesji.

Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi
	Tworzenie gospodarstw agroturystycznych.



Opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia – budowa boiska sportowego.

1.Ogólna charakterystyka.
Boisko sportowe o powierzchni 1 ha 32 a, położone w centrum wsi. Podłoże piaszczyste, o bardzo nierównej powierzchni.

2.Opis funkcji
Boisko używane będzie przez mieszkańców wsi Stare Jabłonki i okolicznych miejscowości. Duże wykorzystanie boiska przez Szkołę Podstawową w ramach zajęć wychowania fizycznego. Na boisku odbywać się będą także inne imprezy sportowo – rekreacyjne.

3. Zakres prac przewidzianych do realizacji
Rekultywacja boiska sportowego polega na wykonaniu :
	Orka mechaniczna.

Glebogryzarka.
Kultywatorowanie.
Bronowanie.
Równanie powierzchni równiarką.
Wysiew nawozów.
Wałowanie.
Wysiew trawy.
Ogrodzenie boiska.
W zakres robót wchodzą:
Orka mechaniczna,
Równanie powierzchni,
Nawożenie ziemi żyznej – urodzajnej,
Wysiew nawozów i trawy,
Wałowanie, 
Wykonanie ogrodzenia z siatki.


4. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
Wartość powyższego zakresu robót wyniesie 15.000,00 zł w tym:
	Roboty ziemne – 5.000,00 zł

Zakup nawozów i trawy – 3.000,00 zł
Wykonanie ogrodzenia boiska – 7.000,00 zł

5. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia
Prace ziemne i wysiew nawozów – kwiecień 2005r.
Wysiew, trawy i wałowanie – maj 2005r.
Wykonanie ogrodzenia boiska - czerwiec 2005r.


Odpowiedzialnymi za wdrożenie Planu Rozwoju Miejscowości Stare Jabłonki, będą Sołtys i Rada Sołecka.


Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXXI/152/05
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 10 marca 2005r.



Gmina Ostróda
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Plan rozwoju miejscowości Zwierzewo
 























Zwierzewo 2005
Charakterystyka wsi

Aktualna sytuacja naszej wsi
Wieś Zwierzewo położona jest w północno - wschodniej części gminy Ostróda, niedaleko drogi krajowej Nr 16 Grudziądz - Olsztyn, liczy 390 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 6,63 km2, co stanowi 1,65% powierzchni całej gminy.
Wieś datowana jest na początek XIV wieku, kiedy to w roku 1435 roku Stefan 
z Grodkowa sprzedał wieś Aleksandrowi Bażyńskiemu.
Wieś ma zabudowę zwartą, posiadającą średnio rozwiniętą infrastrukturę techniczną: wodociągi 100%, telefonizacja 96%. Słabą stroną wsi Zwierzewo jest brak kanalizacji.
Mieszkańcy wsi Zwierzewo, to przede wszystkim rolnicy, pracownicy sektora państwowego, jak również prywatnego. Źródłem ich utrzymania są indywidualne gospodarstwa rolne, jak również zakłady pracy poza miejscem zamieszkania.
Mieszkańców wyróżnia szeroko rozumiana aktywność społeczna, duży udział pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego - rozbudowa remizy strażackiej, świetlicy, zadrzewianie, porządkowanie i pielęgnowanie wsi. Są aktywnymi członkami organizacji społecznych takich jak: Sekcja piłki nożnej GLKS „Kormoran”. Wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych spotkań Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.
Na terenie wsi Zwierzewo znajduje się Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci z miejscowości Zwierzewo i okolic.
Okolice wsi Zwierzewo charakteryzuje atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe - linia brzegowa Szeląga Wielkiego. 
Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Ostróda dają duże szanse na poprawę standardów życia mieszkańców. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej miejscowości. Stanowi to punkt wyjścia do realizacji projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Stąd idea budowy boiska sportowego w celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców wsi.

Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców. 

Analiza Zasobów Miejscowości


Rodzaj zasobu

BRAK
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu średnim
Jest o znaczeniu dużym
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







X















X





X



X
X


X

X
X

X

Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe.
Walory zagospodarowania przestrzennego.
Zabytki.
Zespoły artystyczne.




