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Wstęp 
  
ODNOWA WSI 

 – zachowanie róŜnorodności regionu dla przyszłych pokoleń. 

 

Odnowa wsi, w szczególności koncentruje się wokół zagadnień związanych  

z ekonomicznym bytem wsi, ale równieŜ z warunkami materialnymi Ŝycia mieszkańców 

(standard Ŝycia) Jednocześnie w procesie odnowy wsi bardzo mocno akcentuje się 

jakość Ŝycia, wynikającą z pozamaterialnych, duchowych i społecznych potrzeb osób  

i całej społeczności wiejskiej. Cechą odnowy wsi jako metody rozwoju obszarów 

wiejskich jest zatem kompleksowość, polegająca na uzgodnieniu  

i realizowaniu całościowej wizji rozwoju wsi, z myślą o zachowaniu jej toŜsamości, 

przestrzennej integralności oraz zharmonizowaniu podstawowych funkcji: mieszkalnej, 

gospodarczej (produkcja i usługi) oraz rekreacyjnej i wypoczynkowej. 

W procesie odnowy wsi bardzo mocno podkreśla się potrzebę dokonania zasadniczej 

zmiany w mentalności mieszkańców wsi z pasywnego odbioru procesów sterowanych  

z zewnątrz na postawy polegające na kreatywnych i uporządkowanych działaniach, 

polegających na wzięciu odpowiedzialności za swoje bezpośrednie otoczenie, jak 

równieŜ za przyszłość swojej społeczności. Zwraca się uwagę na fakt, iŜ odnowa wsi 

jest czymś więcej, niŜ upiększeniem fasad budynków, porządkowaniem przestrzeni 

wiejskiej, renowacją historycznych budynków czy realizacją nowych inwestycji 

dotyczących infrastruktury wiejskiej czy imprez o charakterze kulturalnym czy 

rekreacyjnym, ale przede wszystkim odbudową toŜsamości i integralności wsi oraz 

zachowaniem wartości Ŝycia wiejskiego, zakorzenionych w jej kulturze i tradycji. 

Odnowa wsi jest zarówno koncepcją rozwojową, jak równieŜ skuteczną metodą 

rozwoju obszarów wiejskich, uwalniającą jednostki i społeczności od myślenia  

w kategoriach roszczeniowych, a jednocześnie przesuwającą odpowiedzialność za 

przyszłość społeczności wiejskiej na nią samą. 

Reasumując naleŜy, więc stwierdzić, iŜ odnowa wsi jest współcześnie waŜną 

napędową siłą rozwoju obszarów wiejskich, skutecznie przeobraŜającą 

tereny nią objęte i stanowiącą istotny składnik procesów rozwojowych na 

poziomie lokalnym i regionalnym. Plan Odnowy Miejscowości Ornowo zmierza do 
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pobudzenia i zintegrowania wielu rozproszonych oddolnych inicjatyw i działań na rzecz 

zachowania oraz ochrony unikatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi 

oraz jej rozwoju.  

Funkcje, jakie pełni Ornowo to przede wszystkim funkcje mieszkalne i rolnicze. Pod 

tym kątem były teŜ ustalane priorytety i kierunki rozwoju miejscowości. Ostatecznym 

celem wszelkich działań jest poprawa standardu Ŝycia mieszkańców wsi, a biorąc pod 

uwagę połoŜenie i naturalne warunki przyrodnicze, najbardziej zasadnym jest 

uczynienie tego poprzez promocję Ornowa jako jednej z atrakcyjniejszych  

turystycznie miejscowości w gminie.  

 

Plan odnowy miejscowości Ornowo powstał przy współudziale 
mieszkańców tej wsi, Rady Sołeckiej oraz Gminy Ostróda. Wypracowane tu 
priorytety i zadania są dobrem wspólnym, a ich realizacja leŜy w interesie 
współtwórców. 
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Rozdział I Powi ązanie Planu z celami strategicznymi 
dokumentów dotycz ących rozwoju społeczno-
gospodarczego Gminy 
  
Plan Odnowy Miejscowości Ornowo został opracowany zgodnie z procedurą zawartą  

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszystkie zadania zawarte w tym 

planie zostały wypracowane podczas Zebrania Wiejskiego w Ornowie. 

 

Plan Odnowy Miejscowości Ornowo jest zgodny z następującymi dokumentami 

strategicznymi Miasta i Gminy Ostróda: 

� Strategia Rozwoju Gminy Ostróda  

� Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda na lata 2004-2006 z 

perspektywą na lata 2007-2013 przyjęty Uchwałą nr XXIII/114/04 

Rady Gminy OStróda z dnia 24 czerwca 2004r. 

 

� Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Ostróda  

Oraz dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym. Są to: 

 

� Strategia Rozwoju Powiatu Ostródzkiego do 2015 roku przyjęty 

Uchwałą nr XXII/156/2000 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 

listopada 2000r. 

� Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego, która stanowi załącznik do Uchwały 

Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr XVIII/272/00/2000 

z dnia 24 lipca 2005r. 
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Rozdział II  Analiza zasobów sołectwa 

 

2.1 Historia. 

 

Pierwsze ślady pobytu człowieka w okolicach Ostródy i Ornowa pochodzą ze 

schyłku starszej epoki kamienia czyli paleolitu i datować je moŜna na ok. 10.000 lat 

przed naszą erą. Świadczą o tym zebrane z wydm pod Ostródą narzędzia kamienne, 

typowe dla ludności świderskiej.  Archeolodzy są zgodni, iŜ w VI i V wieku p.n.e. na 

teren Prus przybyli Prabałkowie i siłą zajęli te tereny. Na przełomie dwu er zaszły 

zmiany etniczne i kulturowe. Na Pomorze zaczęły przenikać plemiona germańskie. 

Ziemie, na których leŜy dzisiejsze Ornowo, jak i lubawska zamieszkana była przez 

ludność pruską tzw. Sasinów. Gall Anonim w swej kronice podkreśla i podziwia dwie 

charakterystyczne cechy tegoŜ ludu: dzielność i dzikość Sasinów. Następnie po wieku 

XII nie ma juŜ o Sasinach Ŝadnej wieści, jedynie przypomina o nich jeszcze ziemia 

zwana sasińską. Ziemia sasińska, tego czasu była miejscem ciągłych starć między 

ludnością polską, a pruską.  

W okolicach Ornowa istnieje pochodzące z  XI -XII wieku grodzisko, a materiał 

zabytkowy w postaci ceramiki nawiązuje formą i sposobem zdobienia do ceramiki 

słowiańskiej. Grodziska zakładano w miejscach z natury obronnych i dodatkowo 

umacniano wałami drewniano - ziemnymi i fosami wypełnionymi wodą. Osady 

zakładano przewaŜnie nad jeziorami.  

Ornowo (Arnau) odnotowano po raz pierwszy w źródłach pisanych  

w 1348 r. jako dobra krzyŜackie.  

Nazwa wsi pochodzi od pruskiego imienia Arno. Komtur Bernard von Mansfeld 

nadał w  niejakiemu Jakubowi sześćdziesiąt włók na załoŜenie wsi Ornowo. W 1397r. 

komtur Johann von Schönfeld kupił od Zandersa Erasmusa wieś Ornowo, dwór Morliny 

i inne dobra. W komornictwie ostródzkim do połowy XV wieku powstało 28 wsi 

rycerskich i 13 krzyŜackich. Zakon zezwolił na rozwój rzemiosła i kupiectwa. Powstały 

liczne zamki, kościoły, ratusze. Zmienił się takŜe wygląd wsi. Dawne osady pruskie, 
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złoŜone z pojedynczych, oddalonych od siebie gospodarstw, zastąpiły wsie o zwartej 

ulicowej zabudowie. 

Po wojnie 13-letniej i Hołdzie 

Pruskim w 1525 roku nastąpił napływ 

ludności polskiej głównie z Mazowsza i 

Ziemi Chełmińskiej w okolice Ostródy. 

Dlatego wiele wsi otrzymało nazwy 

polskie między innymi Napromek, 

Grabin, Grabinek, Lubajny, Lipowo, 

Pietrzwałd, Wygoda, Stare Jabłonki. 

Kierowała się tu głównie szlachta 

wykupując opustoszałe posiadłości 

rycerskie. W 1539 roku wsiami 

ksiąŜęcymi były: Durąg (17 

gospodarstw), Idzbark (22), Kraplewo 

(21), Lipowo (36), Napromek (21), 

Ornowo (14), Samborowo (14), 

Tyrowo (21), Turznica (13), Zwierzewo 

(10). W 1579r. poza włókami 

kościelnymi i sołeckimi gospodarzyło tu juŜ 16 chłopów. W tym czasie tylko jeden z 

nich Paul Lange miał niemieckie nazwisko. 

W pierwszej połowie XVII wieku wojna szwedzka objęła Prusy KsiąŜęce, szwedzi 

zajęli między innymi Ostródę i okolice. Wsie uległy znacznemu spustoszeniu, szerzyły 

się choroby i głód. W 1659 roku roku stacjonowały w starostwie ostródzkim wojska 

cesarskie, polskie i elektorskie. Kościół w Ornowie spalono a gospodarstwa 

splądrowano.  Na skutek wojen w 1636r. w Ornowie było tylko dziewięciu kmieci a 

16 gospodarstw pozostało nieobsadzonych. Dopiero 1740r. rząd pruski sprowadził 

kolonistów niemieckich. 
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W 1714 roku powstały pierwsze 

szkoły elementarne między innymi 

w Ornowie. W 1765r.zbudowano 

nową szkołę dzięki nauczycielowi 

Florianowi Stąpowskiemu.  

 

 

 

W 1883r. w Ornowie było 80 domów mieszkalnych i 730 mieszkańców. 

W 1920 roku odbył się plebiscyt na Warmii i Mazurach. Wyniki plebiscytu były dla 

Polski druzgocącą klęską. W okręgu olsztyńskim za Niemcami opowiedziało się 363 

209 osób, za Polską - 7 980, w okręgu kwidzyńskim za Niemcami 96 894, za Polską -  

7 947. Z powiatu ostródzkiego tylko 3 wsie zostały przyłączone do Polski.  Ornowo 

pozostało pod panowaniem pruskim. W 1939r. wieś zajmowała 1000 ha i liczyła 461 

mieszkańców.  

