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WWssttęępp  

  
  
Plan Odnowy Miejscowości Ostrowin dotyczy lat 2007-2013. Prezentuje 
zasoby i potencjał wsi oraz jej mieszkańców. Zawiera analizę słabych  
i mocnych stron miejscowości oraz analizę szans i zagroŜeń. Ocena tych 
czynników pozwoliła na wyłonienie priorytetów i kierunków rozwoju 
Ostrowina. 
 
Odnowa wsi to dla Ostrowian poprawa warunków Ŝycia i pracy. To takŜe 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej ich miejscowości. Dzięki istnieniu 
Planu wieś posiada dogłębną analizę zasobów i jasno sprecyzowane kierunki 
rozwoju. Zgromadzona wiedza poparta aktywnością społeczności lokalnej 
posłuŜy do rozwoju i promocji wartości, które reprezentuje Ostrowin.  
  
Funkcje, jakie pełni Ostrowin to przede wszystkim funkcje mieszkalne,  
rolnicze i turystyczne. 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 konieczne są inwestycje w infrastrukturę techniczną.  
 
Niniejszy Plan Odnowy wskazać ma jakie konkretne działania muszą być 
poczynione, aby powyŜszy cel został osiągnięty. Świadomość jasno 
sprecyzowanych kierunków rozwoju pobudza aktywność lokalnego 
środowiska i stymuluje je na rzecz partnerstwa, rozwoju i promocji wartości, 
które reprezentuje. 
 

Mieszkańcy Ostrowina to osoby związane z miejscem zamieszkania, otwarte 
na nowe moŜliwości i rozwiązania. Mają nadzieje, Ŝe dzięki dalszej 
współpracy naturalne atuty wsi zostaną wykorzystane w celu oŜywienia Ŝycia 
kulturalno-społecznego miejscowości oraz jej rozwoju, co wpłynie na 
podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców. 

 

Rozwój wsi nastąpić ma poprzez jej, tzw. odnowę – czyli proces obejmujący 
bardzo szerokie spektrum działań, wpływających na podwyŜszenie jakości 
Ŝycia na wsi i toŜsamości mieszkańców miejscowości. Siłą odnowy wsi są 
najwaŜniejsze wartości związane z historią, kulturą, tradycją – wszystkim 
tym, co moŜna objąć pojęciem dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno  
w aspekcie materialnym i niematerialnym. 

 

Odnowa wsi to szeroki wachlarz przedsięwzięć, wynikających z potrzeb 
mieszkańców. Przedsięwzięcia odnowy wsi mogą więc dotyczyć zarówno 
miejsc spotkań wiejskich (place, centra wsi, sale, świetlice), obiektów 
historycznych, zabytkowych; przestrzeni wiejskiej (zieleń, chodniki, stawy), 
jak i imprez kulturalnych (festyny, imprezy cykliczne, tematyczne), folkloru 
(zespoły taneczne, orkiestry), sportu i kultury fizycznej (boiska, siłownie, 
szlaki piesze, ścieŜki rowerowe, zagospodarowanie kąpielisk, plaŜ), 
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bezpieczeństwa (place zabaw, ograniczenie ruchu kołowego, parkingi), jak 
równieŜ ochrony środowiska (sanitariaty, kosze na śmieci), a takŜe 
wizualizacji i informacji (tablice informacyjne dotyczące wszystkich 
wymienionych przedsięwzięć). To tylko niektóre przykłady, poniewaŜ odnowa 
wsi daje moŜliwość indywidualnego podejścia wynikającego  
z indywidualności kaŜdej wsi. Elementem spajającym wszystkie 
przedsięwzięcia, charakterystycznym dla tego procesu, jest 
współdecydowanie mieszkańców wsi w sprawach kierunków rozwoju ich 
miejscowości. Projekty odnowy wsi powstają bowiem w wyniku debaty 
lokalnej na poziomie sołectwa. Odnowa wsi jest zatem próbą złamania 
stereotypu planowania centralistycznego, w którym to gmina decyduje  
o rodzaju przedsięwzięć w kaŜdej miejscowości.  

 

Oczywiście nie naleŜy rozumieć, Ŝe projekty odnowy wsi są kreowane                       
i wdraŜane w kompletnym oderwaniu od lokalnej rzeczywistości. Powstają 
one  z uwzględnieniem realiów gminy: planu zagospodarowania, strategii 
gminy i budŜetu. Dlatego teŜ waŜnym czynnikiem warunkującym sukces 
odnowy wsi jest partnerskie podejście do planowanych zadań, w tym jak 
najwcześniejsza współpraca przedstawicieli gminy z sołectwem. 

 

  
  

PPllaann  OOddnnoowwyy  MMiieejjssccoowwoośśccii  OOssttrroowwiinn  ppoowwssttaałł  pprrzzyy  wwssppóółłuuddzziiaallee  
mmiieesszzkkaańńccóóww  wwssii,,  RRaaddyy  SSoołłeecckkiieejj  oorraazz  GGmmiinnyy  OOssttrróóddaa..  WWyypprraaccoowwaannee  
ww  nniimm  pprriioorryytteettyy  ii  zzaaddaanniiaa  ssąą  ddoobbrreemm  ooggóółłuu,,  aa  iicchh  rreeaalliizzaaccjjaa  lleeŜŜyy  
ww  iinntteerreessiiee  wwssppóółłttwwóórrccóóww..  
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RRoozzddzziiaałł  II  PPoowwiiąązzaanniiee  PPllaannuu  zz  cceellaammii  ssttrraatteeggiicczznnyymmii  ddookkuummeennttóóww  
ddoottyycczząąccyycchh  rroozzwwoojjuu  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo  GGmmiinnyy    

    
Plan Odnowy Miejscowości Ostrowin został opracowany zgodnie z procedurą 
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(opublikowanym w Dz. U. Nr 284, poz. 2846 z 2004 r.).  
 
 
Plan Odnowy Miejscowości Ostrowin jest zgodny z następującymi 
dokumentami strategicznymi Gminy Ostróda: 
 
• Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą 

Nr XXXIV/169/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2005r. 
 
• Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminny 

Ostróda na lata 2006-2015, przyjęta Uchwałą LII/197/06 Rady Gminy 
Ostróda z dnia 28 lutego 2006r. 

 
• Program Ochrony Środowiska, przyjęty Uchwałą XXXVII/129/04 Rady 

Gminy Ostróda z 8 listopada 2004r. 
 
• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda, przyjęty Uchwałą  

Nr XXIII/114/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 czerwca 2004r. 
 
 
Plan jest równieŜ zgodny z dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym: 
 
• Strategia Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2001-2015, która 

stanowi załącznik do Uchwały Nr XXII/156/2000 Rady Powiatu 
Ostródzkiego. 

 
• Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, która stanowi załącznik do Uchwały Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XXX/474/05 z dnia  
31 sierpnia 2005 r. 
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RRoozzddzziiaałł  IIII    AAnnaalliizzaa  zzaassoobbóóww  ssoołłeeccttwwaa  
 
2.1. Historia 
 
W okresie od X do XIV wieku na terenie ziem pruskich istniał zwarty 
etnicznie i kulturowo zespół. Prusowie byli ludem rolniczym, prowadzili 
gospodarkę dwupolową, a od początku XIII wieku- trójpolową. W 1341 roku 
powołano komturstwo Ostródzkie. Ostróda stała się siedzibą 
administracyjną, militarną i gospodarczą KrzyŜaków. 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, 
złoŜone z pojedynczych, oddalonych od siebie gospodarstw, zastąpiły wsie  
o zwartej ulicowej zabudowie. 
 
Pierwsze wzmianki o Ostrowinie pochodzą z 1363 roku, kiedy to stanowił on 
własność krzyŜacką przynaleŜną do Komturstwa Ostródzkiego.  
 
W dniu 15 lipca 1410 roku rozegrała się decydująca bitwa pod Grunwaldem, 
zakończona klęską KrzyŜaków. Wojska królewskie ruszyły 17 lipca ku 
Malborkowi. Mikołaj z Durąga, szlachcic pruski, opanował zamek  
w Ostródzie. 
 
W 1414  roku Ostrowin zajmował 58 włók. W 1513 roku Jan Goliński nabył 
od wojewody malborskiego Jerzego BaŜyńskiego dziesięć włók w Ostrowinie  
i Frygnowie. Jeszcze w tym samym roku sprzedał je S. Bylińskiemu  
z Mazowsza.  
 
W latach 1531-1537 wieś wydzierŜawiono Fryderykowi Olsnitzowi. W roku 
1542 pastorem parafii był Stanisław Kamiński. Parafii ewangelickiej 
podlegały kościoły filialnie w Grabinku i Szyldaku. Kolejnym pastorem był 
Mateusz Szarlej.  
 
W 1538 roku marszałek Fryderyk Olsnitz nadał Amusowi Olsnitzowi i jego 
dzieciom siedemdziesiąt włók w Ostrowinie. We wsi poza chłopami mieszkało 
dwóch pasterzy, pszczelarz, rzeźnik i karczmarz. Od 1577 roku był we wsi 
młyn.  
 
W latach 1615-1629 właścicielem Ostrowina był podkomorzy polski 
Wolfgang von Olsnitz (Oleśnicki)- dworzanin Zygmunta III wazy. W czasie  
I wojny szwedzkiej (1621-1629) pastorem był Grzegorz Zaręba.  
 
W 1708 roku do Prus KsiąŜęcych przedostała się ze Lwowa dŜuma. Zaraza 
pochłonęła 200 tysięcy ofiar tj. ok. 30% ludności zamieszkałej w Prusach 
KsiąŜęcych. 
 