X
X


X





X

Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsce, osoby i przedmioty kultu.
Święta, odpusty, pielgrzymki.
Tradycje, obrzędy gwara.
Legendy, podania i fakty historyczne.
Ważne postacie historyczne.
Specyficzne nazwy.

X
X


X




X


X




X


Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkalną
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.





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
Instytucja
Placówki opieki społecznej.
Placówki oświatowe.
Dom Kultury
Poczta
Bank

X

X
X
X




X

Ludzie, organizacje społeczne
OSP
Koło Gospodyń Wiejskich
Ludowe Zespoły Sportowe

X
X





X


Mocne i słabe strony wsi

Mocne strony wsi
Słabe strony wsi
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe.
Aktywna społeczność lokalna.
Dobre gleby sprzyjające rozwojowi rolnictwa.
Dobrze działająca organizacja pozarządowa - Ludowe Zespoły Sportowe
Otoczona lasami, jeziorami.
	Rosnące bezrobocie.

Brak kanalizacji 
Brak odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia działalności rekreacyjno - sportowej.
Brak infrastruktury kulturalnej.
Brak bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci.
Szanse
Zagrożenia
Możliwość uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Promocja wsi przez mieszkańców.
Wykorzystanie dobrego stanu środowiska naturalnego do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Mobilność mieszkańców do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które mogą się przyczynić do rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
	Trudności ekonomiczne większości rodzin.

Utrzymujące się bezrobocie.
Migracja ludzi młodych do miast.












Jaka jest nasza wieś?
Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi
Co ją wyróżnia?
Atrakcyjne położenie – jezioro Szeląg Duży – część Kanału Ostródzko – Elbląskiego, stare drzewa, bliskość lasów, łowiska do wędkowania amatorskiego;
Jakie pełni funkcje?
Rolnicze, wychowawcze, sportowe;
Kim są mieszkańcy?
Rdzenni mieszkańcy i ludność napływowa, rolnicy, pracownicy sektora prywatnego i publicznego;
Co daje utrzymanie?
Indywidualne gospodarstwa rolne, zakłady pracy na terenie Ostródy, gospodarstwa agroturystyczne;
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Rada sołecka, zebrania LZS;
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Na posiedzeniach Rady Sołeckiej i zebraniach wiejskich;
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Zabudowana, domy usytuowane po obu stronach głównej drogi i dróg bocznych;
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Choinki, zawody sportowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
Część obejść powinna być zmodernizowana, obejścia i mieszkania zadbane;
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Środowisko zanieczyszczone odpadami gospodarstw domowych, uciążliwość związana z hodowlą drobiu na masową skalę;
Jakie jest rolnictwo?
Produkcja roślinna i zwierzęca;
Jakie są powiązania komunikacyjne?
PKS, transport własny;
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Udział w życiu sportowym – LZS, SKS, place zabaw, zajęcia pozalekcyjne; 

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?
Wizja stanu docelowego
Co ma ją wyróżniać?
Agroturystyka, zaplecze sportowo – kulturalne, świetlica wiejska, boiska do gry, OSP;
Jakie ma pełnić funkcje?
Kulturalno – sportowo – oświatowe, strażackie, obsługa ruchu turystycznego;
Kim mają być mieszkańcy?
Wykształceni, przedsiębiorczy;
Co ma dać utrzymanie?
Agroturystyka, rolnictwo, handel (sklepy), działalność usługowa (kawiarnia, rękodzieło), rybołówstwo;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
Sołtys, Rada sołecka, Rada Sportu i Rekreacji (w tym turystyki – punkt informacyjny);
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
Na zebraniach wiejskich, zebraniach Rady Sołeckiej;
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Estetyczna, urbanizacyjnie zorganizowana – sklepy, chodniki, place zabaw;
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, zawody sportowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zawody w sportach wodnych;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Zadbane, funkcjonalne i estetyczne;
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Zadbane i czyste, jezioro dostępne dla mieszkańców;
Jakie ma być rolnictwo?
Ekologiczne, nieuciążliwe dla środowiska, przystosowane do obsługi turystów;
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
ZKM, PKS, poprawa dróg dojazdowych;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Sport i rekreację, powszechny dostęp do internetu (kawiarenka), zajęcia pozalekcyjne, ekologia, turystyka, żeglarstwo;

35

Program Rozwoju Wsi

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno – sportowej :
	Budowa placu zabaw – 2006r.