 

Po wybuchu II wojny światowej gestapo aresztowało w Prusach polskich działaczy, 

nauczycieli, urzędników, z których wielu zginęło. W 1945 roku po ataku na Prusy 

Wschodnie Armii Czerwonej, władze niemieckie zarządziły przymusową ewakuację 

ludności do Niemiec. Ludność napływowa zaczęła się osiedlać w pierwszej kolejności 

przy głównych szlakach kolejowych, m.in. wokół Ostródy, w tym w Ornowie.  

 
 



GMINA OSTRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ornowo 

 

 9 

2.2 Funkcje, jakie pełni wie ś. 
 
Ornowo to wieś przede wszystkim mieszkalna a takŜe rolnicza. Jest siedzibą 

sołectwa. 
 
 

   Tabela nr 1. Sołectwa w Gminie Ostróda. 
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WWiieeśś  OOrrnnoowwoo  ppeełłnnii  ffuunnkkccjjęę  mmiieesszzkkaallnnąą  
 

2.3 Charakterystyka mieszka ńców. 
 
Na dzień 31 grudnia 2006 r. wieś zamieszkiwało 315osób.  

Tabela nr 2. Liczba mieszkańców w Ornowie. 

ROK LICZBA OSÓB 
ORNOWO 

2002 323 
2003 318 
2004 315 
2005 313 
2006 315 

 
Źródło: Ewidencja ludności UG Ostróda 
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2.4 Poziom organizacji mieszka ńców i ich osi ągnięcia. 

 
Sołtysem Ornowa jest BoŜena Kasprzyk, a Rada sołecka liczy trzech członków. Są 

to: 

� - Józef Karaś 

� - Ewa Kucharczyk 

� - Albin Rąpała 

Na terenie wsi nie funkcjonuje Ochotnicza StraŜ PoŜarna (OSP), a najbliŜszy 

oddział Państwowej StraŜy PoŜarnej  znajduje się w Ostródzie. Poza tym najbliŜsza 

druŜyna OSP znajduje się w oddalonym o 4 km Brzydowie.   

Mieszkańcy Ornowa wspólnymi siłami i przy wykorzystaniu materiałów zakupionych 

przez Gminę Ostróda  oraz środków pozyskanych z Krajowego Systemu PoŜarniczego 

wybudowali nową Remizę StraŜacką oraz Świetlicę Wiejską. 

 

Budynek remizy i świetlicy 

 

Wnętrze świetlicy 
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W świetlicy brakuje jednak podstawowego wyposaŜenia. W obecnym stanie 

świetlica nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, wymaga bowiem doposaŜenia, aby 

mogła w pełni spełniać swoją rolę. Zakup niezbędnego wyposaŜenia spowoduje, Ŝe 

stanie się ona stabilną placówką kulturalno - edukacyjną dla mieszkańców Ornowa. 

Społeczność Ornowa z entuzjazmem wspomina czasy, kiedy we wsi funkcjonowała 

spółdzielnia. To właśnie tu, do lat ’90,  mieszkańcy integrowali się organizując liczne 

imprezy okolicznościowe. 

Mieszkańcy Ornowa wyraŜają niezwykłe zainteresowanie zaangaŜowaniem w się 

sprawy wsi, jej rozwój i to zasługuje na wsparcie w postaci wyposaŜenia 

wyremontowanej juŜ świetlicy wiejsko – profilaktycznej. 

 Dumą mieszkańców Ornowa jest Ochotnicza StraŜ PoŜarna, do której naleŜy 

duŜa część mieszkańców miejscowości. W 2007 roku hucznie obchodzono 60 – lecie 

StraŜy.  

Uroczyste obchody 60-ciolecia OSP Ornowo 
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2.5. Aktywizacja środowiska dzieci ęco-młodzie Ŝowego. 
 

Organizacją imprez dla dzieci i młodzieŜy zajmowała się kiedyś szkoła. Obecnie 

w Ornowie pręŜnie działają 2 młodzieŜowe druŜyny Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 

MłodzieŜowe druŜyny odnoszą sukcesy na zawodach gminnych i powiatowych. 

 
 

 

Gminne Zawody  

OSP 
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Powiatowe Zawody  

OSP 
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2.6 Poło Ŝenie i wygl ąd wsi. 
 
 

Gmina Ostróda jest jedną z największych gmin województwa Warmińsko-

Mazurskiego, zajmuje teren o powierzchni 401 km2, zamieszkuje ją ponad 15 tyś. 

osób. Gęstość zaludnienia - to 37,7 osób/ km2 . Na terenie gminy znajduje się 80 

miejscowości połączonych w 34 sołectwa. 

Wieś Ornowo leŜy w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie 

ostródzkim, w gminie Ostróda. Ornowo znajdują się w odległości 8 km od trasy  

Nr 7 Warszawa – Gdańsk, wieś jest oddalona o ok. 4 km od drogi Nr 16.  

 
 
 

Lokalizacja wsi Ornowo 
 
 

           
 



GMINA OSTRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ornowo 

 

 16 

 
 
 
Typowy układ wsi to owalnica przekształcona w wielodroŜnicę. Tradycyjna 

zabudowa to domy mieszkalne murowane z czerwonej cegły (niekiedy tynkowane lub 

z ozdobnymi detalami architektonicznymi), budynki gospodarcze ceglano-drewniana 

lub murowane, wszystkie kryte dachówką.  

   

 

ORNOWO 
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 Wieś Ornowo jest dobrze skomunikowana, dzięki funkcjonowaniu połączeń 

autobusowych i przewoźników prywatnych. Mieszkańcy mają moŜliwości dojeŜdŜania 

do pracy, a młodzieŜ do szkoły praktycznie o kaŜdej dogodnej dla siebie porze.  

 

 

2.7. Stan otoczenia środowiska naturalnego. 
 
 

Ukształtowanie terenu 

Cała Gmina Ostróda posiada bardzo zróŜnicowany krajobraz. Jej północna część 

leŜy w obrębie Pojezierza Iławskiego, środkowa i południowa na Garbie Lubawskim,  

a zachodni skraj gminy obejmuje Dolinę Drwęcy. W północno-wschodniej części gminy 

znajdują się wielkie kompleksy leśne oraz charakterystyczne jeziora polodowcowe 

połączone kanałami i rzeczkami. Część północna gminy ma charakter równinny,  

w podłoŜu tej części gminy dominują piaski zandrowe.  

Obszar Pojezierza Iławsko – Ostródzkiego, do którego naleŜą tereny wokół 

Ornowa charakteryzuje się róŜnorodnością form morfologicznych typowych dla 

młodoglacjalnego krajobrazu strefy pojeziernej, ukształtowanych w wyniku działalności 

ostatniego zlodowacenia i późniejszych procesów morfogenetycznych.  

    Ogólne ukształtowanie terenu ma wszelkie cechy rzeźby glacjalnej  

z charakterystycznymi zespołami form związanych z transgresją, regresją czy dłuŜszym 

postojem lądolodu. W wyniku transgresji i postojów tworzyły się spiętrzenia moren 

czołowych. W czasie regresji następowało osadzanie materiału skalnego  
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z topniejącego lodowca i tworzenie się falistej lub pagórkowatej moreny dennej  

z licznymi zagłębieniami. 

Takie teŜ jest charakterystyczne ukształtowanie terenu wokół Ornowa, teren 

reprezentuje młody krajobraz polodowcowy ukształtowany w swoich zasadniczych 

zarysach w fazie poznańskiej i pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Charakteryzuje 

go typowa rzeźba młodoglacjalna, reprezentowana na omawianym terenie przede 

wszystkim przez pagórki moreny czołowej, morenę denną, rozległe pola sandrowe  

i liczne zagłębienia po martwym lodzie, wypełnione wodami jezior. Obszar ten jest 

bardzo pofałdowany, charakteryzujące się duŜą zmiennością budowy geologicznej- 

gliny, piaski i Ŝwiry z głazami, występują tu liczne wzniesienia, wśród których 

najwyŜsze na całym Pojezierzu Mazurskim- Góra Dylewska 312m.n.p. 

 

            

 

 

Lasy  

 

 

Lasy zajmują 29% powierzchni gminy. Największy i najstarszy kompleks leśny-

Puszcza Taborska mikroregion nasienny słynnej sosny taborskiej rośnie w północnej  
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i wschodniej części gminy. W duŜych kompleksach leśnych moŜna zobaczyć wspaniałe 

okazy sosny, grabu, buku, i wielu innych gatunków. Nie do rzadkości naleŜy w naszych 

lasach widok saren zajęcy, dzików, jeleni i lisów, które licznie zamieszkują obszary 

leśne gminy.  

W bezpośrednim otoczeniu Ornowa nie ma duŜych kompleksów leśnych jednak 

wieś dzieli zaledwie kilka kilometrów od Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. 

                           

 

Formy ochrony przyrody 

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich powstał w 1994 r. w celu ochrony 

bardzo urozmaiconej rzeźby, unikatowych walorów krajobrazowo-widokowych, bogatej 

ilościowo i zróŜnicowanej gatunkowo flory i fauny i duŜych wartości historyczno-

kulturowych terenu.  

 

Park w całości leŜy w województwie warmińsko-mazurskim, ma obszar 74,84 

km² i obejmuje swymi granicami najwyŜszą część Garbu Lubawskiego zwanego 

Wzgórzami Dylewskimi. NaleŜą one do najbardziej urozmaiconych morfologicznie 
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obszarów Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i najwyŜszych wzniesień polskich 

pojezierzy (najwyŜsze wzniesienie Dylewska Góra 312 m n.p.m.). Powierzchnia lasów 

na terenie Parku i jego otuliny wynosi łącznie 4 461 ha. Dominujące są lasy liściaste – 

buczyny, grądy, olsy i łęgi, przy czym te dwa ostatnie są raczej rozproszone  

i występują tylko w miejscach zabagnionych. DuŜą powierzchnię zajmują teŜ bory 

mieszane 

 

Charakterystyczną cechą ukształtowania terenu jest wyjątkowo silna dynamika 

rzeźby terenu, wyraŜająca się wielkością lokalnych deniwelacji i intensywnością 

występowania form morfologicznych. Deniwelacje 40-60 m są powszechne, a 

nierzadko osiągają 80 m. Spadki na zboczach często przekraczają 25%. 