W 1758 roku wojska rosyjskie wkroczyły do Prus KsiąŜęcych, zdobyły 
Królewiec ogłaszając ukaz carski oznajmiający, Ŝe Prusy KsiąŜęce są 
prowincją rosyjską - Nową Rosją. 
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W wiekach XVII i XVIII właścicielem Ostrowina był ród von Pentzigów.  
W 1783 roku wieś szlachecka i folwark naleŜący do kapitana Lausona liczyły 
35 dymów. W 1820 roku wieś i majątek liczyły 39 dymów i 209 
mieszkańców.  
 
W 1861 roku majątek składał się z 6832 mórg i 447 osób. W 1895 roku wieś 
liczyła 276 ha i 273 mieszkańców, a majątek 1416 ha i 277 osób.  
 
W 1939 roku Ostrowin (Ostrewein) liczył 466 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. 
 
 
Z Ostrowina wywodzi się Paweł Świętlicki (1699-1756). Urodził się  
w polskiej rodzinie szlacheckiej. Studiował w Gdańsku i w Niemczech. Przez 
dwa lata był profesorem filozofii na uniwersytecie w Wittenberdze. Przez 
długie lata był kaznodzieją i lektorem polskim w Gimnazjum Akademickim  
w Gdańsku i autorem wielu prac teologicznych. 
 
Jan Stern z Malinówki pod Ełkiem (1771-1848) – kaznodzieja w Ostrowinie, 
dostarczał Gustawowi Gizewiuszowi materiałów kompromitujących metody 
germanistyczne władz pruskich.   
 
 
2.2.  Funkcje, jakie pełni wieś 
 
Ostrowin jest jednym z 34 sołectw ma terenie Gminy Wiejskiej Ostróda.  
W skład sołectwa nie wchodzą inne miejscowości. Liczba mieszkańców 
Ostrowina wynosi – 358 osób - co stanowi 2,3 % ludności Gminy Ostróda. 
 
Funkcje, jakie pełni Ostrowin to: 

� funkcja mieszkalna (jest to wieś, w której mieszkają ludzie pracujący 
głównie w okolicznych miejscowościach – Ostródzie, Olsztynku); 

� funkcja rolnicza (część mieszkańców prowadzi własne gospodarstwa 
rolne); 

� rozwijająca się funkcja turystyczna  (z uwagi na atrakcyjne połoŜenie 
oraz walory przyrodnicze wieś ma ogromny potencjał do rozwoju 
turystyki wiejskiej – w szczególności agroturystyki).  
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Tabela nr 1. WYKAZ SOŁECTW W GMINIE WIEJSKIEJ OSTRÓDA 
  

Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące  
w skład sołectwa 

Imię i nazwisko 
Sołtysa 

1. Brzydowo Brzydowo, Ryńskie Mirosław 
Siemianowski  

2. Durąg Durąg, Pancerzyn Zdzisław Kugler  
3. Dziadyk Dziadyk, Kraplewo, Prusowo Lucyna 

Łukawska  
4. GierłoŜ GierłoŜ, Nowa GierłoŜ, 

Podlesie 
Jerzy 
Skolmowski  

5. Giętlewo Giętlewo, Janowo Andrzej 
Markowski  

6. Glaznoty Glaznoty GraŜyna 
Gasikowska  

7. Grabin Grabin, Grabinek Ludwik Freigin  
8. Górka Górka, Wominy Marek Ronowicz  
9. Idzbark  Idzbark, Młyn Idzbarski Zofia Stankiewicz 
10. Kajkowo Kajkowo, Cibory, Lesiak 

Ostródzki, Przylądek, 
Szafranki 

Stanisław 
Milewski  

11. Kątno Kątno, Szklarnia Tadeusz Filipek  
12. Klonowo Klonowo Zofia Markowska  
13. Lipowiec Lichtajny, Lipowiec, Wolka 

Lichtarska 
Małgorzata 
Czerwonka  

14. Lipowo Bałcyny, Lesiak Lipowski, 
Lipowo, Marynowo 

Piotr 
Dmochewicz  

15. Lubajny Lubajny, Nowe Siedlisko Jan Ilnicki  
16. Międzylesie Międzylesie, Ruś Mała, 

Warlity Wielkie 
Krystyna Guzal  

17. Morliny Morliny Halina 
Sztramska  

18. Naprom Naprom Stanisław Blajda  
19. Ornowo Ornowo BoŜena Kasprzyk  
20. Ostrowin Ostrowin Małgorzata 

Górecka  
21. Pietrzwałd Bednarka, Miejska Wola, 

Nowy Folwark, Pietrzwałd, 
Ryn, Zajączki 

Henryk Malik  

22. Reszki Ciemniak, Gruda, Reszki Władysław 
Wysocki  

23. Rudno Jankowiec, Pobórze, Rudno, 
Smykowo 

Alicja Wielk  

24. Samborowo CzyŜówka, Samborowo, 
Samborówko, Zabłocie 

Halina Dworak  

25. Smykówko Smykówko Barbara Niesyt  
26. Stare Jabłonki Buńki, Gąski, Jabłonka, 

Stare Jabłonki, Zawady 
Małe, śurejny 

Barbara 
Stabińska  
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27. Szyldak Szyldak, WyŜnice Marek Szostek  
28. Turnica Turnica GraŜyna Ostas  
29. Tyrowo Tyrowo Roman 

Ślusarczyk 
30. Wałdowo Czarny Róg, Czerwona 

Karczma, Wałdowo 
Katarzyna 
Małgorzata 
Gąsior  

31. Wirwajdy Nastajki, Wirwajdy Dariusz 
Dworański  

32. Wygoda Wólka Klonowska, Wygoda Irena 
Łodzikowska  

33. Wysoka Wieś  Wysoka Wieś Michał 
Podlaszewski  

34. Zwierzewo Zwierzewo Antoni Glinicki  
 
 
2.3. Charakterystyka wsi i mieszkańców 
 
 

Wykres nr 1. Liczba mieszkańców Ostrowina w latach 2002–2006 
 

348
350
352
354
356
358
360
362
364
366

2002 2003 2004 2005 2006

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ostróda 

 
 
Jak wynika z powyŜszego wykresu liczba mieszkańców Ostrowina jest 
zmienna. W 2002 r. miejscowość tą zamieszkiwały 354 osoby, zaś na koniec 
2006r. – 358. Taka sytuacja jest bardzo pozytywna, zwaŜywszy na 
nieustannie spadającą liczbę urodzeń i rosnącą skalę migracji na terenach 
wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego. 
 
Spośród dorosłych mieszkańców wsi zdecydowana większości pracuje poza 
Ostrowinem (głównie w Ostródzie). Tylko mały odsetek ludności formy 
zarobkowania opiera o działalność w sektorze rolno-hodowlanym.  
Sytuacja braku pracy najczęściej dotyka osoby o niskich bądź 
zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Na terenie miejscowości 
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zarysowało się groźne zjawisko bezrobocia strukturalnego. Brak działań 
zewnętrznych ukierunkowanych na reorientację zawodową i dostosowywanie 
umiejętności do zapotrzebowania rynku pracy, doprowadzić moŜe do 
zjawiska marazmu społecznego wśród długotrwale bezrobotnych. 
Aktywizacja środowisk zagroŜonych wykluczeniem, powinna byś wspierana 
poprzez działanie lokalnych organizacji kulturalnych i sportowych. Dlatego 
teŜ bardzo waŜne jest wyposaŜenie świetlicy wiejskiej, która skupia wiele 
inicjatyw mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieŜy. 
 

Tabela nr 2. Porównanie liczby mieszkańców sołectwa  
z innymi sołectwami Gminy  
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Ostrowin to tak zwana wieś popegeerowska ze wszystkimi wynikającymi  
z tego konsekwencjami. Znaczna część mieszkańców była niegdyś 
zatrudniona w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Niektórzy przepracowali 
w nim kilkadziesiąt lat. Z produkcyjnej części przedsiębiorstwa zachowały się 
smętne resztki. Byli pracownicy PGR-ów nie mieli takiej siły przebicia, jak 
górnicy czy hutnicy, więc nie wywalczyli solidnych odpraw, a rząd nie 
stworzył dla nich programów pomocowych. Dopiero pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych zaczęto dofinansowywać doŜywianie ich dzieci, uczniowie 
szkół podstawowych i średnich oraz studenci otrzymywali stypendia 
socjalne. Obecnie jednak świadczenia na rzecz byłych pracowników PRG 
wygasają. Upadek PGR oznaczał degradację ekonomiczną i społeczną 
miejscowości. Bezrobocie dotknęło i dotyka wiele rodzin, oznacza obniŜenie 
stopy Ŝyciowej wielu rodzin. Zjawisko to ma charakter trwały, poniewaŜ 
zapotrzebowanie na pracowników posiadających zawody związane  
z rolnictwem jest nikłe, a za względu na wysoką stopę bezrobocia 
w województwie warmińsko-mazurskim – bardzo trudno o jakąkolwiek pracę.  



GMINA WIEJSKA OSRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ostrowin 

 

 11 

Problem środowiska popegeerowskiego został przez środki masowego 
przekazu w znacznym stopniu strywializowany. To nie prawda, Ŝe tworzą je 
tylko ludzie o bardzo niskich kwalifikacjach oraz wyzbyci inicjatyw, choć 
oczywiście tacy teŜ są. Prawdą jednak jest, Ŝe dla większości zwolnionych 
ludzi PGR stanowił jedyne miejsce pracy i Ŝe trudno im odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Bezrobocie, czy praca na czarno, długotrwałe pozostawanie 
świadczeniobiorcą opieki społecznej rodzi frustrację. Jej następstwem jest 
nie tylko atmosfera beznadziei, ale i np. wzrost liczby rodzin z problemem 
alkoholowym. 
 