Budowa boiska sportowego: 
	budowa boiska sportowego do piłki nożnej - 2005r.
Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2006r. 
	Modernizacja nawierzchni drogi asfaltowej- 2006r.
	Poprawa estetyki wsi – według indywidualnych możliwości właścicieli posesji.

Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi
	Tworzenie gospodarstw agroturystycznych.



Opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia – budowa boiska sportowego.

1.Ogólna charakterystyka.
Boisko sportowe o powierzchni 1 ha. Położone na obrzeżach wsi. Podłoże piaszczyste, bardzo nierówne.

2.Opis funkcji
Boisko używane będzie przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Zwierzewa 
i okolicznych miejscowości. Duże wykorzystanie boiska przez Szkołę Podstawową w ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowo – rekreacyjnych, pozalekcyjnych. W sezonie od wiosny do jesieni będą odbywać się mecze drużyn piłkarskich kl. „A” w ramach rozgrywek Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie.

3. Zakres prac przewidzianych do realizacji
Rekultywacja boiska sportowego polega na wykonaniu:
	Kultywatorowanie mechaniczne.

Nawożenie ziemią żyzną.
Bronowanie.
Równanie powierzchni równiarką.
Wysiew nawozów.
Wałowanie.
Wysiew trawy.
Ogrodzenie boiska.
W zakres robót wchodzą:
Orka mechaniczna,
Równanie powierzchni,
Nawożenie ziemi żyznej – urodzajnej,
Wysiew nawozów i trawy,
Wałowanie, 
Wykonanie ogrodzenia z siatki.

4. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
Wartość powyższego zakresu robót wyniesie 15.000,00 zł w tym:
	Roboty ziemne – 5.000,00 zł

Zakup nawozów i trawy – 3.000,00 zł
Wykonanie ogrodzenia boiska – 7.000,00 zł

5. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia
Prace ziemne – kwiecień 2005r.
Wysiew nawozów, trawy i wałowanie – maj 2005r.
Wykonanie ogrodzenia boiska - czerwiec 2005r.


Odpowiedzialnymi za wdrożenie Planu Rozwoju Miejscowości Zwierzewo, będą Sołtys i Rada Sołecka.
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Morliny 2005
Charakterystyka wsi

Aktualna sytuacja naszej wsi
Wieś Morliny położona jest w północno - zachodniej części gminy Ostróda, przy drodze krajowej Nr 15 Ostróda - Toruń, liczy 247 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 7,05 km2, co stanowi 1,76% powierzchni całej gminy.
Morliny są położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, dlatego jej przeszłość historyczna jest ściśle związana z historia Ostródy, ponieważ w przeszłości Morliny leżały w granicach administracyjnych tego miasta.
Wieś ma zabudowę zwartą, posiadającą średnio rozwiniętą infrastrukturę techniczną: wodociągi 100%, telefonizacja 65%. Słabą stroną wsi Morliny jest brak kanalizacji.
Mieszkańcy wsi Morliny, to przede wszystkim rolnicy, pracownicy sektora państwowego, jak również prywatnego. Źródłem ich utrzymania są indywidualne gospodarstwa rolne, jak również zakłady pracy poza miejscem zamieszkania.
Mieszkańców wyróżnia szeroko rozumiana aktywność społeczna, duży udział pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego - porządkowanie i pielęgnowanie wsi. Wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych spotkań Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.
Na terenie Morlin nie ma przedszkola ani szkół, a dzieci pobierają naukę 
w pobliskich miejscowościach: 
	Szkole Podstawowej w Brzydowie,

Gimnazjum w Durągu,
Gimnazjum w Ostródzie.
Współcześnie Morliny kojarzą się głównie z Zakładami Mięsnymi.
Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Ostróda dają duże szanse na poprawę standardów życia mieszkańców. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej miejscowości. Stanowi to punkt wyjścia do realizacji projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Stąd idea budowy boiska sportowego w celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców wsi.
Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców. 