 

Wody powierzchniowe odpływają promieniście w róŜnych kierunkach. Rzeki 

 i strumienie biorą tu swój początek, a ich źródła zlokalizowane są głównie na 

obrzeŜach Parku i w otulinie: rz. Dylewka, rz. Poburzanka, rz. Gizela, rz. Sandela,  

rz. Świniarc, rz. Struga, rz. Mała Wkra. rz. Wel. 

 

W obrębie Parku Krajobrazowego utworzono: 

 

    * Rezerwat przyrody Jezioro Francuskie– rezerwat torfowiskowy  

o powierzchni 15 ha, obejmujący śródleśne jezioro połoŜone w pobliŜu Góry 

Dylewskiej. Jest najwyŜej połoŜonym na Pojezierzu Mazurskim jeziorem (247,7 m 

n.p.m.) Zadaniem rezerwatu jest ochrona stanowisk rosnącej na torfowisku 

otaczającym jezioro wierzby borówkolistnej oraz starodrzewu bukowego. Z nazwą 

Jeziora Francuskiego, jak głosi ponura legenda, związane są losy paru nieszczęśników 

z armii Napoleona, którzy dopuścili się gwałtu na okolicznej ludności. Pohańbione 

dziewczęta zostały srogo pomszczone. Losy ich oprawców znane są tylko milczącym 

wodom jeziora… Dotrzeć tam moŜna kierując się na wschód od północnego krańca 

Wysokiej Wsi (gmina Ostróda).  
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 * Rezerwat Rzeki Drwęcy rezerwat wodny o powierzchni 804 ha, obejmujący 

rzekę Drwęcę z fragmentami jej dopływów (Grabiczka, Dylewka oraz części Pobórskiej 

Strugi, Gizeli, Iławki, Elszki, Wela, Rypienicy i Ruźca) i jeziorami przepływowymi.  

W obrębie otuliny Parku płynie rzeka Dylewka (dopływ Grabiczki), wchodząca w skład 

rezerwatu, który powstał dla ochrony występujących tu gatunków ryb – tak  

o charakterze górskim, jak i nizinnym – głównie pstrąga, łososia, troci i certy. 

 

    * Rezerwat przyrody Dylewo – rezerwat leśny o powierzchni 10 ha, porośnięty 

120 – letnią buczyną pomorską. Niezwykle bogate runo tworzą m.in. marzanka wonna, 

przylaszczka pospolita, gajowiec Ŝółty. Spotkać tu moŜna wiele okazów pomników 

przyrody oŜywionej i nieoŜywionej, w tym głazów narzutowych. Rezerwat połoŜony 

jest w gminie Grunwald. Aby do niego dotrzeć, od wsi Dylewo naleŜy kierować się 

drogą polną na zachód – aŜ do skraju lasu połoŜonego w odległości ok. 2,5 km od wsi. 

 

Oraz uroczyska: 

    * Uroczysko Dylewo o powierzchni 113,8 ha, na terenie którego znajduje się 

zespół Ŝyznej buczyny pomorskiej (buczyna kokoryczowa, buczyna typowa i buczyna  

z kostrzewą leśną). 

    * Uroczysko Klonowo – o powierzchni 134,67 ha, którego celem ochrony jest 

zachowanie fragmentu doskonale wykształconego zboczowego lasu klonowo-lipowego, 

porośniętego równieŜ jaworami, wiązami górskimi, jesionami wyniosłymi, klonami 

zwyczajnymi i grabami. 
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Klimat 

Stosunki klimatyczne są wynikiem warunków geograficznych. Obszar Pojezierza 

Iławsko - Ostródzkiego leŜy w strefie pojezierzy północno - wschodniej Polski i naleŜy 

według  Romera (1957), do mazurskiej dzielnicy klimatycznej. 

 Klimat w obrębie Pojezierza charakteryzuje się duŜą zmiennością wynikającą ze 

ścierania się wpływów klimatu oceanicznego w postaci prądów płynących z pn. - zach. 

oraz klimatu kontynentalnego, którego fale płyną od wsch. i pd. - wsch. 

DuŜy wpływ na kształtowanie się klimatu wywiera niewielka odległość od Bałtyku, 

wzniesienia n.p.m., ukształtowanie terenu, duŜa liczba zbiorników wód jeziornych, 

bagien oraz pokrycie znacznych połaci lasami. 

Wiosna na Pojezierzu Iławsko - Ostródzkim trwa zazwyczaj dwa miesiące, tj.: od 

trzeciej dekady marca do końca maja lub początku czerwca, z przymrozkami do 

połowy maja. Okres wczesnowiosenny charakteryzuje się częstym niedoborem 

opadów, co w połączeniu z suchymi wiatrami wiejącymi w tym czasie z kierunków 

wschodnich stwarza częściowo niekorzystne warunki odnowieniowe na piaszczystych 

glebach leśnych.   

Lato trwa 70 - 80 dni. Przypada tu okres największych opadów (ok. 40 % opadów 

rocznych). Jesień jest długa - od początku września do drugiej dekady grudnia. Zima 

trwa przez 90 dni z czego 40 - 50 dni z temperaturą poniŜej 0ºC. 

Typowa dla strefy klimatu przejściowego zmienność klimatu uwidacznia się  

w znacznych wahaniach temperatur i ilości opadów. 

Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą ponad +7ºC. Najchłodniejszym 

miesiącem jest styczeń (średnia temperatura -3ºC), a najcieplejszym lipiec (średnia 

temperatura ponad +17ºC). 

Długość trwania okresu wegetacyjnego 220 - 221 dni w roku. Średnia temperatura 

+12ºC . W okresie tym duŜe szkody w uprawach leśnych wyrządzają częste 

przymrozki wczesne (początek września) oraz przymrozki późne (w maju a nawet  

w początkach czerwca). 

Suma opadów rocznych 550 - 700 mm. Średnia liczba dni z opadami wynosi ok. 

160 - 170 w ciągu roku. Największa ilość opadów przypada na miesiące letnie tj. na 

okres od czerwca do sierpnia i wynosi około 80 - 100 mm miesięcznie. 
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Na rozkład opadów tego terenu wywiera  dodatkowo wpływ jego jeziorność. 

PoniewaŜ większej jeziorności odpowiadają większe zasoby pary wodnej w powietrzu, 

korzystnie wpływa to na zwiększenie opadów ( Schmuck 1959). 

Cechą charakterystyczną jest takŜe duŜa wilgotność względna powietrza, 

wynosząca około  82 %.  Największa jest w grudniu do około 90 %, najmniejsza  

w maju 70%. 

W skali całego roku największą frekwencję wykazują wiatry z kierunku 

zachodniego i północno - zachodniego, które panują przez połowę dni w roku. Średnia 

liczba dni bezwietrznych w ciągu roku wynosi 5. 

Wpływ wiatru na las ma zarówno dodatnie, jak i ujemne skutki. Ułatwia zapylanie 

drzew, rozsiewanie nasion, ale takŜe powoduje powstawanie wywrotów, złomów  

i karłowacenie drzew na skrajach kompleksów leśnych. 

Omawiany obszar w stosunku do innych regionów Polski ma klimat niekorzystny, 

gdyŜ powietrze jest nasycone większą ilością wilgoci, panują tu niŜsze temperatury, 

krótszy jest okres wegetacyjny roślin, częstsze są gwałtowne zmiany  pogody. 

 

Wody 

  

 Prawie cała gmina leŜy w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów: Grabiczka  

z Dylewską, kanału Ornowo, Poburzanki i Gizeli oraz SzeląŜnicy i Kanału Ostródzko-

Elbląskiego. Wzgórza Dylewskie są węzłowym obszarem hydrograficznym, z którego 

rzeki odpływają we wszystkich kierunkach. 

W odległości około 1,5km od wsi połoŜone jest malownicze Jezioro Ornowskie 

(Morlińskie), które jest czwartym co do wielkości jeziorem w Gminie.  
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  Brzegi jeziora w ¾ otoczone są lasem. Znaleźć tu moŜna wiele małych 

trawiastych plaŜ, znanych tylko okolicznym mieszkańcom i wędkarzom.   

Przy drodze powiatowej usytuowana jest duŜa trawiasta plaŜa, chętnie 

odwiedzana przez mieszkańców Ostródy. 

Tab. 3 Największe Jeziora Gminy Ostróda 

Jezioro Powierzchnia Głębokość Długość 

Drwęckie 914,0 ha 22,3 m 15 500 m 

Szeląg Wielki 668,0 ha 37,0 m 8 000 m 

Pauzeńskie 235,0 ha 2,5 m 3 770 m 

Ornowskie 66,0 ha 20,0 m 1 650 m  

Gugowo 65,0 ha 14,0 m 2 330 m 

Ostrowin 56,0 ha 8,4 m 1 850 m 

Lichtajny 46,4 ha 10,0 m 1 270 m 

  

Wody podziemne 

Znajdują się w okolicy Samborowa - występuje tam jeden z Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce (Sandr Samborowo) wydajność ujęć dochodzi 

do 100 m3/godz.  

 

Gleby 

 Urodzajne gleby, korzystne dla rozwoju funkcji rolnej zalegają generalnie na 

terenach wysoczyzny morenowej w środkowej części gminy. 

Są to gleby kompleksu pszennego dobrego i pszenno-Ŝytniego o dobrej strukturze, 

głębokim poziomie próchniczym, zasobne w składniki pokarmowe. Te cechy pozwalają 

na uprawę bardzo szerokiego wachlarza roślin. Szczególnie wyróŜnia się pod tym 

względem środkowo-zachodnia część gminy. 