NiezaleŜnie od tych problemów, Ostrowin to miejscowość z perspektywami. 
Przesądza o tym m. in. korzystne połoŜenie – bliskość miasta powiatowego  
i miejscowości gminnej, ale przede wszystkim lokalna społeczność, która nie 
tylko w przeszłości wykazywała się inicjatywami, ale i dziś stosunkowo nieźle 
radzi sobie z kłopotami. 
 
Ostrowińska społeczność charakteryzuje się bardzo duŜą otwartością, 
zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nie ma tutaj 
istotnych napięć i konfliktów, przeciwnie – są dobre doświadczenie 
współpracy ludzi naleŜących do róŜnych środowisk. NaleŜy teŜ odnotować 
bardzo wysoki stopień tolerancji w kwestiach obyczajowych, religijnych czy 
społecznych. 
 
Pomimo tak trudnej sytuacji Ostrowianie z nadzieją patrzą w przyszłość. 
Priorytetowym zadaniem w odnowie miejscowości jest utworzenie Centrum 
Aktywności Społecznej. Mieszkańcy pragną aby stała się ona sercem wsi, 
słuŜącym za miejsce spotkań tak dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieŜy. 
Dzięki utworzeniu centrum powstanie moŜliwość organizacji róŜnego typu 
imprez okolicznościowych (np.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci  
i Dziadka), mieszkańcy liczą takŜe na stworzenie organizacji zrzeszających 
ludność lokalną (np.: stowarzyszenia, Koło Gospodyń Wiejskich, itp.).  
 
 
2.4. Poziom organizacji miejscowości i aktywizacja środowiska 
wiejskiego 
 
Ostrowin jest jednym z 34 sołectw Gminy Ostróda. 
 
Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, której siedzibą jest wieś sołecka. 
W gminach miejskich odpowiednikiem sołectwa jest osiedle (ewentualnie 
dzielnica). Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada 
gminy w statucie.  
 
Sołectwo posiada następujące organy: 
� stanowiący i kontrolny  - zebranie wiejskie (mieszkańców),  
� wykonawczy    - sołtys (przewodniczący zarządu dzielnicy),  
� doradczy    - rada sołecka.  
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Sołtysem Ostrowina jest Pani Małgorzata Górecka. Rada Sołecka wybrana 
spośród mieszkańców w 2007 roku jest bardzo zaangaŜowana 
w zrównowaŜony rozwój wsi. Cieszy się społecznym poparciem i szacunkiem  
pozostałych mieszkańców. W skład Rady Sołeckiej wchodzą: 

� Jolanta Kowalska 
� Jan Tyszecki 
� Krystyna Makuch  
 

Członkowie Rady aktywnie uczestniczą w Ŝyciu społecznym wsi i dbają  
o włączanie młodzieŜy w róŜnorodne przedsięwzięcia, mające na celu rozwój 
miejscowości. 

 
Społeczność Ostrowina jest mocno związana z miejscem zamieszkania. 
Zarówno w latach powojennych, jak i teraz mieszkańcy uczestniczą w Ŝyciu 
miejscowości. Są to ludzie bardzo ze sobą zŜyci, a panujące stosunki 
sąsiedzkie określane są jako bardzo dobre. Dlatego wszelkie wątpliwości  
i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich, podczas 
organizowanych spotkań Rady Sołeckiej. 
 
Z Sołectwa Ostrowin przedstawicielką w Radzie Gminy jest Pani Małgorzata 
Filipowiak.   
 
We wsi funkcjonowała kiedyś Szkoła Podstawowa. Niestety z powodu 
zmniejszającej się liczby uczniów i racjonalizacji sieci szkół została ona 
zamknięta przed kilkunastoma laty. W budynku szkoły są obecnie 
mieszkania prywatne.  
 

 
 

 
 

Budynek po byłej Szkole Podstawowej 

 
 
Szkoła była miejscem nie tylko nauki, ale równieŜ skupiała wszelkie 
inicjatywy dziecięce, młodzieŜowe oraz dorosłych mieszkańców. W szkole 
organizowane były corocznie imprezy integracyjno-aktywizujące dla dzieci 
i młodzieŜy, jak np. mikołajki, dzień dziecka, andrzejki, sylwester. 
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Bal choinkowy w Szkole Podstawowej w Ostrowinie. 

 
Na terenie gminy Ostróda funkcjonuje dziesięć szkół podstawowych: 

� Szkoła Podstawowa w Szyldaku – tu uczęszczają dzieci z Ostrowina 
oraz 
� szkoły podstawowe w Brzydowie, Samborowie, Pietrzwałdzie, Idzbarku, 

Lipowie, Zwierzewie, Wygodzie, Starych Jabłonkach, Tyrowie. 
 
Po ukończeniu szkoły podstawowej tutejsi uczniowie kontynuują naukę  
w Gimnazjum w Durągu lub w Gimnazjum w Ostródzie. Oprócz tych dwóch 
placówek gmina posiada jeszcze dwa gimnazja w Samborowie i Lipowie. 
 
Starsza młodzieŜ, po ukończeniu gimnazjum kontynuuje naukę w szkołach 
ostródzkich i olsztyńskich (czynnik decydujący o wyborze stanowi 
dostępność komunikacyjna). 
 
Zamknięcie szkoły negatywnie wpłynęło na zorganizowanie społeczności 
lokalnej. W miejscowości nie ma niestety formalnych organizacji 
pozarządowych. Dawniej funkcjonowała tu Ochotnicza StraŜ PoŜarna. 
Obecnie jedyną grupą nieformalną w Ostrowinie jest Kółko RóŜańcowe. 
NaleŜy tu nadmienić, iŜ Ostrowin (z uwagi na swoje usytuowanie na granicy 
Gminy Ostróda z Gminą Olsztynek) naleŜy do Parafii Wigwałd w Gminie 
Olsztynek. Na terenie sołectwa znajduje się jeden z obwodów Koła 
Łowieckiego Drwęca. 
 
Mieszkańcy Ostrowina byli i są jednak aktywni. Dzięki ich ogromnemu 
zaangaŜowaniu miejscowość uzyskała 3 miejsce w konkursie na 
najładniejszą wieś. W nagrodę władze samorządowe zakupiły i przekazały dla 
Ostrowian płyty chodnikowe. Mieszkańcy w czynie społecznym sami ułoŜyli 
chodnik w centrum miejscowości.   
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Chodnik w centrum wsi – połoŜony w czynie społecznym przez mieszkańców Ostrowina. 

 
 
Chodnik ten z uwagi na upływ czasu (prawie 20 lat) jest w złym stanie  
i wymaga  modernizacji. Zadanie to zostało ujęte w Planie Odnowy 
Miejscowości Ostrowin w priorytecie Infrastruktura Techniczna.  
 
 
Obecnie miejscem, w którym skupiają się wszelkie inicjatywy społeczne 
Ostrowian, w szczególności dzieci i młodzieŜy jest budynek świetlicy 
wiejskiej. Podlega on pod Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie. Świetlica 
czynna jest w poniedziałki, środy, czwartki i soboty od godziny 17 do 19. 
Dzieci i młodzieŜ w świetlicy spotykają się, wspólnie bawią i rozmawiają, 
grają w tenisa stołowego. Opiekę nad świetlicą sprawuje Pani Alicja 
Malinowska. 
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Budynek świetlicy wiejskiej w Ostrowinie 

 
 
Świetlica wiejska w kaŜdej miejscowości moŜe stać się miejscem występów 
artystycznych i ciekawych inicjatyw. W Ostrowinie Komenda Powiatowa 
Policji w Ostródzie w ramach realizowanego programu "Razem bezpieczniej", 
którego celem jest przekonanie mieszkańców o konieczności wspólnych 
działań w świetlicy wiejskiej zorganizowała zajęcia dla dzieci  
i młodzieŜy z Ostrowina. Dzięki nawiązanej współpracy ze specjalistami 
z Wydziału Promocji Policji Biura Gabinetu Komendanta Głównego Policji, 
odbył się tu występ teatru Scena 07 - młodzi artyści zaprezentowali 
fragmenty spektakli teatralnych, odbyła się teŜ wystawa prac malarskich. Na 
imprezę przybyli liczni goście i oczywiście mieszkańcy Ostrowina.  
 
Zanim jednak, działania te zostały podjęte naleŜało wyremontować świetlicę 
wiejską. Bardzo zły stan techniczny budynku - sypiące się tynki, obdrapane 
ściany i sufit, wypaczone okna, zniszczona podłoga – uniemoŜliwiłyby 
przeprowadzenie takiej akcji. Dzięki wspólnym wysiłkom Policji, Sołtysa 
Ostrowina oraz władz samorządowych i wsparciu finansowym wielu 
instytucji, np. Nadleśnictwa oraz hurtowni i sklepów budowlanych udało się 
zdobyć potrzebne materiały budowlane. Prace remontowe świetlicy 
wykonywali sami mieszkańcy Ostrowina.  
 
Dla najmłodszych mieszkańców wsi, szczególnie tych pochodzących z rodzin 
wielodzietnych i najgorzej sytuowanych, otworzyła się szansa na piękne 
wakacje. Od 26 czerwca do 18 lipca piętnaścioro z nich (8 dziewcząt 
i 7 chłopców) uczęszczało na półkolonie do ośrodka MSWiA, gdzie na 
koloniach organizowanych przez KGP przebywały dzieci ze środowiska 
policyjnego. Za pobyt ostrowińskich dzieci zapłaciła ostródzka gmina, rodzice 
nie ponieśli najmniejszych kosztów. 
 