Analiza Zasobów Miejscowości

Rodzaj zasobu

BRAK
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu średnim
Jest o znaczeniu dużym
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



X



X

X


X



X
X

X


X

X
Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe.
Walory zagospodarowania przestrzennego.
Zabytki.
Zespoły artystyczne.





X




X
X


X
Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsce, osoby i przedmioty kultu.
Święta, odpusty, pielgrzymki.
Tradycje, obrzędy gwara.
Legendy, podania i fakty historyczne.
Ważne postacie historyczne.
Specyficzne nazwy.


X



X

X


X



X

X

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkalną
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.

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

Instytucja
Placówki opieki społecznej.
Placówki oświatowe.
Dom Kultury
Poczta
Bank

X
X
X
X
X



Ludzie, organizacje społeczne
OSP
Koło Gospodyń Wiejskich

X
X




Mocne i słabe strony wsi

Mocne strony wsi
Słabe strony wsi
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe.
Aktywna społeczność lokalna.
Dobre gleby sprzyjające rozwojowi rolnictwa.
Istnienie dużego zakładu przetwórczego. 
	Bezrobocie strukturalne.

Brak kanalizacji.
Brak gazyfikacji.
Brak odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia działalności rekreacyjno - sportowej oraz kulturalnej.
Brak bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci.

Szanse
Zagrożenia
Możliwość uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Promocja wsi przez mieszkańców.
Wykorzystanie dobrego stanu środowiska naturalnego do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Mobilność mieszkańców do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które mogą się przyczynić do rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
	Trudności ekonomiczne większości rodzin.

Utrzymujące się bezrobocie.
Migracja ludzi młodych do miast.















Jaka jest nasza wieś?
Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi
Co ją wyróżnia?
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe, bliskość miasta Ostróda;
Jakie pełni funkcje?
Mieszkaniowe, rolnicze;
Kim są mieszkańcy?
Rolnicy, pracownicy sektora prywatnego i publicznego, byli pracownicy PGR;
Co daje utrzymanie?
Indywidualne gospodarstwa rolne, działalność gospodarcza i usługowa;
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Rada Sołecka;
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Dyskusje i rozwiązywanie problemów na zebraniach wiejskich i zebraniach Rady Sołeckiej;
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Zaniedbany, wymagający pielęgnacji i uporządkowania;
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
Obrzędy religijne - Procesja „Bożego Ciała”, opłatek;
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
Obejścia zaniedbane, wymagające modernizacji;
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Środowisko czyste, zanieczyszczenia komunalne cieku wodnego;
Jakie jest rolnictwo?
Nastawione głównie na produkcję roślinną - rzepak, pszenica;
Jakie są powiązania komunikacyjne?
ZKM, transport własny;
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Sport;



Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?
Wizja stanu docelowego
Co ma ją wyróżniać?
Czyste środowisko, estetyka, ekologia, możliwość zatrudnienia i czynnego odpoczynku;
Jakie ma pełnić funkcje?
Mieszkaniowe, rekreacyjne, kulturalne;
Kim mają być mieszkańcy?
Wykształceni, przedsiębiorczy;
Co ma dać utrzymanie?
Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, mikroprzedsiębiorstw;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
Rada Sołecka;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
Rozmowy na zebraniach wiejskich, współpraca z pracownikami socjalnymi, pracownikami służby zdrowia oraz współpraca z UG;
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Czysta i estetyczna, skanalizowana, zgazyfikowana;
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Obrzędy religijne - Procesja „Bożego Ciała”, opłatek;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Czyste i zadbane, schludne, ogrodzone;
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Ekologiczny i estetyczny;
Jakie ma być rolnictwo?
Ekologiczne, nowoczesne, dobrze rozwinięte;
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
ZKM, dostosowane do potrzeb mieszkańców;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Świetlica, boisko sportowe, zespół tańca, kółka zainteresowań;



Program Rozwoju Wsi

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno – sportowej
	Budowa świetlicy wiejskiej – 2005 r. 