Trwałe uŜytki zielone występują głównie w dolinach rzeki Drwęcy i jej dopływów. 

PrzewaŜają tu uŜytki zielone średnie, II i IV klasy botanicznej. 
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2.8. Poziom rolnictwa . 

 

W sołectwie Ornowo znajduje się…… gospodarstw o średniej powierzchni 

…………, prowadzących produkcję ogólnorolną, bez specjalizacji.  

 

2.9 Przedsi ębiorczo ść. 
 

 Na terenie wsi funkcjonuje sklep spoŜywczy GS oraz bar.. Poza tym w ewidencji 

działalności gospodarczej Gminy Ostróda w Ornowie jest zarejestrowanych  

8 podmiotów gospodarczych. Są to następujące rodzaje działalności: 

Tabela nr 5 podmioty gospodarcze w Ornowie 

Sołectwo Produkcja Usługi Handel Gastronomia Transport 

Ornowo - 3 1 1 3 

 

Na terenie wsi nie ma gospodarstw agroturystycznych. NajbliŜsza informacja 

turystyczna znajduje się w Ostródzie. 

W układzie przestrzennym dominują podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenach 

miejskich, w szczególności w mieście Ostróda. Stanowią one ok. 90 % wszystkich 

podmiotów na terenie Gminy Ostróda. 

 

 

2.10. Zabytki kultury materialnej  
 
Grodzisko 

W okolicach Ornowa istnieje pochodzące z  XI -XII wieku grodzisko. Grodzisko 

pruskie usytuowane 1,5 km na północ od wsi, na cyplu między strumieniem Czerwona 

Woda a brzegiem jeziora Ornowskiego.  
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Obiekt o średnicy około 30 m otoczony jest od wschodu, południa i zachodu 

wałem, którego maksymalna wysokość osiąga 6 m w części południowej. Od południa 

grodzisko odcięte jest od nasady cypla suchą fosą o szerokości 5,5 m. W obrębie 

majdanu (20x23 m) wyróŜnia się w południowej części owalny pagórek (10x7 m) 

powstały najpewniej przez wybranie z pozostałych partii „dziedzińca” ziemi do 

podsypania wału.  

   

Ukształtowanie terenu u nasady cypla bezpośrednio na południe od fosy sugeruje, 

Ŝe znajdować się tu mogła osada przygrodowa.  

Grodzisko objęte jest ochroną konserwatorską. 
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Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 

 

Niezwykły jest takŜe Kościół w Ornowie,  gotycki zbudowany w XV wieku. Kościół 

murowany z uŜyciem kamieni polnych. WieŜa kościoła pochodzi z XIX wieku. Na wieŜy 

znajduje się dzwon i nieczynny zegar. Wnętrze kościoła ma charakter salowy. Ołtarz 

główny pochodzi z 1690 roku, natomiast rzeźby apostołów z lat 1430-1440. Od 

czasów reformacji do roku 1945 kościół zajmowali protestanci. Po wojnie został 

oddany ludności katolickiej. 

PoniŜej przytoczono fragmenty notatek dotyczących Kościoła z kroniki szkolnej 

napisanych przez nauczycieli pracujących w tych czasach w szkole w Ornowie 

(przewaŜnie są autorstwa Pana Eichlera – do 1927 roku). 

Zapiski z 1880 roku: 

Kościół pochodzi przypuszczalnie z czasów 

krzyŜackich. Następująca legenda powinna 

być tu zanotowana. Pewien pasterz pasł w 

tych stronach, które były pokryte wówczas 

gęstym lasem, swoje stada krów i znalazł 

ten kościół. Na dachu tego kościoła było 

gniazdo orła ( stąd nazwa Orzeł nowy – 

Orn owy). Gdyby powyŜsza  legenda 

polegała na prawdzie, to powyŜszy wypadek nie mógł zaistnieć po morowym 

powietrzu r.1709, jak niektórzy myślą, lecz znacznie wcześniej. Z poprzednich 

wywodów naleŜy przyjąć, Ŝe kościół pochodzi z czasów krzyŜackich, a zatem przed 



GMINA OSTRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ornowo 

 

 28 

reformacją zbudowany i początkowo katolicki być 

musiał. Dowodem tego jest znajdujący się przy 

kościele kamień na święconą wodę. Organy składające 

się z oktawy, fletu, superoktawy są odnowione w 

1876r. przez budowniczego organów p. Terleckiego. W 

roku 1823 poddano kościół kapitalnemu remontowi. 

Liczba ta jest wykuta rzymskimi cyframi na jednym z 

belków. Przed remontem kosciół miał posiadać na 

kaŜdym z czterech rogów cztery wieŜyczki. Na boku od 

strony szkoły znajdowała się zakrystia. Pod kościołem 

przypuszcza się jest grobowiec. Od czasu do czasu 

wyczuwa się zapach trupów. KaŜdą szóstą niedzielę 

ksiądz z ostródzkiej parafii odprawia naboŜeństwo, 

pomiędzy tym odprawia organista naboŜeństwo 

śpiewem. 

Zapiski z 1901 roku 

Nasz Dom BoŜy został w dniach 13-31 sierpnia br. znowu odnowiony. Naprawiono 

przeciekający dach. Zdjęto dachówkę, drzewo naprawiono, dachówkę podlepiono po 

powtórnym połoŜeniu. Reperacje te wykonywał przedsiębiorca budowlany Busolla z 

Ostródy za cenę 920 marek. Poza tym wnętrze kościoła odnowiono przez odmalowanie 

ołtarza, ambony, siedzeń księŜy, przednich stron ławek. Prace te wykonywał malarz 

Neumann z Ostródy, który otrzymał za to 64,25 marek, które to pieniądze zdobyto 

przez ofiary. 

Zapiski z 1911 roku  

W jesieni, to jest w październiku nasz 

dom boŜy otrzymał nową ozdobę. Nad 

amboną rozbieranego kościoła gminy 

wiejskiej było słońce, do którego 

wskazywali dwaj niŜej siedzący 

aniołowie. Te figury piszący od zagłady 

uratował. Ja przywiozłem je do Ornowa, mój zięć H.Bohm, nauczyciel z Ostródy je 
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nowo ozłocił. Lindenblatt dorobił do tego deseczkę i wspólnie umieściliśmy to z prawej 

strony ołtarza na ścianie. Tam do słońca. Dusza ojczyzny jest tam w świetle ( Hin zum 

Sonne! Die Heimatt der seele ist dorten in licht ). 

I drewniany złoŜony lichtarz do 4 świec przywiozłem z Ostródy i dałem powiesić w 

naszym kościele. 

Zapiski z 1913 roku 

 Podczas mojej choroby i urlopu jest nareszcie wieŜa zbudowana. Były konieczne 

długie pertraktacje, zanim wysokie władze zezwolenie na budowę zatwierdziły. 

Nareszcie zostały wszelkie przeszkody usunięte i w dniu 25 

marca moŜna było ruszyć z budową. Trwało to do końca 

czerwca. Rysunki i kosztorys sporządził architekt 

powiatowy Max Gerndt z Ostródy  i najmniej Ŝądający za 

4658,41 marek ( najniŜsza kwota oferty) Wöhming z 

Ostródy. 

świr budowlany dostarczyła gmina. Wöhming jako 

najmniej Ŝądający otrzymał zlecenie budowy. Architekt 

Gerndt prowadził nadzór i często musiał on zarządzać 

zmiany i poprawki. Majster mało troszczył się o budowę. 

Murarze, cieśle, malarze, szklarze i dekarze przy tym pracowali. Inwestorem jest 

praktycznie gmina Ornowo. Ona zmuszona była prócz wszystkich dotacji (zbiórki 

Gustawa Adolfa z zrzeszenia i darów) jeszcze cenę 4000 marek do tego dołoŜyć, którą 

to sumę poŜyczono od rolniczej kasy w Ostródzie na długie 

spłaty. Za tę sumę stało się moŜliwym zbudować w wieŜy 

zegar z dwoma tarczami bijący w całych i pół godzinach, 

chodzący 8 dni. Pracę tę wykonał zegarmistrz G. Wuttig z 

Ostródy za cenę 600 marek, który niestety przed odbiorem 

całej budowy zmarł dnia 9 lipca. Prócz tego otrzymała wieŜa 

trzeci dzwon za 675 marek, który ufundował Fryderyk Trox 

ku pamięci jego zmarłej w marcu 22letniej córki Otylii. 

Takowy ulał majster Ulrich Apolda z brązu i 15 czerwca br. 

moŜna go było umieścić na swym miejscu. Nosi on napis duŜymi literami: 
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 „Mocną twierdzą jest Bóg. 

 Mnie ufundował Fryderyk Torse 1913 na pamiątkę  

 Swej kochanej, zmarłej córki Otylii. Mnie ulał  

 Mistrz J. Ulrich Apolda.” 

WieŜa składa się z 5 m. Budowy z kamienia polnego, 6 m. budowy z drzewa i 9 m. 8-

kątowego stromego dachu. Na tym stoi Ŝelazny 3 m. wysoki pręt z kulą, chorągiewką 

wiatru i krzyŜem. Po zbudowaniu wieŜy i kościół szczegółowo naprawiono. Organy 

zostały przez Wittela z Elbląga przerobione, ławki, ściany i ołtarz otrzymały nowe 

malowanie, ołtarz otrzymał do tego nowe czerwone pokrycie, łoŜenia drzewne we 

wschodniej części zostały przełoŜone i do tego zbudowano nowy komin. 

Jako dyrygent chóru pozwolę sobie opisać za „gazetę ostródzką” uroczystość 

poświęcenia. 

              ,,Ornowo 18 sierpnia. Pełen znaczenia dzień dla naszej gminy nadszedł 

wczoraj, dzień na który ona długo oczekiwała z radością. Co jej kochanym się stało, 

ostatnio wskutek starości upadłością groŜący kościółek, który nareszcie przez 

renowację swych boskich usług przeinaczenia godny wygląd otrzymał, został 

wczorajszej niedzieli nowo wyświęcony. Z uroczystym wezwaniem dzwonów, które na 

nowo zbudowanej niewielkiej, a jednak tak pełno wraŜeń budzącej wieŜy kościelnej, 

umieszczone zostały do tej nadzwyczajnej uroczystości. Cała gmina była na drodze, 

aby w poboŜnym naboŜeństwie swemu Bogu za łaski podziękować, Jemu teraz w tym 

ozdobnym, chociaŜ zwyczajnym domu, gdzie Jego Cześć mieszka, móc słuŜyć.  