Nadkomisarz Piotr Idzikowski, który w KGP prowadzi dziecięcy zespół tańca 
Pegaz, w Ostrowinie był instruktorem warsztatów artystyczno-tanecznych 
(była to juŜ ich czwarta edycja), a uczestniczyły w nich dzieci ze środowiska 
policyjnego i ostrowińskiego. Ci ostatni, którzy na początku z pewną rezerwą 
podchodzili do nauki tańca, szybko się rozkręcili. I to dosłownie, juŜ po kilku 
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dniach wywijali rock and rolla niczym zawodowcy. Równie dobrze szła im teŜ 
nauka tańca meksykańskiego.  
 
Dzieci uczyły się śpiewu, zajęcia prowadziła Katarzyna Buda, absolwentka 
wyŜszej szkoły muzycznej. Uczestnicy kolonii i półkolonii uczyli się równieŜ 
rysunku, zajęcia prowadził Janusz Maśnik (artysta plastyk, prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Marynistów Polskich, emerytowany policjant), pod 
którego kierunkiem powstało wiele całkiem ciekawych prac, świadczących 
o wraŜliwości młodych twórców.  
 
Prace malarskie oraz występy artystyczne kolonistów moŜna było podziwiać 
publicznie. 3 lipca KPP w Ostródzie zorganizowała w Ostrowinie (dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Ostróda, Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Olsztynie, Gospodarstwa ANR w Grabinie, PKO BP SA Oddział 
w Ostródzie) wielki festyn "Razem bezpieczniej". 
 
Podczas festynu uroczyście otwarto odremontowaną świetlicę, gdzie wystąpili 
wszyscy uczestnicy warsztatów artystycznych. Były śpiewy, tańce, 
prezentacja prac malarskich małych artystów. 

Na zakończenie kolonii wszyscy jej uczestnicy raz jeszcze wystąpili 
w ostrowińskiej świetlicy. Rodzice miejscowych dzieci przybyli tłumnie - byli 
bardzo dumni z występów swych pociech.  

  

     Zajęcia z rysunku z J. Maśnikiem.            Pokazy tańca dzieci z Ostrowina. 

 
 
Aby świetlica mogła pełnić swoje funkcje nadal konieczny jest remont 
budynku oraz zakup odpowiedniego wyposaŜenia. UmoŜliwi to 
zorganizowanie wielu inicjatyw społecznych, jak np. kursy i szkolenia dla 
mieszkańców, czy kolejne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Mieszkańcy 
chcieliby świetlica mogła stać się centrum aktywności społecznej.  
 
 
2.5. PołoŜenie i wygląd wsi 
 
Wieś Ostrowin połoŜona jest w województwie warmińsko-mazurskim,  
w powiecie ostródzkim, w południowo - wschodniej części gminy Ostróda. 
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Rys. 1 Lokalizacja wsi Ostrowin 
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ODLEGŁOŚĆ DO WIĘKSZYCH MIAST: 
� Ostróda  
    /miasto gminne i powiatowe/ 

   15 km 

� Olsztynek 15 km 
� Olsztyn  45 km 
 
 
Przez miejscowość przebiega droga powiatowa nr …. (skąd – dokąd). WzdłuŜ 
tej drogi usytuowanych jest większość zabudowań miejscowości.  
 

  
 

Zabudowania wsi usytuowane wzdłuŜ drogi ….. - …. .  

 
 
Ostrowin ma bardzo dobre połoŜenie komunikacyjne. Usytuowany jest 
bowiem w nieznacznej odległości od drogi krajowej Nr 7 Warszawa – Gdańsk, 
jak równieŜ drogi wojewódzkiej Nr 16 – prowadzącej do Olsztyna – siedziby 
władz wojewódzkich.  
 
Na terenie sołectwa jest równieŜ klika dróg (gminnych i wewnętrznych). 
Czynnikiem, który w znacznym stopniu obniŜa wartość: turystyczną, 
rekreacyjną, mieszkalną i inwestycyjną Ostrowina jest właśnie ich zły stan 
techniczny. Drogi gruntowe, ze względu na charakter podłoŜa (piasek) są 
trudno przejezdne, a podróŜowaniu po nich towarzyszy uczucie dyskomfortu. 
Problem jest szczególnie widoczny w okresie obfitych opadów 
atmosferycznych (wiosna i jesień).  
 

Ostrowin to dobrze zorganizowana i zadbana wieś. Ludzie dbają o wygląd 
okolicy, remontują nie tylko swoje posesje, ale równieŜ obiekty stanowiące 
własność wszystkich mieszkańców.  
 
Domostwa są estetycznie ogrodzone, większość z nich to domki 
jednorodzinne, często z ogródkami.  
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Zabudowania, posesje w Ostrowinie. 

 
 
DuŜą bolączką mieszkańców Ostrowina są braki w infrastrukturze sportowo-
rekreacyjnej. Dzieci i młodzieŜ nie mają miejsc, gdzie w sposób aktywny  
i bezpieczny mogłyby spędzać wolny czas. W centrum wsi nie ma bowiem 
placu zabaw dla dzieci oraz boiska wiejskiego. Mieszkańcy chcieliby przy 
budynku świetlicy wiejskiej utworzony został kompleks sportowo-rekreacyjny 
dla najmłodszych Ostrowian.   
 

 
Teren, na którym mógłby powstać  
plac zabaw i boisko dla dzieci. 

 
 
 
 
2.6. Środowisko naturalne 
 
 
RZEŹBA TERENU 
Teren umiejscowienia wsi stanowią obszary dość znacznie zróŜnicowane 
morfologicznie jak i geologicznie, które ukształtowały się pod wpływem 
lądolodu zlodowacenia północnopolskiego, głównie w jego fazie poznańsko-
dobrzyńskiej.  
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Okolice Ostrowina to w większości pagórkowata morena czołowa, 
o zróŜnicowanej rzeźbie. Pagórki czołowo-morenowe mają niezbyt duŜe 
powierzchnie występowania i mniejsze deniwelacje. Na terenie miejscowości 
do działalności przeobraŜających teren, naleŜą przede wszystkim intensywne 
uŜytkowanie rolnicze (nie występują odkrywki surowców naturalnych,  
które w największym stopniu przyczyniają się do znacznych zmian 
w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej). 
 
 

   
  

Rzeźba terenu okolic Ostrowina. 

 
Ostrowin jest malowniczo połoŜony wśród wielu wniesień terenu, otoczony 
urokliwymi lasami oraz zbiornikami wodnymi. 
 
 
KLIMAT  
Stosunki klimatyczne charakteryzujące obszar, na którym połoŜony jest 
Ostrowin są wynikiem warunków geograficznych. Omawiana miejscowość 
leŜy w strefie mazurskiej dzielnicy klimatycznej. Występuje tutaj ścieranie się 
dwóch podstawowych mas powietrza: polarno-morskiego, atlantyckiego  
i bałtyckiego, z powietrzem polarno-kontynentalnym. 
 
Niekorzystny wpływ na kształtowanie klimatu lokalnego ma ponadprzeciętna 
liczba zbiorników wodnych, zabagnień i bliskość rzeki. Powietrze nasycone 
jest duŜą ilością wilgoci, panują niŜsze temperatury, krótszy okres 
wegetacyjny podlega znacznym wahaniom, częste gwałtowne zmiany pogody  
i więcej dni pochmurnych. Mikroklimat oraz wypłaszczenie terenu mają 
wpływ na liczniejsze występowanie przymrozków i lokalnych mgieł. Zjawisko 
to nasila się szczególnie przy bezwietrznej pogodzie w porze nocnej  
w miejscach zabagnionych i w ich pobliŜu. 
 
Na omawianym terenie podobnie jak na obszarze całego Powiatu 
Ostródzkiego zdarzają się często anomalia klimatyczne poszczególnych pór 
roku. Występują tutaj w niektórych latach zimy bardzo łagodne, prawie bez 
pokrywy śnieŜnej i lodu, lub chłodne, bez opadów z gładką bezśnieŜną 
pokrywą lodową jezior, jak równieŜ bardzo mroźne, z bogatymi opadami  
i silnymi trwającymi kilka dni zamieciami śnieŜnymi. Okresy letnie bywają 
chłodne i dŜdŜyste, opady sięgają 150% przeciętnych wieloletnich, jak  
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i niezwykle upalne, suche, w których suma opadów jest zredukowana do 
50%. Stosunkowo częste są burze letnie o duŜej sile porywów wiatru, 
gwałtownych opadach i nagłym obniŜeniu temperatury.  
 
 
GLEBY  
Gleby obszaru sołectwa Ostrowin naleŜą do gleb młodych ściśle związanych  
z rodzajem utworów skalnych form glacjalnych oraz akumulacją wód 
bieŜących. Skalami glebotwórczymi są osady późno plejstoceńskie  
i holoceńskie w postaci piasków i Ŝwirów akumulacji wodnolodowcowej, 
piasków rzecznych (ten typ gleb jest najsłabszy z uwagi na ubogi skład 
mineralogiczny) i torfów. Ostrowin charakteryzują gleby torfowiskowe  
i mułowo-bagienne występujące w płaskich dolinach rzek i podmokłych 
obniŜeniach terenu. Większe ich kompleksy zalicza się do IV-VI klasy 
uŜytków zielonych.  
 
 
FORMY OCHRONY PRZYRODY 
Gmina Ostróda, na terenie której leŜy Ostrowin, jest gminą typowo 
turystyczno-rolniczą obejmującą powierzchnię 401,64 km2. Jest to obszar  
o duŜych walorach krajobrazowych, turystycznych i rekreacyjnych. Lasy 
stanowią 30,4% powierzchni gminy. W północnej i wschodniej części jej 
obszaru znajduje się największy i najstarszy kompleks leśny – Puszcza 
Taborska. Południową cześć gminy stanowi Park Krajobrazowy Wzgórz 
Dylewskich, gdzie znajduje się najwyŜsze na Mazurach wzniesienie – Góra 
Dylewska (312 m n.p.m.). Park 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. Zajmuje obszar 74,84 km². 
 