Budowa boiska sportowego: 
	budowa boiska sportowego do piłki nożnej - 2006r
Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2005r. 
	Gazyfikacja – 2007r. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 2008r.
	Poprawa estetyki wsi – według indywidualnych możliwości właścicieli posesji.
Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi
	Tworzenie gospodarstw agroturystycznych.


Opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia – budowa boiska sportowego.

1.Ogólna charakterystyka.
Boisko sportowe o powierzchni 0,30 ha. Położone w centrum wsi, podłoże lekko piaszczyste, powierzchnia nierówna. 

2.Opis funkcji
Boisko używane będzie przez mieszkańców Morlin do gier małych, większości przez  dzieci i młodzież .Przystosowane będzie do uprawiania dyscyplin takich jak siatkówka, koszykówka, piłka nożna, kometka itp.  

3. Zakres prac przewidzianych do realizacji
Rekultywacja boiska sportowego polega na wykonaniu :
	niwelacja terenu

orka mechaniczna 
wysiew nawozów
wałowanie
wysiew trawy

W zakres robót wchodzą:
niwelacja terenu
równanie powierzchni
nawożenie ziemi żyznej – urodzajnej
wysiew nawozów i trawy
wałowanie 


5. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
Wartość powyższego zakresu robót wyniesie 8000  zł w tym:
- roboty ziemne – 3000 zł
- zakup nawozów i trawy – 1500 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska – 3500 zł

6. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia
Prace ziemne – kwiecień 2005r.
Wysiew nawozów, trawy i wałowanie – maj 2005r.
Wykonanie ogrodzenia – czerwiec 2005 r.



Odpowiedzialnymi za wdrożenie Planu Rozwoju Miejscowości Morliny , będą Sołtys i Rada Sołecka.
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Plan rozwoju miejscowości Samborowo
 






















Samborowo 2005
Charakterystyka wsi

Aktualna sytuacja naszej wsi
Wieś Samborowo położona jest w północno - zachodniej części gminy Ostróda, przy drodze krajowej Nr 16 Olsztyn - Grudziądz, liczy 1392 mieszkańców 
i zajmuje powierzchnię 15,11 km2, co stanowi 3,77% powierzchni całej gminy.
Wieś ma pochodzenie staropruskie. Pierwsze wzmianki, jakie odnotowano na jej temat pochodzą z 1351 roku, kiedy ówczesny sołtys otrzymał 6 radeł pruskich, 
a Prusowi Wiltucie nadano prawa lokacyjne na 11 radeł. Po II wojnie światowej wieś szybko się odradzała i przez wiele lat była siedzibą gminy. W gminie Ostróda Samborowo jest największą i najszybciej rozwijającą się wsią. 
Wieś ma zabudowę zwartą, posiadającą dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: wodociągi 99%, kanalizacja 99%, telefonizacja 62%. 
Mieszkańcy wsi Samborowo, to przede wszystkim rolnicy, pracownicy sektora państwowego, jak również prywatnego. Źródłem ich utrzymania są indywidualne gospodarstwa rolne, jak również zakłady pracy poza miejscem zamieszkania.
Mieszkańców wyróżnia szeroko rozumiana aktywność społeczna, duży udział pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego. Samborowo skupia największą liczbę obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Ostróda. W Samborowie istnieje Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka. Tutaj również mieści się Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum, do którego uczęszczają dzieci z Samborowa i okolic.
Wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych spotkań Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.
Okolice wsi Samborowo charakteryzuje atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe, dlatego też w Samborowie zaczyna się Żółty Szlak pieszy o długości ok. 62,5 km, który przebiega przez Makowo - Iławę - Radomno aż do wsi Łąkorek.
Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Ostróda dają duże szanse na poprawę standardów życia mieszkańców. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej miejscowości. Stanowi to punkt wyjścia do realizacji projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Stąd idea modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury oraz budowy boiska sportowego w celu pobudzenia aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców wsi.

Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców. 

Analiza Zasobów Miejscowości


Rodzaj zasobu

BRAK
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu średnim
Jest o znaczeniu dużym
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




X




X

X

X

X
X
X
X



X
X
Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe.
Walory zagospodarowania przestrzennego.
Zabytki.
Zespoły artystyczne.