Z daleka zjawiają się goście, którzy tak chętnie uczestniczyć chcą w tej radości, która 

się członkom gminy udzieliła. O wielkości tego dnia pomyślały wojewódzkie władze 

kościelne, które przez p. generalnego superintendenta Schöttlera zastąpione były. 

Prócz tego p. prezydent rządowy  Hellmann z Olsztyna i starosta Adamitz gminę 

zaszczycili swą obecnością. RównieŜ prócz p. superintendenta Dziroka kilku członków 

obu (organów) władz zjednoczonych gmin Ostróda miasto i wieś i duchowni parafii 

Kroplewo i Lipowo się zjawili. Przed kościelnymi uroczystościami, wręczył w obecności 

zjednoczonych władz gminy pan generalny superintendent panu duchownemu księdzu 

Rohde czerwony order orła 4 klasy, przedstawicielowi gminy Poddigowi złoty krzyŜ 
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zasługi i dzwon-mistrzowi Lewalskiemu powszechne oznaczenie czci. Ci trzej  

w przyjacielskich słowach podziękowali. W uporządkowanym pochodzie udano się  

z domu przedstawiciela gminy do domu boŜego. Przy bramie powitalnej do przedpola 

kościoła ustawił się chór dzieci ze szkoły Ornowo i pozdrowił nadpasterza prowincji, 

który na czele pochodu kroczył, dwugłosowym śpiewem ,,Bóg pozdrawia cię”. Wśród 

bicia dzwonów wkroczono do kościoła, gdzie się przekonano, Ŝe kościół do ostatniego 

miejsca jest przepełniony wiernymi. Hucznymi słowami rozbrzmiał 1 wiersz pieśni 

,,Ciebie BoŜe chwalimy”, a pan generalny superintendent Schöttler wstąpił do ołtarza, 

aby u podstawy pisma św. Jerzego 1409 dokonać aktu poświęcenia. Jego serce  

i ducha porywające słowa sprawiły na kaŜdym, kto ich słuchał niewyczerpane 

wraŜenie. Po zakończeniu mowy następuje święcenie tego nowego, jednak w pewnym 

znaczeniu w stare oblicze ubranego Domu BoŜego. Po wspólnym śpiewie, po 

odprawieniu przez p. superintendenta Dziobka obrzędów liturgicznych i po wspólnym 

ponownym śpiewie, wygłosił gminny duchowny ks. Rohde uroczyste kazanie, gdzie on 

8 wiersz z 13 rozdziału listu do Ebragerczyków jako podstawę połoŜył i w powiązaniu 

do tego wiele dziękczynnym uzewnętrznieniem we wnikliwych wywodach swoim 

słuchaczom Chrystusa od wczoraj, dziś i jutra przedstawił. Końcową modlitwę p. 

generalnego superintendenta i odśpiewaniem ,,Dziękujcie wszyscy Bogu” całej gminy 

została ta wzniosła uroczystość kościelna zakończona. Nie zapominać tu naleŜy, Ŝe 

uroczystość ta przez śpiew tutejszej szkoły powaŜnie została upiększona. Następnie 

odprawiona polska uroczystość miała podobny przebieg. O godz. 13.30 po południu 

odbył się w sali ornowskiej oberŜy obiad na 43 zastawy, który przez wygłoszone mowy 

przybrał godnego znaczenia.  

Zapiski z 1917 roku 

Dnia 1 lipca musiał nasz kościół oddać 2 stare dzwony dla przemysłu wojennego, 

przedtem musiano oddać piszczałki organów. 

Zapiski z 1925 roku  

Nasz kościół otrzymuje nowe organy. O poświęceniu organów pisze w maju 1925 

ostródzka gazeta: 
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,,Ta nad stokami parowy, za jeziorem Merlin 

połoŜona,  w wiosennym kwieciu lśniąca wieś 

Ornowo mogła wczoraj nie lada piękne święto 

obchodzić. Poświęcenie nowych organów. Od 

kilku lat stare organy były nie do uŜytku 

Wówczas postanowiono nowy zakup, lecz 

przez katastrofalne warunki płatnicze dotąd 

niemoŜliwy do wykonania. Dopiero teraz po ustabilizowaniu się naszej waluty stał się 

zakup rzeczywistością. Z Ostródy kilku członków rady kościelnej i zastępstwo gminy  

w wozach dostarczonych przez gospodarzy z Ornowa się zjawili. Prócz tego na 

uroczystość przybyli superintendent (Dziobek?) i miejscowy ksiądz Rohde oraz 

zwierzchnik władz politycznych starosta Kramer. Ten strojny, chwały godny kościół był 

wewnątrz obrócony w przytułek, tzn, który lśnił od świec.   

 

Zapiski z 1930 rku 

W lutym zrzeszenie wojaków obchodziło 25-lecie swojego 

istnienia. Z tej okazji uchwalono postawić pomnik  poległym 

w wojnie światowej z parafii Ornowo (Merlin i Ryńskie).  

Za zbiórki uzyskano 1200 marek.  

 Postanowiono postawić go w 

zachodniej stronie cmentarza. 

Pomnik harmonizuje z 

otoczeniem. Z ulicy polnej leŜącej 

25 metrów od parowy jest on 

dobrze widoczny i robi dobre wraŜenie. Przedstawia otwarty 

łukowaty nisz, który w głębi nosi Ŝelazny krzyŜ z napisem: 

,,Bądź uczciwy aŜ do śmierci”. Pod obu ramionami krzyŜa są 

tablice.  
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Organy są nieczynne, nie chodzi teŜ 

zegar na kościelnej wieŜy. We wsi 

zwyczajowo juŜ zajmują się opieką 

nad kościołem mieszkanki Ornowa.  

W sierpniu 2002 roku  

dokonano zuchwałej  kradzieŜy  

8 czternastowiecznych figurek 

przedstawiających  apostołów. 

Wokół Kościoła znajduje się stary cmentarz. Najstarsze groby z czytelnymi 

nagrobkami mają ponad 150 lat.  

   

     
 
 

2.11  Ochrona zdrowia. 

Mieszkańcy wsi Ornowo korzystają z przychodni lekarskich w oddalonej  

o 6 km Ostródzie. Mieszkańcy mogą teŜ korzystać z NZOZ w Pietrzwałdzie. 

Przychodnie świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomoc 
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doraźną całodobową we wszystkie dni tygodnia – lekarze rodzinni i ambulatorium. 

Ponadto w Ostródzie funkcjonują prowadzone w ramach indywidualnej praktyki 

lekarskiej specjalistyczne gabinety min. stomatologiczne, kardiochirurgiczne, 

ginekologiczne. 

TakŜe w Ostródzie zlokalizowany jest Szpital Powiatowy oraz Pogotowie 

Ratunkowe. 

 

2.12  Bezpiecze ństwo publiczne. 
 

Ochronę przeciwpoŜarową we wsi zapewnia znajdująca się na miejscu 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna oraz Państwowa StraŜ PoŜarna w Ostródzie.  

W Ornowie nie ma komisariatu Policji. NajbliŜszy posterunek znajduje się  

w Ostródzie 

 

2.13 Edukacja 
 

Na terenie sołectwa nie funkcjonuje Ŝadna szkoła. Szkoła w Ornowie została 

zamknięta w latach ’90 XXw.  

 

Stara szkoła w Ornowie  

 



GMINA OSTRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ornowo 

 

 35 

Dzieci i młodzieŜ ze wsi uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Brzydowie oraz 

Gimnazjów w Durągu lub Ostródzie. MłodzieŜ uczęszcza do szkół średnich w Ostródzie 

Po ukończeniu szkoły średniej, część młodzieŜy udaje się na studia, przewaŜnie  do 

Olsztyna. 

Na terenie Gminy Ostróda działają 23 placówki kulturalno-oświatowe w tym: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie, 

• 15 świetlic wiejskich (Brzydowo, Giętlewo, Glaznoty, Grabinek, Lipowo, Naprom, 

Pietrzwałd, Reszki, Rudno, Turznica, Wysoka Wieś, Ornowo, Zwierzewo, Durąg  

i Zwierzewo), 

• 7 bibliotek (Brzydowo, Idzbark, Pietrzwałd, Samborowo, Stare Jabłonki, 

Szyldak, Tyrowo). 

Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie prowadzi działalność opartą na kołach 

zainteresowań i realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji upowszechniania 

kultury. 

 

 

 

2.14 Infrastruktura techniczna. 
 
Drogi. 
 
 Drogi znajdujące się w Ornowie to: 
  

� Droga powiatowa Nr 26847 Ostróda-Brzydowo 
 

� Drogi wewnętrzne – drogi gruntowe pozostające pod zarządem Gminy Ostróda 



GMINA OSTRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ornowo 

 

 36 

 

Droga powiatowa 

Pod koniec 2005 r. zmodernizowano odcinek na drodze powiatowej Ostróda - 

Brzydowo – zlikwidowano osuwisko w Ornowie. 

 

Zmodernizowany odcinek drogi powiatowej 

W ramach prac przebudowany został odcinek drogi w Ornowie na długości  

183 mb. Efektem tego jest likwidacja dwóch osuwisk korpusu drogowego, 

powodujących zwęŜenie jezdni, a tym samym utrudnienie w ruchu. Usunięto 

niebezpieczeństwo dalszego osuwania się drogi. Nastąpiła teŜ poprawa parametrów 

technicznych drogi. 

Z kosztów przedsięwzięcia 75% pochodziło ze środków unijnych (Europejski 
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Fundusz Rozwoju Regionalnego).  