Poza tym na obszarze Gminy znajdują się 4 rezerwaty przyrody: 
� rezerwat „Rzeka Drwęca” – został utworzony na całej rzece w celu 

ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb (pstrąga, troci  
i certy), 

� rezerwat „Jezioro Francuskie" połoŜony na wysokości prawie 250 m 
n.p.m., jezioro otoczone jest torfowiskami i piękną ponad 120-letnią 
buczyną pomorską, 

� rezerwat „Jezioro Czarne" – utworzony został dla ochrony poryblina 
jeziornego i szeregu innych rzadkich roślin, 

� rezerwat „Dylewo", obejmujący znaczny kompleks ponad 100-letniej 
buczyny pomorskiej. 

 
Z innych atrakcji przyrodniczych warto wymienić liczne pomniki przyrody , 
jak np. znajdujący się na terenie Ostrowina, przepiękny dąb rosnący  
w parku przypałacowym. 
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SIEC HYDROLOGICZNA  
Ostrowin połoŜony jest w pobliŜu rzeki Drwęcy, która stanowi główną oś 
hydrologiczną regionu oraz rezerwatu „Rzeka Drwęca”, utworzonego w celu 
ochrony środowiska wodnego i ryb w nim bytujących (populacji ryb 
wędrownych). Wyrazem uznania wartości przyrodniczych Drwęcy jest 
propozycja objęcia rzeki i przyległych do niej terenów europejską siecią 
„Natura 2000", pod numerem PLH 28001, zgodnie z zaleceniami Dyrektywy 
92/43/EWG. PołoŜenie, układ przestrzenny i proponowany zasięg 
planowanego obszaru daje szansę pełnienia funkcji kluczowego korytarza 
ekologicznego zapewniającego ciągłość bytowania gatunków od centrum 
regionu w kierunku zachodnim. Na terenie rezerwatu wprowadzone zostały 
m.in. następujące zakazy:  

� nadmiernego zanieczyszczania wody; 
� przegradzania rzek uniemoŜliwiające rybom swobodny przepływ;  
� niszczenia, usuwania i eksploatacji roślinności wodnej; 
� wycinania drzew i krzewów z wyjątkiem niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjnych; ograniczenia w połowie ryb. 
 
W pobliŜu Ostrowina są trzy duŜe jeziora:  

� Gugowo (połoŜone w pięknych lasach pomiędzy Ostrowinem  
a Wigwałdem - przeznaczone głównie do kąpieli, pow. 100 ha)  

� Ostrowin (malowniczo połoŜony akwen między trzema  
miejscowościami: Ostrowinem-Grabinem-Idzbarkiem, połączone 
z Drwęca i stanowiące część szlaku kajakowego – niestety  
z uwagi na brak dostępu - bez moŜliwości kąpieli)  

� Obst (śródleśne jezioro, które stanowi raj dla wędkarzy,  
pow. 20 ha).  

 
Jeziorem Ostrowin administruje Zakład Rybacki Warlity Sp.z o.o., jeziorem 
Gugowo - PZW Okręg Olsztyn, a jeziorem Obst - Nadleśnictwo Jagiełek. 
 

  
 

                            Jezioro  Obst                                                          Jezioro Gugowo 

 
Z uwagi na usytuowanie jezior pośród kompleksów leśnych konieczne jest 
utworzenie parkingu samochodowego, na którym turyści i mieszkańcy 
mogliby bezpiecznie pozostawić swoje auta. Realizacja zadania spowoduję, iŜ 
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podniesie się atrakcyjność turystyczna wsi i jednocześnie wzmocniona 
zostanie ochrony walorów przyrodniczych terenu. 
 
 
SZATA ROŚLINNA 
W zaleŜności od dominujących warunków naturalnych środowiska wyróŜnia 
się w okolicach Ostrowina kilka rodzajów zbiorowisk roślinnych. 
  
Roślinność wodna Drwęcy zachowała się w naturalnym składzie 
gatunkowym. Intensywnie zarasta koryta rzeki i cieków wodnych utrudniając 
spływ wody. Najczęściej występującymi gatunkami są: strzałka wodna, 
rdestnica pływająca, tatarak zwyczajny, trzcina pospolita. 
 
Ostrowin otaczają duŜe kompleksy leśne oraz kilka mniejszych izolowanych 
skupisk. WyróŜnia się lasy: iglaste, mieszane i liściaste.  
 
W dolinie rzeki Drwęcy i jej dopływach na stanowiskach silnie uwilgoconych 
występują lasy olszowe oraz towarzyszące im zarośla łozowe wkraczające na 
przybrzeŜne łąki bagienne i pas szuwarów. 
 
Działalności rolnicza spowodowała przeobraŜenie rodzimej szaty roślinnej jak 
równieŜ wprowadzenie towarzyszącej uprawom roślinności synantropijnej  
w postaci chwastów i zbiorowisk roślinności ruderalnej, usytuowanej przy 
osiedlach ludzkich. Tego typu zespoły roślinne występują w miejscach, gdzie 
zniszczono dawną szatę florystyczną. Utrzymują się jedynie dłuŜej na 
terenach ulęgających stałej ingerencji człowieka, jak pola uprawne, 
zabudowania gospodarcze, pastwiska, ogrody, itp. 
 
 
ŚWIAT ZWIERZĘCY 
Okolice Ostrowina znajdują się w regionie przejściowym miedzy fauną 
północno - wschodnio - europejską a środkowo-europejską. Przejawia się to 
występowaniem ras czystych i przejściowych naleŜących do dwóch róŜnych 
zasięgów fauny. Współcześnie występująca zwierzyna to: jelenie, sarny, dziki, 
zamieszkujące przede wszystkim lasy; zające pospolite na terenach 
bezleśnych; norki amerykańskie, lisy, wiewiórki, norniki w lasach i na 
otwartej przestrzeni. Rzadziej spotykane są: wydry, szopy pracze, nietoperze 
a okresowo pojawiają się wilk i łosie. 
 
Licznie reprezentowane są ptaki: orlik krzykliwy, kania, orzeł bielik, dzięcioł 
zielony. Na siedliskach zawodnionych zlokalizowanych w pobliŜu Drwęcy 
występuje ptactwo wodne: kaczki (cyranka, cyraneczka, krzyŜówka), 
zimorodki, Ŝurawie. Wiele ptaków znajduje tutaj dogodne miejsca lęgowe. 
 
Na terenie Ostrowina gospodarkę łowiecką prowadzi, zgodnie z przepisami 
prawa łowieckiego i zatwierdzonymi łowieckimi planami hodowlanymi, Koło 
Drwęca. 
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2.7. Rolnictwo i leśnictwo 
 
ROLNICTWO 
Na terenie Ostrowina i okolic zlokalizowanych jest jedynie kilka gospodarstw 
rolnych. Prowadzą one produkcję mieszaną roślinno-zwierzęcą.  NajbliŜsze 
lata wymuszą proces koncentracji ziemi poprzez likwidację słabych 
ekonomicznie gospodarstw. W celu zapobieŜenia wzrostowi bezrobocia na 
obszarze miejscowości oraz marginalizacji społecznej osób zaprzestających 
prowadzenia działalności rolniczej, naleŜy stworzyć warunki ułatwiające 
zdobycie nowych kwalifikacji. Działania z zakresu reorientacji zawodowej 
powinny zmierzać w kierunku branŜ, w których następuje wzrost 
zatrudnienia. 
 
 
LEŚNICTWO 
Na terenie sołectwa Ostrowin znajdują się lasy naleŜące do osób fizycznych 
oraz lasy państwowe, którymi zarządza Nadleśnictwo Jagiełek (Leśnictwo 
Potok) oraz Nadleśnictwo Stare Jabłonki Leśnictwo Gasiory). 
 

 

                     Leśniczówka w Ostrowinie. 

 
 
 
2.8. Przedsiębiorczość 
 
Na terenie Ostrowina funkcjonują jedynie dwie działalności. Jedną z nich 
jest sklep naleŜący do Gminnej Spółdzielni. Mieszkańcy mogą tam zaopatrzyć 
się we wszelkie niezbędne produkty. W zlokalizowanym w odległości ok. 800 
m od centrum wsi – Ośrodku Pensjonatowym „Leśniczówka-Ostrowin” 
naleŜącym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zatrudnienie znalazło 5 osób.   
 
 

Tabela nr 3. Struktura działalności gospodarczej w miejscowości  
 
Sołectwo Produkcja Usługi Handel Gastronomia Transport 

Ostrowin 0 0 1 1 0 
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                     Sklep w Ostrowinie.                             Pensjonat „Leśniczówka - Ostrowin”. 

 
 
2.9. Kultywowanie tradycji i historii 
 

Działalność kulturowa, oparta w znacznej mierze o regionalną tradycje, 
prowadzona jest w Gminie Ostróda w ramach funkcjonowania Gminnego 
Ośrodka Kultury w Samborowie oraz podległe mu świetlice wiejskie, w tym 
równieŜ w Ostrowinie. 
 

W miejscowości kultywowane są tradycje lokalne. Większość z nich jest 
związana z obchodami świąt kościelnych.  
 

Na terenie wsi Ostrowin znajduje się Kaplica. Z uwagi na swoje usytuowanie 
na granicy Gminy Ostróda z Gminą Olsztynek miejscowość naleŜy do Parafii 
Wigwałd w Gminie Olsztynek. W Ostrowinie są równieŜ przydroŜne krzyŜe. 
Mieszkańcy wsi dbają o ich wygląd.  
 
 

 

   
  

PrzydroŜne krzyŜe oraz Kaplica w Ostrowinie.                              