X

X





X



X
Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsce, osoby i przedmioty kultu.
Święta, odpusty, pielgrzymki.
Tradycje, obrzędy gwara.
Legendy, podania i fakty historyczne.
Ważne postacie historyczne.
Specyficzne nazwy.





X
X



X
X
X

X
Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkalną
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.







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
Instytucja
Placówki opieki społecznej.
Placówki oświatowe.
Dom Kultury
Poczta
Bank





X


X


X
X
X
Ludzie, organizacje społeczne
OSP
Koło Gospodyń Wiejskich
Ludowe Zespoły Sportowe

X
X





X




Mocne i słabe strony wsi

Mocne strony wsi
Słabe strony wsi
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe.
Aktywna społeczność lokalna.
Dobre gleby sprzyjające rozwojowi rolnictwa.
Dobrze działająca organizacje - Gminny Ośrodek Kultury
Otoczona lasami, jeziorami.
Rezerwy terenowe pod rozwój działalności gospodarczej oraz agroturystycznej.
	Strukturalne bezrobocie.

Brak odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia działalności rekreacyjno - sportowej.
Brak dobrze wyposażonej infrastruktury kulturalnej.
Brak bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci.
Szanse
Zagrożenia
Możliwość uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Promocja wsi przez mieszkańców.
Wykorzystanie dobrego stanu środowiska naturalnego do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Mobilność mieszkańców do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które mogą się przyczynić do rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
	Trudności ekonomiczne większości rodzin.

Utrzymujące się bezrobocie.
Migracja ludzi młodych do miast.





Jak jest nasza wieś?
Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi
Co ją wyróżnia?
Największa miejscowość, skupia największą liczbę obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Ostróda, walory przyrodniczo - krajobrazowe;
Jakie pełni funkcje?
Oświatowe, kulturalne, sportowo - rekreacyjne, rolniczo - przemysłowe;
Kim są mieszkańcy?
Ludność napływowa;
Co daje utrzymanie?
Placówki oświatowe, kulturalne, handlowo - usługowe, indywidualne gospodarstwa rolne, zakłady poza miejscem zamieszkania;
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Sołtys, Rada Sołecka;
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Rozmowy i dyskusje na zebraniach wiejskich, spotkaniach Rady Sołeckiej, współpraca z UG;
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Zadbana i estetyczna;
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
Tradycje związane z obrzędowością różnego rodzaju Świąt, Noc Świętojańska, Jasełka;
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
Zadbane, estetyczne, czyste, w miarę możliwości mieszkańców modernizowane; 
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Bardzo dobry, wieś posiada sieć wodno - kanalizacyjną z oczyszczalnią ścieków, mieszkańcy dbają o środowisko i stan otoczenia;
Jakie jest rolnictwo?
Dobrze rozwinięte, zmechanizowane, wielokierunkowe;
Jakie są powiązania komunikacyjne?
PKP, PKS, transport własny;
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Zajęcia pozalekcyjne, zajęcia kulturalno - rozrywkowe, sportowe, wolontariat, udział w różnych rodzajach imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.



Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?
Wizja stanu docelowego
Co ma ją wyróżniać?
Agroturystyka, rozwój budownictwa mieszkalnego, czyste środowisko;
Jakie ma pełnić funkcje?
Turystyczne, oświatowe, rekreacyjne, przemysłowe;
Kim mają być mieszkańcy?
Wykształceni, aktywni mieszkańcy, przedsiębiorczy;
Co ma dać utrzymanie?
Zakłady przemysłowe, agroturystyka, przemysł usługowy;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
Sołtys, Rada Sołecka;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
Podczas wspólnych spotkań, pomoc między sąsiedzka, zebrania wiejskie;
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Estetyczna, bogata, wyróżniająca się spośród innych miejscowości;
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Związane z tradycjami świątecznymi oraz kultywowanie tych, istniejących obecnie;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Schludne, czyste, bogate atrakcyjne;
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Ekologiczny, czysty;
Jakie ma być rolnictwo?
Nowoczesne, w pełni zmechanizowane, przyjazne środowisku;
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
Komunikacja miejska, obwodnica, PKP, PKS;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Szeroki dostęp do internetu, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z różnych dziedzin, udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych na wysokim poziomie.