Szlaki rowerowe  

Na terenie gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się duŜym 

zainteresowaniem trasy rowerowe: 

• trasa czerwona zataczająca pętle trasa  

z Ostródy na górę Dylewską. Trasa liczy 

45 km i biegnie przez miejscowości 

Kajkowo, Brzydowo, Rudno, Pietrzwałd, 

Wysoką Wieś, miejsce docelowe Górę 

Dylewską, oraz w drodze powrotnej 

Bednarkę, Ryn, Kraplewo, Lichtajny  

i Kajkowo. 

• trasa Ŝółta o długości około 25 km, 

biegnąca przez miejscowości Kajkowo, 

Lichtajny, Brzydowo, Ornowo  

i Kajkowo.  

 

Telefonizacja. 

Wszyscy mieszkańcy wsi mają moŜliwość podłączenia telefonu oraz podłączenia do 

Internetu. 

 

Elektroenergetyka. 

Wieś Ornowo zasilana jest z linii napowietrznej Rejon Energetyczny Ostróda. 100% 

domostw wyposaŜonych jest w energię elektryczną. 

 

Odpady stałe. 

Odpady stałe zabierane są do odpowiednich pojemników na posesjach, a stamtąd 

wywoŜone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie i składowane 

na wysypisku w Rudnie. W Ornowie prowadzona jest selektywna zbiórka śmieci. 
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Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków. 

Ornowo nie posiada zorganizowanej gospodarki ściekowej. Budowa kanalizacji  

w Ornowie planowana jest na lata 2007 – 2013. 

 

Zaopatrzenie w wodę. 

Wieś zaopatrywana jest w wodę siecią wodociągową. Wodociągiem zarządza 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostródzie. Niektóre gospodarstwa 

połoŜone na kolonach Ornowa nie są zwodociągizowane i korzystają z własnych 

studni. 

 

Gospodarka cieplna. 

Mieszkańcy czerpią energię cieplną z własnych pieców domowych, opalanych w 

większości miałem węglowym i drewnem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GMINA OSTRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ornowo 

 

 39 

Rozdział III Analiza zasobów SWOT  
 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
 

� Malownicze i róŜnorodne 
ukształtowanie terenu, 

� DuŜy obiekt o charakterze 
uŜyteczności publicznej (świetlica 
wiejska) oraz zabytkowe obiekty 
budowlane  

� Ciekawy przekrój społeczny 
ludności, stanowiący podstawę oraz 
bazę do podejmowania działań na 
rzecz rozwoju społeczno – 
kulturalnego miejscowości.  

� Słaba infrastruktura techniczna: 
brak kanalizacji i chodników, 

� Nierozwinięta infrastruktura 
agroturystyczna, 

� Ujemne saldo migracji, 
� Wysoka stopa bezrobocia, 
� Niskie kwalifikacje zawodowe 

mieszkańców, 
 

SZANSE ZAGROśENIA 
 

� MoŜliwości dofinansowania 
gospodarstw agroturystycznych ze 
środków UE, 

� Promowanie i dofinansowanie 
tworzenia alternatywnych źródeł 
dochodów wsi, 

� MoŜliwości dofinansowania 
rozbudowy infrastruktury 
technicznej, sportowej, rekreacyjnej 
ze środków UE, 

� Wzrost zainteresowania 
wypoczynkiem na wsi, 

� Moda na mieszkanie na wsi, 
� Rosnące znaczenie czystego 

środowiska naturalnego i ekologii, 
� Polityka państwa sprzyjająca 

rozwojowi obszarów wiejskich. 
 

� Tendencje na wyludnianie się wsi, 
� Zmienność przepisów 

podatkowych, 
� Przywiązanie do tradycyjnych form 

gospodarowania, 
� Wysokie bezrobocie na wsi, 
� Rosnąca przestępczość wynikająca 

z braku pracy, 
�  Starzejące się społeczeństwo, 
�  Trudna sytuacja materialna 

mieszkańców obszarów wiejskich. 
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RRoozzddzziiaałł   IIVV      WWiizzjjaa  rroozzwwoojjuu  wwssii     
 

ORNOWO  
 

Jakie ma pełnić funkcje? mieszkalne, rolnicze, agroturystyczne 

Kim mają być mieszkańcy? 
ZaangaŜowani w sprawy wsi, aktywni, zaprzyjaźnieni, 
utoŜsamiający się ze swoją wsią, odpowiedzialni, 
przedsiębiorczy 

Jak zorganizowani będą 
mieszkańcy? 

Świetlica wiejska, Rada Sołecka, organizacje 
pozarządowe 

Co będzie źródłem utrzymania? Agroturystyka, małe przedsiębiorstwa handlowo- 
usługowe 

W jaki sposób rozwiązywane będą 
problemy? 

Dyskusje i spotkania mieszkańców, działalność Rady 
sołeckiej, współpraca z Gminą Ostróda 

Jak będzie wyglądać nasza wieś? 
Czysta, estetyczna, zadbana, aktywna świetlica 
wiejsko – profilaktyczna, infrastruktura sportowa, 
rekreacja 

Jaki będzie stan otoczenia i 
środowiska? 

Cisza, natura, czyste środowisko i powietrze, 
selektywna zbiórka odpadów, kanalizacja, wysoka 
świadomość ekologiczna mieszkańców 

Jak będą wyglądać mieszkania i 
obejścia? 

Zadbane, czyste, naprawione płoty, wymienione 
pokrycia dachowe (eternit), ukwiecone, 
zagospodarowane nieuŜytki 

Z jakich propozycji będzie mogła 
skorzystać młodzieŜ  
i dzieci? 

Świetlica wiejska będzie wyposaŜona w stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu, plac zabaw, 
oferta spędzania czasu wolnego 

Czym będzie wyróŜniać się nasza 
wieś? 

koła zainteresowań, wyróŜniające wieś, 
charakterystyczne imprezy 
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Rozdział V  Zestawienie priorytetów, celów, program ów
   

Priorytet I. Modernizacja i rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej  

i infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

Cele: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, 

- podniesienie atrakcyjności wsi, 

- integracja społeczności wiejskiej, 

- podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców wsi, poprawa atrakcyjności 

zamieszkania, 

- kultywowanie i odnawianie dawnych zwyczajów i tradycji, 

- poprawa wyglądu wsi.  

Zadania: 

1.1. WyposaŜenie dla wielofunkcyjnej świetlicy 

1.2. Budowa placu zabaw 

1.3. Ustawienie tablic informacyjnych 

Priorytet II. Rozwój i rozbudowa infrastruktury technicznej 

Cele: 

- podniesienie standardu Ŝycia i pracy na wsi, 

- wzrost atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej wsi, 

- poprawa funkcjonalności miejscowości, 

- poprawa stanu środowiska naturalnego, 

Zadania: 

2.1. Kanalizacja sanitarna w Ornowa 

2.2. UłoŜenie polbruku w centrum miejscowości 

2.3. Podkreślenie  estetyki wsi (indywidualne moŜliwości mieszkańców) 

Priorytet III. Wykorzystanie korzystnych warunków przyrodniczych w celu 

promocji wsi 

Cele: 

- zwiększenie dochodów mieszkańców, a tym samym ich standardu Ŝycia, 

- podtrzymanie ducha przedsiębiorczości, 
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- poszerzenie funkcji wsi. 

Zadania: 

3.1. Tworzenie i rozwój  przedsiębiorczości na wsi 

3.2. Utworzenie strony internetowej wsi 

3.3. Rewitalizacja odcinka trasy rowerowej przebiegającego przez Ornowo 
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Zadanie 1.1. 

Tytuł 

zadania  

WYPOSAśENIE DLA WIELOFUNKCYJNEJ  ŚWIETLICY 

Priorytet  

w Planie 

odnowy 

miejscowości 

Ornowo 

Priorytet I 

Modernizacja i rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej  

i infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

Cel główny 

Priorytetu 

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz 

podniesienie atrakcyjności wsi. 

Cele 

cząstkowe 

Priorytetu 

� Integracja społeczności wiejskiej 

� Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców wsi, poprawa 

atrakcyjności zamieszkania 

� Poprawa wyglądu wsi 

Opis Zadania  
W ramach zadania planuje się urządzenie oraz wyposaŜenie świetlicy 
wiejskiej  w Ornowie 
  
PołoŜenie obiektu 
Obiekt znajduje się na terenie naleŜącym do Gminy Ostróda. Projekt 
urządzenia świetlicy wiejskiej nie zmienia dotychczasowej zasady 
wykorzystywania obiektu, a jedynie rozszerzenie jego funkcji. W chwili 
obecnej budynek podzielony jest na część naleŜącą do OSP i świetlicę 
wiejską  
 
Charakterystyka obiektu – stan obecny: 
Budynek nowy, wolnostojący, piętrowy Obiekt ma kształt prostokąta, 
wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany z cegły gr. 2 C na zaprawie 
wapiennej.. Dach stromy, dwuspadowy kryty blachą układaną na 
drewnianych łatach i pełnym poszyciu deskowym. Budynek od zewnątrz 
i wewnątrz otynkowany. Budynek zaopatrzony w instalacje: 
wodociągową, elektryczną, szambo.  
 

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę 
wiejską 

sala kuchnia 

……….. m2 ………… m2 
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Całkowita powierzchnia zabudowy budynku 
………. m2  
Całkowita powierzchnia uŜytkowa 
………. m2  
  

Stan ogólny techniczny obiektu jest dobry. Obiekt posiada odpowiednie 
pomieszczenia kuchenne oraz sanitariaty. Wymaga wyposaŜenia w 
niezbędne meble i sprzęt. Funkcjonalnie musi zostać dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowana inwestycja ma na celu 
zwiększenie spektrum wykorzystania, co pozwoli stworzyć warunki do: 
• rozwoju i upowszechniania kultury, 
• promocji lokalnej kultury, tradycji i sztuki, 
• organizacji szkoleń i kursów dla mieszkańców, 
• przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy, 
• integracji mieszkańców, 
• organizacji imprez sołeckich, 
• krzewienia kultury fizycznej. 
 