 



GMINA WIEJSKA OSRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ostrowin 

 

 26 

W miejscowości są dwa cmentarze, na jednym z nich znajdują się groby 
dawnych niemieckich mieszkańców tych terenów. 
 
Zabytki występujące na terenie gminy mają głównie znaczenie lokalne, są 
jednak świadectwem działalności człowieka na przestrzeni wieków. 
Z materiałów uzyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
wynika, Ŝe liczba zabytków prawnie chronionych na terenie gminy wynosi 
37, w tym 15 obiektów, 5 cmentarzy, 9 parków i 8 stanowisk 
archeologicznych. 
 

Miejscowości, których zabytki są wpisane do rejestru to: Bałcyny, Durąg, 
Dziadyk, Glaznoty, Grabin, Kajkowo, Kątno, Kraplewo, Lichtajny, Lipowiec, 
Morliny, Omowo, Ostrowin, Pancerzyn, Pietrzwałd, Reszki, Smykowo, 
Smykówko, Szyldak, Wirwajdy, WyŜnice, Zajączki, Zawady Małe. Zabytki 
postulowane do wpisania do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków przekraczają liczbę 1100 (są to obiekty, parki, 
cmentarze, stanowiska archeologiczne). 
 
W samym Ostrowinie znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską – są 
to mury pałacu barokowego z XVIII wieku, przebudowanego w XIX wieku  
z zabudowaniami folwarcznymi i pozostałości parku.  
 

  
 

 
 

Mury zabytkowego pałacu barokowego w Ostrowinie oraz pozostałości przypałacowego parku.  
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Na terenie Gminy Ostróda znajduje się takŜe zabytek techniki i inŜynierii 
wodnej o randze międzynarodowej - Kanał Ostródzko – Elbląski. 
 
 
2.10. Turystyka 
 
Władze samorządowe rejon Ostrowina, w kameralnej enklawie, w otoczeniu 
lasów i jezior, predestynują w planach zagospodarowania przestrzennego pod 
funkcję turystyczną.  

 
Na potrzeby turystki mogą być wykorzystane budynki po byłych PGR-ach, 
oraz istniejące zagrody rolnicze. Agroturystyka winna rozwijać się głównie na 
terenie północno-wschodnim i południowym gminy (Park Krajobrazowy 
Wzgórz Dylewskich). Dla bazy uzdrowiskowej proponuje się Ostrowin. 
Niezbędne działania związane z powołaniem uzdrowiska to:  

� udokumentowanie złóŜ wód leczniczych (wykonanie otworu 
hydrogeologicznego)  i uznanie ich przez Radę Ministrów za lecznicze;  

� uznanie miejscowości za uzdrowisko przez Radę Ministrów na 
podstawie udokumentowanego wniosku; 

� ustanowienie statusu uzdrowiska przez Radę Gminy.  
 
Na terenie miejscowości znajduje się Ośrodek pensjonatowy "Leśniczówka 
Ostrowin", którym zarządza Zakład Obsługi Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Powstał on na bazie przedwojennego domku 
myśliwskiego, naleŜącego do ówczesnego właściciela gruntów. Wokół cisza, 
spokój, duŜo zieleni. Lasy kuszą amatorów runa leśnego obfitością jagód  
i grzybów. Okoliczne jeziora stanowią wyzwanie dla miłośników wędkarstwa. 
Rozliczne dukty leśne zachęcają sympatyków wycieczek pieszych  
i rowerowych do zgłębiania ich tajemnic.  
Pensjonat jest teŜ doskonałym miejscem na wypoczynek indywidualny  
i grupowy, organizację pobytów szkoleniowo - integracyjnych, imprez 
okazjonalnych i konferencji. To urocze miejsce na pobyt dla zielonych szkół  
i spędzenie ferii.  
 
Dla gości, organizowane są wyjazdy do ciekawych okolicznych miejsc:  

� do skansenu budownictwa wiejskiego Warmii, Mazur i Powiśla  
w Olsztynku,  

� na pole Bitwy Grunwaldzkiej,  
� na Górę Dylewską – największe wzniesienia w okolicy,  
� do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie,  
� rejs statkiem z Buczyńca do Elbląga,  
� rejs spacerowy statkiem po Jeziorze Drwęckim,  
� spływy kajakowe Drwęcą,  
� indywidualne spotkania z leśnikami oraz myśliwymi.  

 
Pensjonat posiada 41 miejsc noclegowych oraz dysponuje wielofunkcyjną 
salą, mogącą pomieścić 40 osób. 
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Pensjonat „Leśniczówka Ostrowin”. 

 
Rys. nr 2. Umiejscowienie Pensjonatu „Leśniczówka – Ostrowin” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Źródło: www.ostrowin.pl 

 
We wsi znajduje się równieŜ gospodarstwo agroturystyczne, w którym został 
utworzony mini rezerwat dzikiego ptactwa oraz innych ciekawych zwierząt.  
W pobliskim gospodarstwie są równieŜ hodowane konie.  
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Zwierzęta, które są jedną z atrakcji turystycznych okolic Ostrowina. 

 
 
2.11. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
 

 

W Ostrowinie nie ma ośrodka zdrowia, ani gabinetu lekarskiego. Mieszkańcy 
wsi korzystają z ośrodka zdrowia w Ostródzie, tam teŜ znajduje się najbliŜsza 
apteka. 
 
Obecnie na terenie gminy nie ma samorządowych obiektów pomocy 
społecznej. Przewidywany (w prognozie demograficznej) wzrost liczby ludzi 
starych, często samotnych i pozbawionych opieki wskazuje na potrzebę 
utworzenia odpowiednich placówek opiekuńczych. Doświadczenia dowodzą, 
Ŝe najbardziej optymalnym rozwiązaniem, akceptowanym społecznie 
zwłaszcza w środowisku wiejskim są dzienne domy pomocy społecznej. 
Lokalizację tych placówek wiązać naleŜy z ośrodkami zdrowia. W związku  
z tym proponuje się jako miejsca ich lokalizacji: Samborowo, Brzydowo, 
Pietrzwałd, Szyldak, Stare Jabłonki. Na potrzeby tych placówek mogłyby być 
zaadaptowane istniejące obiekty usługowe, budynki mieszkalne lub 
proponowane obiekty wielofunkcyjne. 
 
Teren Ostrowina podlega pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ostródzie.  
 
 
2.12. Bezpieczeństwo 
 
Ostróda to najbliŜsza siedziba słuŜb porządkowych. Tu znajduje się Komenda 
Powiatowa Policji, tu teŜ urzęduje dzielnicowy st. post. Bartosz Bałabon, 
nadzorujący rejon miejscowości Bałcyny, Bednarki, Cibory, Durąg, Dziadyk, 
Giętlewo, Glaznoty, Jankowiec, Jankowo, Kajkowo, Klonowo, Kraplewo, 
Lesiak Ostródzki, Lichtajny, Lipowo, Marynowo, Miejska Wola, Naprom, 
Nowy Folwark, Ostrowin, Pancerzyn, Pietrzwałd, Pobórze,  Rudno, Ryn, 
Smykówko, Szafranki, Szyldak,  Worniny, Wólka Klonowska, Wólka 
Lichtańska, Wygoda, Wysoka Wieś, WyŜnice, Zajączki  
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Na terenie Gminy jest 10 oddziałów Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, z czego 
najbliŜszy znajduje się w Durągu. W Ostródzie siedzibę ma Komenda 
Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
 
 
2.13. Infrastruktura techniczna 
 
DROGI  
Wieś Ostrowin połoŜona jest po obu stronach drogi powiatowej. Droga ta ma 
nawierzchnię asfaltową. Jej stan techniczny jednoznacznie wskazuje na 
potrzebę modernizacji.  
 
Przez Ostrowin przebiegają ponadto: drogi gminne, drogi naleŜące do 
Nadleśnictw oraz drogi wewnętrzne. Są to drogi gruntowe, miejscami w 
bardzo złym stanie. Szczególnie w okresach związanych  z nasilonymi 
opadami atmosferycznymi trudno przejezdne.  

 
NaleŜy równieŜ podkreślić, iŜ Ostrowin ma bardzo dobre połoŜenie 
komunikacyjne. Usytuowany jest bowiem w nieznacznej odległości od drogi 
krajowej Nr 7 Warszawa – Gdańsk, jak równieŜ drogi wojewódzkiej Nr 16 – 
prowadzącej do Olsztyna – siedziby władz wojewódzkich.  
 
 
KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 
W Ostrowinie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, jednak jej budowa 
zaplanowana jest na lata 2007-2013. Obecnie władze samorządowe 
przygotowują dokumentację techniczną niezbędną do rzeczowej realizacji 
zadania. Przy domostwach znajdują się indywidualne zbiorniki 
bezodpływowe. Ścieki z poszczególnych gospodarstw domowych wozami 
asymilacyjnymi przewoŜone są do oczyszczalni ścieków w Szyldaku. 
 
WODOCIĄGI  
Ostrowin w 99 % jest objęty zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Sieć 
wodociągowa nie jest doprowadzona jedynie do ostatnich zabudowań wsi. 
Wodociągi wiejskie w 100% korzystają z zasobów wód podziemnych poprzez 
ujęcia głębinowe. Procesy uzdatniania wody polegają głównie na odŜelazianiu  
i odmanganianiu wody na filtrach ciśnieniowych. 
 
 
ELEKTRYFIKACJA 
W Ostrowinie wszystkie gospodarstwa domowe są wyposaŜone w energię 
elektryczną. 
 
Miejscowość posiada oświetlenie uliczne. W celu ułatwienia korzystania ze 
świetlicy wiejskiej – w pobliŜu budynku ustawiono dodatkową lampę. 
Mieszkańcy w tym zakresie zgłaszają zapotrzebowanie na ustawienie jeszcze 
jednej lamy w pobliŜu przystanku autobusowego.  
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              Przystanek autobusowy w Ostrowinie. 