Program Rozwoju Wsi

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno – sportowej :
	Modernizacja i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury – 2005r.
	Budowa placu zabaw – 2006r.

Budowa basenu krytego – 2006r.
Budowa boiska sportowego: 
	budowa boiska sportowego do piłki nożnej - 2005r.

Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2005r. 
	Modernizacja nawierzchni drogi asfaltowej - 2005 - 2006r.

Budowa obwodnicy – 2007r. 
	Poprawa estetyki wsi – według indywidualnych możliwości właścicieli posesji.
Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi
	Tworzenie gospodarstw agroturystycznych.




Opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia – budowa boiska sportowego.

1.Ogólna charakterystyka.
Boisko sportowe o powierzchni 1 ha. Położone w centrum wsi, w sąsiedztwie szkół (Gimnazjum i Szkoły Podstawowej). Podłoże lekko piaszczyste, powierzchnia nierówna. 

2.Opis funkcji
Boisko używane będzie przez mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości. W sezonie od wiosny do jesieni odbywać się będą mecze kl. „A” i kl. okręgowej Żaków, młodzików, juniorów i seniorów. Duże wykorzystanie boiska przez Gimnazjum i Szkołę Podstawową w ramach zajęć wychowania fizycznego. Na boisku odbywać się będą także inne imprezy sportowo – rekreacyjne.


3. Zakres prac przewidzianych do realizacji
Rekultywacja boiska sportowego polega na wykonaniu:
	Orka mechaniczna.

Glebogryzarka.
Kultywatorowanie.
Bronowanie.
Równanie powierzchni równiarką.
Wysiew nawozów.
Wałowanie.
Wysiew trawy.
Ogrodzenie boiska.
W zakres robót wchodzą:
Orka mechaniczna,
Równanie powierzchni,
Nawożenie ziemi żyznej – urodzajnej,
Wysiew nawozów i trawy,
Wałowanie, 
Wykonanie ogrodzenia z siatki.
4. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
Wartość powyższego zakresu robót wyniesie 17.000,00 zł w tym:
1. Roboty ziemne – 7.000,00 zł
2. Zakup nawozów i trawy – 3.000,00 zł
3. Wykonanie ogrodzenia boiska – 7.000,00 zł

5. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia
Prace ziemne – kwiecień 2005r.
	Wysiew nawozów, trawy i wałowanie – maj 2005r.

Opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia - modernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury.

1.Ogólna charakterystyka.
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie prowadzi działalność opartą na kołach zainteresowań, działalności kulturalno - rozrywkowej oraz działalności zarobkowej. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury na terenie Gminy Ostróda.

2.Opis funkcji
Podstawowym celem Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Gminny Ośrodek Kultury tworzy i upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki amatorskiej poprzez: upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, festynów oraz imprez okolicznościowych. 

3. Zakres prac przewidzianych do realizacji
Modernizacja centralnego ogrzewania
Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt nagłaśniający

W zakres robót wchodzą:
1. Modernizacja C.O.
	 Modernizacja instalacji grzewczej ( wymiana grzejników),

 Modernizacja kotłowni (z węglowej na gazową).
2. Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury.
	 Rzutnik multimedialny,

 Kolumny,
 Mikser,
 Wzmacniacz.

4. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
Wartość powyższego zakresu robót wyniesie 72.000,00 zł w tym:
	Modernizacja instalacji grzewczej (wymiana grzejników) – 22.000,00 zł

Modernizacja kotłowni – 30.000,00 zł
Zakup rzutnika multimedialnego – 7.000,00 zł
Zakup kolumn - 8.000,00 zł
Zakup miksera - 4.000,00 zł
Zakup wzmacniacza - 1.000,00 zł

5. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia
Modernizacja instalacji grzewczej – lipiec 2005r.
Modernizacja kotłowni – sierpień 2005r.
Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt nagłaśniający - sierpień - wrzesień 2005r.


Odpowiedzialnymi za wdrożenie Planu Rozwoju Miejscowości Samborowo, będą Sołtys i Rada Sołecka.