  
 

ZAKRES KOSZT 
modernizacja  pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
• instalacja grzewcza, 
• dostosowanie budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 

WyposaŜenie świetlicy wiejskiej – parter 
• zakup stołów – szt. …., 
• zakup krzeseł – szt. ………, 
• zakup karniszy i firan, 
• zakup rolet na okna 
• zakup wieszaków na ubrania, 
• zakup półek – regałów na ściany 
• wyposaŜenie świetlicy w gry i zestawy 

edukacyjne dla dzieci (gry planszowe, 
wydawnictwa i publikacje), 

• zakup aparatu fotograficznego cyfrowego 
• zakup 3 zestawów komputerowych + łącze 

internetowe 
• materiały biurowe (papier ksero, tonery do 

drukarki, bruliony, długopisy 
• sprzęt nagłaśniający, 
• telewizor 
• stolik pod telewizor, 
• stół do tenisa – szt. 1, 
• piłkarzy ki – szt.1. 

 

WyposaŜenie świetlicy wiejskiej – kuchnia 
• zakup kuchenki gazowo-elektrycznej – 1 

szt., 
• zakup kuchenki mikrofalowej – 1 szt. , 
• zakup szafek kuchennych– komplet., 
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• zakup stołu kuchennego – 1 szt., 
• zakup naczyń i zastawy kuchennej – 

komplet. 
 
 

 

 

Zadanie 1.2. 

Tytuł zadania  BUDOWA PLACU ZABAW 

Priorytet  

w Planie 

odnowy 

miejscowości 

Ornowo 

Priorytet I 

Modernizacja i rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej  

i infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

Cel główny 

Priorytetu 

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz 

podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi. 

Cele cząstkowe 

Priorytetu 

� Integracja społeczności wiejskiej 

� Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców wsi, 

poprawa atrakcyjności zamieszkania 

� Poprawa wyglądu wsi 

Opis Zadania Obecnie na terenie miejscowości nie ma placu zabaw, tzw. ogródka 

jordanowskiego. Dzieci pozbawione są moŜliwości korzystania 

z profesjonalnego sprzętu i infrastruktury rekreacyjnej 

dostosowanej do potrzeb najmłodszych mieszkańców wsi. 

Utworzenie placu zabaw stworzy lepsze warunki do rozwoju 

prosportowych nawyków wśród młodych ludzi, wpłynie pozytywnie 

na integrację środowiska lokalnego oraz przyczyni się do 

zmniejszenia liczby dzieci z wadami postaw. 

Plac zabaw zostanie utworzony na części działki naleŜącej do 

Parafii w Brzydowie, znajdującej się u podnóŜa wzgórza 

kościelnego. Teren jest naturalnie osłonięty skarpą od drogi 

powiatowej oraz przez niŜsze połoŜenie odseparowany od świątyni. 

Wszystkie urządzenia i rozwiązane podczas planowanej inwestycji 
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będą nowoczesne i bezpieczne – czego potwierdzeniem będą 

stosowne certyfikaty.  

 

  
ZAKRES KOSZT 

Wyrównanie terenu   
Zasianie trawy  
Zakup i montaŜ urządzeń zabawowych dla dzieci 
• piaskownica – szt. 2 
• zjeŜdŜalnia – szt. 1 
• huśtawki – szt. 2. 
• zestaw typu Maciek ……….. 

 

Ogrodzenie placu zabaw  
Zakup i montaŜ elementów dodatkowych 
• ławeczki drewniane 
• kosze na śmieci 

 

  
 

 

Zadanie 1.3. 

Tytuł zadania  USTAWIENIE TABLIC INFORMACYJNYCH 

Priorytet  

w Planie 

odnowy 

miejscowości 

Ornowo 

Priorytet I 

Modernizacja i rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej  

i infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

Cel główny 

Priorytetu 

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz 

podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi. 

Cele cząstkowe 

Priorytetu 

� Integracja społeczności wiejskiej 

� Podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców wsi, 

poprawa atrakcyjności zamieszkania 

� Poprawa wyglądu wsi 

� Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Ornowo 

Opis Zadania Ze względu na duŜe rozciągnięty układ wsi konieczne jest 

ustawienie w najbardziej uczęszczanym miejscu Ornowa duŜej, 

efektownej tablicy zawierającej zarówno wiadomości i ogłoszenia 
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sołeckie jak i wiadomości dla turystów. 

  
ZAKRES KOSZT 

Zakup i montaŜ oszklonej tablicy informacyjnej  
o wymiarach ok. 0,7x1,0 m 

 

  
 

 

 

 

Zadanie 2.1. 

Tytuł zadania  KANALIZACJA W ORNOWIE 

 

Priorytet  

w Planie 

odnowy 

miejscowości 

Ornowo 

Priorytet II 

Rozwój i rozbudowa infrastruktury technicznej 

Cel główny 

Priorytetu 

Podniesienie standardu Ŝycia i pracy na wsi oraz wzrost 

atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej wsi. 

Cele cząstkowe 

Priorytetu 

� Poprawa funkcjonalności miejscowości 

� Poprawa stanu środowiska naturalnego 

Opis Zadania Uzasadnienie i tło 

Ornowo podobnie jak wiele innych miejscowości  

w województwie warmińsko-mazurskim i kraju, boryka się  

z problemami związanymi z niedostateczną infrastrukturą 

techniczną. Aby nie dopuścić do migracji ludności wiejskiej,  

a jednocześnie zadbać o ochronę środowiska, naleŜy wybudować 

sieć kanalizacyjną..  

 

Cele zadania 

� Zwiększenie liczby gospodarstw podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej 
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� Zwiększenie liczby terenów inwestycyjnych 

podłączonych do sieci. 

� Wzrost standardu Ŝycia mieszkańców  

� Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej  

i gospodarczej obszarów wiejskich 

� Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej 

Ornowa 

� Poprawa stanu infrastruktury technicznej Ornowa 

 

Uczestnicy/odbiorcy 

� Mieszkańcy  

� Turyści, goście 

� Przejezdni 

� Inwestorzy 

Opis działań 

 

ZAKRES KOSZT 

� Opracowanie 

dokumentacji technicznej 

 

� Opracowanie 

studium wykonalności 

 

� Pozyskanie 

dofinansowania z funduszy 

europejskich 

 

� Budowa sieci 

kanalizacji 

 

 

ZałoŜenia do zadania 

� Zastosowanie technologii i materiałów przyjaznych 

środowisku 

� Promowanie Ornowa jako miejscowości atrakcyjnej 

turystycznie  
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� Promowanie Ornowa jako miejscowości atrakcyjnej 

pod względem mieszkaniowym 

� Zwiększenie zadowolenia mieszkańców 

� Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 

Zadanie 2.2. 

Tytuł zadania  UŁOśENIE POLBRUKU W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI 

 

Priorytet  

w Planie 

odnowy 

miejscowości 

Ornowo 

Priorytet II 

Rozwój i rozbudowa infrastruktury technicznej 

Cel główny 

Priorytetu 

Podniesienie standardu Ŝycia i pracy na wsi oraz wzrost 

atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej wsi. 

Cele cząstkowe 

Priorytetu 

� Poprawa funkcjonalności miejscowości 

� Poprawa stanu środowiska naturalnego 

� Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, szczególnie  

w odniesieniu do dzieci i młodzieŜy 

Opis Zadania Uzasadnienie i tło 

WzdłuŜ drogi powiatowej przebiegającej przez wieś ułoŜono 

tylko mały fragment chodnika. W najbardziej uczęszczanych 

miejscach skupionych w centrum wsi, takich jak przystanek 

autobusowy, sklep, remiza i świetlica mieszkańcy zmuszeni są 

chodzić piaszczystym poboczem lub ruchliwą drogą. W deszczową 

pogodę, szczególnie wokół przystanku tworzą się rozległe, 

błotniste kałuŜe.  

UłoŜenie polbruku koło sklepu, remizy i świetlicy oraz dookoła 

przystanku zwiększy nie tylko estetykę wsi i komfort mieszkańców 

ale teŜ przede wszystkim zwiększy ich bezpieczeństwo.  

Cele zadania 

� Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Ornowo 



GMINA OSTRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ornowo 

 

 50 

� Poprawa wizerunku wsi 

� Integracja społeczności wiejskiej 

� Aktywizacja społeczna mieszkańców 

 

Uczestnicy/odbiorcy 

� Mieszkańcy 

� Turyści, goście, przejezdni 

 

Opis działań 

� Spotkanie z mieszkańcami i ustalenie planu zadania 

� Wspólna realizacja ustalonego planu 

 

ZałoŜenia do zadania 

� Promowanie Ornowa jako miejscowości atrakcyjnej 

turystycznie i inwestycyjnie 

� Promowanie Ornowa jako miejscowości atrakcyjnej 

pod względem mieszkaniowym 

� Zwiększenie zadowolenia mieszkańców 

� Zastosowanie technologii i materiałów przyjaznych 

środowisku 

 

Zadanie 2.3. 

Tytuł zadania  PODKREŚLENIE ESTETYKI WSI 

 

Priorytet  

w Planie 

odnowy 

miejscowości 

Ornowo 

Priorytet II 

Rozwój i rozbudowa infrastruktury technicznej 

Cel główny 

Priorytetu 

Podniesienie standardu Ŝycia i pracy na wsi oraz wzrost 

atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej wsi. 
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Cele cząstkowe 

Priorytetu 

� Poprawa funkcjonalności miejscowości 

� Poprawa stanu środowiska naturalnego 

� Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, szczególnie  

w odniesieniu do dzieci i młodzieŜy 

Opis Zadania Uzasadnienie i tło 

Zadanie to ma na celu zmotywowanie mieszkańców do 

ujednolicenia estetyki wsi i promowania Ornowa. Społeczność 

wiejska będzie zachęcana do dbania  o wygląd swojej posesji i 

najbliŜszej okolicy. Będą organizowane coroczne konkursy na 

najpiękniejszą posesję, a w okresie świątecznym konkurs na 

najpiękniej udekorowany domek. Sprzyjać to będzie integracji 

społeczności wiejskiej ale przede wszystkim poprawi wizerunek 

wsi. Zwiększy się liczba turystów i inwestorów, a takŜe poprawi 

standard Ŝycia mieszkańców. 