 
 
MoŜliwości sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Ostróda posiadają 
wystarczającą rezerwę mocy na pokrycie potrzeb elektroenergetycznych, 
które mogą powstać przy realizacji inwestycji niezbędnych dla rozwoju 
poszczególnych miejscowości gminnych.  
 
 
TELEFONIZACJA 
Wszyscy mieszkańcy Ostrowina mają moŜliwość podłączenia się do sieci 
telekomunikacyjnej i większość z nich z tej moŜliwości skorzystała. 
Sołectwo obsługiwane jest przez Rejon Telekomunikacji w Ostródzie 
Korzystanie z Internetu moŜliwe jest jedynie za pomocą modemu.  
 
 
GOSPODARKA CIEPLNA I GAZOWA 
Zaopatrzenie w ciepło odbywa się w ramach indywidualnych systemów 
grzewczych. Do głównych paliw energetycznych naleŜą: węgiel  
i węglopochodne oraz drewno.  
 
W Ostrowinie nie istnieje sieć gazowa. Mieszkańcy korzystają obecnie z butli 
gazowych. Praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe wyposaŜone są  
w butlowy gaz ziemny.   

 
 

GOSPODARKA ODPADAMI 
Odpady z terenu Ostrowina wywoŜone są przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Ostródzie na podstawie indywidualnych umów  
z mieszkańcami. We wsi prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 
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Pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów. 

 
 

Tabela nr 4. Zestawienie tabelaryczne zasobów miejscowości Ostrowin 
 

 
Rodzaj zasobu 

 
Brak 

Jest o 
znaczeni
u małym 

Jest o 
znaczeniu 
średnim 

Jest o 
znaczeni
u duŜym 

Środowisko przyrodnicze 
1. Walory krajobrazu 
2. Walory klimatu (mikroklimat, wiatr, 

nasłonecznienie) 
3. Walory szaty roślinnej (np. runo 

leśne) 
4. Cenne przyrodniczo obszary lub 

obiekty 
5. Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
6. Osobliwości przyrodnicze 
7. Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 

stawy) 
8. PodłoŜe, warunki hydrogeologiczne 
9. Gleby, kopaliny 

  
 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 

 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 

Środowisko kulturowe 
1. Walory architektury wiejskiej  

i osobliwości kulturowe 
2. Walory zagospodarowania 

przestrzennego 
3. Zabytki 
4. Zespoły artystyczne 

 
 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 

Dziedzictwo religijne i historyczne 
1. Miejsce, osoby i przedmioty kultu 
2. Święta, odpusty, pielgrzymki 
3. Tradycje, obrzędy gwara 
4. Legendy, podania i fakty historyczne 
5. WaŜne postacie historyczne 
6. Specyficzne nazwy 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
X 
X 
X 

 
 
X 
X 
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Obiekty i tereny 
1. Działki pod zabudowę mieszkalną 
2. Działki pod domy letniskowe 
3. Działki pod zakłady usługowe  

i przemysł 
4. Pustostany mieszkaniowe, 

magazynowe i po przemysłowe 
5. Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi 

(kuźnie, młyny) 
6. Place i miejsca publicznych spotkań 
7. Miejsca sportu i rekreacji 

 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gospodarka, rolnictwo 
1. Specyficzne produkty (hodowle, 

uprawy polowe) 
2. Znane firmy produkcyjne i zakłady 

usługowe 
3. MoŜliwe do wykorzystania odpady 

poprodukcyjne 

 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
X 
 
 

Sąsiedzi i przyjezdni 
1. Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo 

(duŜe miasto, arteria komunikacyjna, 
atrakcja turystyczna) 

2. Ruch tranzytowy 
3. Przyjezdni stali i sezonowi 

  
 
 
 
 
X 

  
 
 
X 
 
X 

Instytucja 
1. Placówki opieki społecznej 
2. Placówki oświatowe 
3. Dom Kultury 
4. Poczta 
5. Bank 

 
X 
X 
X 
X 
X 

  
 

 
 
 

Ludzie, organizacje społeczne 
1. OSP 
2. Koło Gospodyń Wiejskich 
3. Ludowe Zespoły Sportowe 

 
X 
X 
X 
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RRoozzddzziiaałł  IIIIII                                            AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  
 
Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy 
wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagroŜenia występujące  
w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców.  
 
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), 
Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats 
(zagroŜenia w otoczeniu). 
 
Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji 
oraz badania szans i zagroŜeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT 
zawiera określenie czterech grup czynników: 
 

� - „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne 
strony miejscowości i które naleŜycie wykorzystane sprzyjać będą jej 
rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których naleŜy oprzeć jej 
przyszły rozwój); 

 
� - „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe 

strony miejscowości i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej 
rozwój (ich oddziaływanie naleŜy minimalizować); 

 
� - „szans” – uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio 

zaleŜne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być 
traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią 
działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi 
miejscowości; 

 
� - „zagroŜeń” – uwarunkowań zewnętrznych, które takŜe nie są 

bezpośrednio zaleŜne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które 
mogą stanowić zagroŜenie dla jej rozwoju (naleŜy unikać ich 
negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości). 

 
 
Przedstawiona poniŜej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagroŜeń 
jest syntezą poszczególnych obszarów Ŝycia społeczno-gospodarczego 
miejscowości Ostrowin. 
 
PoniŜszy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach sołectwa oraz 
stojących przed nim szansach i zagroŜeniach jest zgodny z wiedzą o stanie  
i potrzebach sołectwa ułoŜonych przekrojowo (w ramach poszczególnych 
obszarów Ŝycia społeczno –gospodarczego). 
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Mocne strony wsi Słabe strony wsi 

1. Atrakcyjne środowisko naturalne 

oraz walory przyrodniczo - 

krajobrazowe 

2. Aktywna społeczność lokalna 

3. Gleby sprzyjające rozwojowi 

rolnictwa 

4. Ośrodek Leśniczówka – Ostrowin 

oraz gospodarstwo agroturystyczne 

5. Brak uciąŜliwego przemysłu 

6. Zwodociągowanie miejscowości 

 

1. Strukturalne bezrobocie 

2. Brak odpowiedniego zaplecza dla 

prowadzenia działalności 

rekreacyjno - sportowej 

3. Brak dobrze wyposaŜonej 

infrastruktury kulturalnej 

4. Brak bezpiecznego miejsca do 

zabaw dla dzieci 

5. Brak sieci kanalizacyjnej 

6. Zły stan nawierzchni dróg  

i chodników 

 

Szanse ZagroŜenia 

1. MoŜliwość uzyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej 

2. Promocja wsi przez mieszkańców 

3. Wykorzystanie dobrego stanu 

środowiska naturalnego do rozwoju 

turystyki i agroturystyki 

4. Mobilność mieszkańców do 

zdobycia dodatkowych kwalifikacji, 

które mogą się przyczynić  

do rozwoju mikroprzedsiębiorstw 

 

1. Trudności ekonomiczne 

większości rodzin 

2. Utrzymujące się bezrobocie 

3. Migracja ludzi młodych do miast 

4. Starzenie się społeczeństwa 

5. Biurokracja w pozyskiwaniu 

środków unijnych 
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Rozdział IV  Wizja rozwoju wsi  
 

Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi. 

Co ją wyróŜnia? DuŜa miejscowość, walory przyrodniczo – krajobrazowe, Ośrodek „Leśniczówka – Ostrwoin”; 

Jakie pełni funkcje? Mieszkalne, rolnicze, turystyczno - rekreacyjne; 

Kim są mieszkańcy? Ludność napływowa; 

Co daje utrzymanie? 
Indywidualne gospodarstwa rolne, praca w miejscowym Ośrodku, praca w pobliskich 
miejscowościach – głównie w Ostródzie; 

Jak zorganizowani są 
mieszkańcy? 

Sołtys, Rada Sołecka, Kółko RóŜańcowe; 

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 róŜnego rodzaju Świąt; 

Jak wyglądają mieszkania  
i obejścia? 

Zadbane, estetyczne, czyste, w miarę moŜliwości mieszkańców modernizowane;  

Jaki jest stan otoczenia  
i środowiska? 

Dobry, wieś nie posiada sieci kanalizacyjnej, mieszkańcy dbają o środowisko i stan otoczenia; 

Jakie jest rolnictwo? Dobrze rozwinięte, zmechanizowane, wielokierunkowe; 

Jakie są powiązania 
komunikacyjne? 

PKS, transport własny; 

Co proponujemy dzieciom  
i młodzieŜy? 

Spotkania w świetlicy wiejskiej, gra w tenisa stołowego. 
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Jaka ma być nasza wieś za 10 lat - wizja stanu docelowego. 

Co ma ją wyróŜniać? Agroturystyka, czyste środowisko; 

Jakie ma pełnić funkcje? Turystyczne, rekreacyjne, rolnicze; 

Kim mają być mieszkańcy? Wykształceni, aktywni, przedsiębiorczy; 

Co ma dać utrzymanie? Agroturystyka, działalność na własny rachunek, np. usługowa; 

W jaki sposób ma być Zorga- 
nizowana wieś i mieszkańcy? 

Sołtys, Rada Sołecka, organizacje pozarządowe; 

W jaki sposób maja być 
rozwiązywane problemy? 

Podczas wspólnych spotkań, pomoc międzysąsiedzka, zebrania wiejskie; 

Jak ma wyglądać nasza wieś? Estetyczna, bogata, wyróŜniająca 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, atrakcyjne; 

Jaki ma być stan otoczenia  
i środowiska? 

Bardzo dobry – do czego przyczyni się skanalizowanie miejscowości; 

Jakie ma być rolnictwo? Nowoczesne, w pełni zmechanizowane, przyjazne środowisku; 

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne? 