 

Cele zadania 

� Podniesienie atrakcyjności wsi  

� Poprawa wizerunku wsi 

� Integracja społeczności wiejskiej 

� Aktywizacja społeczna mieszkańców 

 

Uczestnicy/odbiorcy 

� Mieszkańcy 

� Turyści, goście, przejezdni 

 

Opis działań 

� Spotkanie z mieszkańcami i ustalenie planu zadania 

� Wspólna realizacja ustalonego planu 

 

ZałoŜenia do zadania 

� Promowanie Ornowa jako miejscowości atrakcyjnej 

turystycznie i inwestycyjnie 
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� Promowanie Ornowa jako miejscowości atrakcyjnej 

pod względem mieszkaniowym 

� Zwiększenie zadowolenia mieszkańców 

� Zastosowanie technologii i materiałów przyjaznych 

środowisku 

 

Zadanie 3.1. 

Tytuł zadania  TWORZENIE I ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI 

Priorytet  

w Planie 

odnowy 

miejscowości 

Ornowo 

Priorytet III 

Wykorzystanie korzystnych warunków przyrodniczych w celu 

promocji wsi 

Cel główny 

Priorytetu 

Zwiększenie dochodów mieszkańców, a tym samym ich 

standardu Ŝycia. 

Cele cząstkowe 

Priorytetu 

� Podtrzymanie ducha przedsiębiorczości 

� Poszerzenie funkcji wsi 

Opis Zadania Uzasadnienie i tło 

Aby Ornowo w pełni mogło wykorzystać swoje atuty naleŜy 

stworzyć  tu bazę agroturystyczną a następnie bazę usług dla 

turystów ją odwiedzających. Najlepszą tego formą jest tworzenie 

nowych gospodarstw agroturystycznych i mikroprzedsiębiorstw 

świadczących usługi poszukiwane przez przyjezdnych, a takŜe 

produkujących produkty regionalne czy ekologiczną Ŝywność.  

Zwiększy to nie tylko liczbę turystów ale równieŜ stworzy nowe 

źródło dochodów dla społeczności wiejskiej, poprawi standard ich 

Ŝycia i zmniejszy bezrobocie. 

 

Cele zadania 

� Poprawa zaplecza usługowego we wsi 

� Aktywizacja gospodarcza mieszkańców 
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� RóŜnicowanie działalności rolniczej 

� Tworzenie alternatywnych źródeł dochodów 

 

Uczestnicy/odbiorcy 

� Mieszkańcy 

� Rolnicy 

� Turyści, goście, przejezdni 

 

Opis działań 

 

ZAKRES KOSZT 

� Przeprowadzenie 

szkoleń dla mieszkańców 

5.000,00 zł 

� Pomoc w uzyskaniu 

dofinansowania na rozpoczęcie lub 

rozwój gospodarstw 

agroturystycznych 

5.000,00 zł 

� Otwarcie nowych 

mikroprzedsiębiorstw 

Działania własne 

mieszkańców 

� Pomoc w prowadzeniu 

działalności  

5.000,00 zł 

ZałoŜenie do zadania 

� Szkolenia nieodpłatne, otwarte 

� Równy dostęp kobiet i męŜczyzn 

� Promowanie Ornowa jako miejscowości atrakcyjnej 

pod względem turystyczno-rekreacyjnym 

� Zwiększenie zadowolenia mieszkańców 

� Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 

Zadanie 3.2. 

Tytuł zadania  UTWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ WSI 
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Priorytet  

w Planie 

odnowy 

miejscowości 

Ornowo 

Priorytet III 

Wykorzystanie korzystnych warunków przyrodniczych w celu 

promocji wsi 

Cel główny 

Priorytetu 

Zwiększenie dochodów mieszkańców, a tym samym ich 

standardu Ŝycia. 

Cele cząstkowe 

Priorytetu 

� Podtrzymanie ducha przedsiębiorczości 

� Poszerzenie funkcji wsi 

Opis Zadania Uzasadnienie i tło 

NaleŜy połoŜyć nacisk na promocję miejscowości i jej 

pięknego otoczenia. Jedną z najlepszych form promocji jest 

posiadanie własnej, często aktualizowanej strony internetowej z 

opisem zasobów przyrodniczo-kulturalnych wsi i okolic, z bazą 

noclegową i gastronomiczną oraz z aktualnymi informacjami o 

imprezach i wydarzeniach w miejscowości i okolicach.  

Promocja Ornowa zwiększy liczbę mieszkańców i turystów a 

przez to stworzy nowe źródło dochodów dla społeczności wiejskiej, 

poprawi standard ich Ŝycia i zmniejszy bezrobocie. 

 

 

Cele zadania 

� Poprawa zaplecza agroturystycznego we wsi 

� Aktywizacja gospodarcza mieszkańców 

� RóŜnicowanie działalności rolniczej 

� Tworzenie alternatywnych źródeł dochodów 

 

Uczestnicy/odbiorcy 

� Mieszkańcy 

� Rolnicy 

� Turyści, goście, przejezdni 
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Opis działań 

ZAKRES KOSZT 

� Utworzenie strony 

internetowej miejscowości 

2.500,00 zł 

� Aktualizacji i 

administrowanie stroną 

1.000,00 zł 

 
 

 

Zadanie 3.3. 

Tytuł zadania  REWITALIZACJA OCINKA TRASY ROWEROWEJ 

PRZEBIEGAJĄCEGO PRZEZ ORNOWO 

Priorytet  

w Planie 

odnowy 

miejscowości 

Ornowo 

Priorytet III 

Wykorzystanie korzystnych warunków przyrodniczych w celu 

promocji wsi 

Cel główny 

Priorytetu 

Zwiększenie dochodów mieszkańców, a tym samym ich 

standardu Ŝycia. 

Cele cząstkowe 

Priorytetu 

� Podtrzymanie ducha przedsiębiorczości 

� Poszerzenie funkcji wsi 

Opis Zadania Uzasadnienie i tło 

Przez Ornowo przebiega odcinek Ŝółtej trasy rowerowej 

tworzącej pętlę Ostróda-Kajkowo. Trasa wiedzie przez ciekawą i 

malowniczą okolicę jest jednak zniszczona i od dawna nie 

odnawiana.  

 

Cele zadania 

� Poprawa atrakcyjności wsi 

� Zwiększenie roli turystycznej Ornowa 

 

Uczestnicy/odbiorcy 
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� Mieszkańcy 

� Turyści, goście, przejezdni 

 

Opis działań 

 

ZAKRES KOSZT 

� Opracowanie 

dokumentacji; 

� Rekultywacja odcinka 

trasy 

� Oznaczenie trasy 
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Rozdział VI   Harmonogram wdra Ŝania planu 
  

Czas realizacji 
Zadanie 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PRIORYTET I          Modernizacja i rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

1.1. 

WyposaŜenie dla 

wielofunkcyjnej 

świetlicy 

        

1.2. Budowa placu zabaw         

1.3. 
Ustawienie tablic 
informacyjnych 

        

PRIORYTET II          Rozwój i rozbudowa infrastruktury technicznej 

2.1. 
Kanalizacja sanitarna w 

Ornowa 
        

2.2. 
UłoŜenie polbruku w 

centrum miejscowości 
        

2.3 

Podkreślenie  estetyki 
wsi (indywidualne 
moŜliwości 
mieszkańców) 
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PRIORYTET III          Wykorzystanie warunków przyrodniczych w celu promocji wsi 

3.1. 

Tworzenie i rozwój  

przedsiębiorczości na 

wsi 

        

3.2. 
Utworzenie strony 

internetowej wsi 
        

3.3. 
 

Rewitalizacja odcinka 
trasy rowerowej 
przebiegającego przez 
Ornowo 
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Rozdział VII  Kosztorys planu 
  

Czas realizacji 
Zadanie 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PRIORYTET I          Modernizacja i rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

1.1. 

WyposaŜenie dla 

wielofunkcyjnej 

świetlicy 

        

1.2. Budowa placu zabaw         

1.3. 
Ustawienie tablic 
informacyjnych 

        

PRIORYTET II          Rozwój i rozbudowa infrastruktury technicznej 

2.1. 
Kanalizacja sanitarna w 

Ornowa 
        

2.2. 
UłoŜenie polbruku w 

centrum miejscowości 
        

2.3 

Podkreślenie  estetyki 
wsi (indywidualne 
moŜliwości 
mieszkańców) 
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PRIORYTET III          Wykorzystanie warunków przyrodniczych w celu promocji wsi 

3.1. 

Tworzenie i rozwój  

przedsiębiorczości na 

wsi 

        

3.2. 
Utworzenie strony 

internetowej wsi 
        

3.3. 
 

Rewitalizacja odcinka 
trasy rowerowej 
przebiegającego przez 
Ornowo 
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Rozdział VIII  Sposoby monitorowania, oceny i komun ikacji 
społecznej 

 
Realizacja załoŜeń Planu będzie monitorowana przez Radę Sołecką wsi, Sołtysa 

oraz Gminę. Będzie się to odbywać poprzez: 

 

BudŜet Gminy na kolejne lata 

Sprawozdania z realizacji budŜetu Gminy 

Strona internetowa Miasta i Gminy  

Tablica informacyjna we wsi Ornowo 

Dokumentacja z odbioru robót poszczególnych inwestycji 

 

Społeczność wiejska będzie się komunikowała poprzez wspólne spotkania 

wiejskie.  

Kontakt pomiędzy wsią a Gminą będzie zachowany poprzez Sołtysa oraz 

aktywnych mieszkańców. 

 
Plan odnowy miejscowości Ornowo powstał przy współudziale 

mieszkańców tej miejscowości, Rady Sołeckiej, lokalnych stowarzyszeń 

oraz Gminy. Wypracowane tu priorytety i zadania są dobrem wspólnym, a 

ich realizacja leŜy w interesie zarówno mieszkańców jak i Gminy. 
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