PKS, transport własny; 

Co zaproponujemy dzieciom  
i młodzieŜy? 

Dostęp do internetu, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, udział w imprezach sportowych, 
kulturalnych, rozrywkowych– dzięki utworzeniu Centrum Aktywności Społecznej, placu 
zabaw i boiska dla dzieci. 
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RRoozzddzziiaałł  VV    ZZeessttaawwiieenniiee  pprriioorryytteettóóww,,  cceellóóww  ppllaannuu  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

III. ROZWÓJ 
ZASOBÓW LUDZKICH 

II. INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA 

CELE PRIORYTETÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWIN 

PRIORYTETY I CELE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWIN 

POPRAWA 
ATRAKCYJNOŚCI 
ZAMIESZKANIA 

ZASPOKOJENIE 
POTRZB 

SPOŁECZNYCH  
I KULTURALNYCH 

LEPSZE WARUNKI 
DO PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI 
ROLNICZEJ  

I GOSPODARCZEJ PODNIESIENIE 
STANDARDÓW 
śYCIA NA WSI 

I. ATRAKCYJNOŚĆ 
TURYSTYCZNA  
I ZMIESZKANIA  

ZASPOKOJENIE 
POTRZEB 

SPOŁECZNYCH  
I KULTURALNYCH 
MIESZKAŃCÓW 

INTEGRACJA 
SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 

PODNIESIENIE 
ATRAKCYJNOŚCI 
TURYSTYCZNEJ 
OSTROWINA 

POPRAWA STANU 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO 

WZROST 
ATRAKCYJNOŚCI 
MIESZKANIOWEJ, 
INWESTYCYJNEJ  
I TURYSTYCZNEJ 

WSI 

POPRAWA 
FUNKCJONALNO- 
ŚCI MIEJSCWOŚCI 

PODNIESIENIE 
KWALIFIKACJI  
I UMIEJĘTNOŚCI 
MIESZKAŃCÓW 

BUDZENIE DUCHA 
PRZEDSIĘBIOR-

CZOŚCI 

ZACHOWANIE 
DZIEDZCTWA 
KULTUROWEGO  
I TRADYCJI 
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ZESTAWIENIE PRIORYTETÓW I ZADAŃ 
PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚI OSTROWIN 

I. ATRAKCYJNOŚĆ 
TURYSTYCZNA  
I ZAMIESZKANIA 

II. INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA 

III. ROZWÓJ 
ZASOBÓW LUDZKICH 

Zadanie 1.1. 
 Utworzenie Centrum 
Aktywności Społecznej  

w Ostrowienie 

Zadanie 1.2.  
Utworzenie placu zabaw 

dla dzieci 

Zadanie 1.3.  
Utworzenie boiska 

sportowego 

Zadanie 2.1.  
Modernizacja nawierzchni 
dróg w miejscowości 

 

Zadanie 2.2.  
Modernizacja chodników 

w Ostrowinie 

Zadanie 2.3.  
Poprawa estetyki wsi 

Zadanie 3.1.  
Organizacja szkoleń  

i kursów dla mieszkańców 

Zadanie 3.2.  
Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieŜy 

Zadanie 2.4.  
Rozbudowa sieci 
wodociągowej  
w Ostrowinie 

Zadanie 2.5.  
Budowa kanalizacji 

sanitarnej 

Zadanie 2.6.  
Utworzenie parkingu 
samochodowego 
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KARTY ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWIN 

  

Zadanie 1.1. Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Ostrowinie 
  

  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 
W Ostrowinie funkcjonuje świetlica wiejska. Jest ona 
miejscem spotkań dzieci, młodzieŜy i dorosłych mieszkańców 
wsi. Niestety jej stan techniczny wymaga modernizacji. 
Konieczne jest równieŜ zakupienie nowego wyposaŜenia,  
w tym zestawów komputerowych. UmoŜliwi to zorganizowanie 
wielu inicjatyw społecznych, jak np. kursy i szkolenia dla 
mieszkańców, czy kolejne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. 
Priorytetowym zadaniem w odnowie miejscowości jest 
utworzenie na bazie świetlicy Centrum Aktywności 
Społecznej. Dzięki utworzeniu centrum powstanie moŜliwość: 
- organizacji róŜnego typu imprez okolicznościowych (np.: 
Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka), 
- stworzenia organizacji zrzeszających ludność lokalną (np.: 
Koło Gospodyń Wiejskich), 
- organizacji szkoleń i kursów dla mieszkańców, 
- przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieŜą. 
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 

- doprowadzenie mediów do budynku (wodociąg, kanalizacja), 
- odnowienie zewnętrznej elewacji budynku, 
- utworzenie sanitariatów wewnątrz obiektu, 
- utworzenie zaplecza kuchennego i wyposaŜenie  
w podstawowy sprzęt (zlewozmywak, kuchenka, regał), 
- zmiana ogrzewania elektrycznego na kominek 
- wyposaŜenie świetlicy w: 

o sprzęt komputerowy – 5 stanowisk + biurka 
i krzesełka, 

o sprzęt grający + nagłośnienie + telewizor, 
o stół do tenisa + piłkarzyki, 
o gry i zabawy edukacyjne. 

 
 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 

- mieszkańcy Ostrowina, w szczególności dzieci i młodzieŜ, 
- dzieci i młodzieŜ z terenu całej Gminy Ostróda. 
 

TERMIN 
REALIZACJI  

 
 

KOSZT 
ZADANIA 
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Zadanie 1.2. Utworzenie placu zabaw dla dzieci 
  

  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 
Obecnie na terenie miejscowości Ostrowin nie ma placu 
zabaw dla dzieci. MłodzieŜ i dzieci nie mają moŜliwości 
korzystania z profesjonalnego sprzętu i infrastruktury 
sportowej. Powoduje to, iŜ dzieci mają gorszą kondycję 
fizyczną, więcej czasu spędzają bez ruchu, co prowadzi do 
powstawania wad postawy. Utworzenie placu zabaw dla 
dzieci z pewnością 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 postawy. Plac 
zabaw będzie usytuowany na działce przyległej do świetlicy 
wiejskiej. Inwestycja podniesie atrakcyjność turystyczną 
obszaru.  
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 
- wyrównanie terenu, 
- zasianie trawy, 
- zakup i montaŜ urządzeń zabawowych dla dzieci 
(piaskownica, zjeŜdŜalnia, huśtawki, równowaŜnia, itp.), 
wszystkie urządzenia będą nowoczesne i bezpieczne – co będą 
potwierdzały stosowne certyfikaty, 
- ogrodzenie placu zabaw, 
- zakup i montaŜ elementów dodatkowych (ławeczki 
drewniane, kosze na śmieci). 
 

 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 
- dzieci i młodzieŜ z Ostrowina, 
- dzieci i młodzieŜ z terenu całej Gminy Ostróda, 
- dzeci turystów odwiedzający ten teren w okresie letnim. 
 

TERMIN 
REALIZACJI  

 
 

KOSZT 
ZADANIA 

 
 

 
 
Zadanie 1.3. Utworzenie boiska sportowego 

  
  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 
DuŜą bolączką mieszkańców Ostrowina są braki  
w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej. Dzieci i młodzieŜ nie 
mają miejsc, gdzie w sposób aktywny i bezpieczny mogłyby 
spędzać wolny czas. We wsi nie ma bowiem placu zabaw dla 
dzieci oraz boiska do piłki noŜnej. Mieszkańcy chcieliby przy 
budynku świetlicy wiejskiej utworzony został kompleks 
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sportowo-rekreacyjny dla najmłodszych Ostrowian.   
Boisko sportowe pozwoliłoby na zorganizowanie wielu imprez 
sportowych, jak np. zawody.  
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 

- wyrównanie terenu, 
- zasianie trawy, 
- zakup i montaŜ bramek, 
- zakup i montaŜ ławeczek i koszy na śmieci. 
 

 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 
- mieszkańcy Ostrowina, w szczególności dzieci i młodzieŜ, 
- dzieci i młodzieŜ z terenu całej Gminy Ostróda, 
- turyści – licznie odwiedzający ten teren w okresie letnim. 
 

TERMIN 
REALIZACJI  

 
 

KOSZT 
ZADANIA 

 
 

 
 
Zadanie 2.1. Modernizacja nawierzchni dróg w miejscowości 

  
  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 

W Ostrowinie znajduje się kilka dróg wewnętrznych.  
W przewaŜającej części są to drogi gruntowe. Ich stan nie jest 
jednak zadawalający. Stanowi to ogromne utrudnienie dla 
mieszkańców, barierę dla rozwoju przedsiębiorczości  
i znacznie obniŜa dostępność obszaru sołectwa oraz 
atrakcyjność turystyczną miejscowości. 
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 

 

- wyrównanie dróg, 
- poprawa stanu ich nawierzchni, 
- uporządkowanie poboczy. 

 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 

- mieszkańcy Ostrowina, 
- turyści, 
- potencjalni inwestorzy. 
 

TERMIN 
REALIZACJI  

 

KOSZT 
ZADANIA 
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Zadanie 2.2. MMooddeerrnniizzaaccjjaa  cchhooddnniikkóóww  ww  OOssttrroowwiinniiee  
  

  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 
Dzięki zaangaŜowaniu mieszkańców Ostrowina ponad 20 lat 
temu miejscowość uzyskała 3 miejsce w konkursie na 
najładniejszą wieś. W nagrodę władze samorządowe zakupiły 
i przekazały dla Ostrowian płyty chodnikowe. Mieszkańcy  
w czynie społecznym sami ułoŜyli chodnik w centrum 
miejscowości.  Chodnik ten z uwagi na upływ czasu jest  
w złym stanie i wymaga modernizacji.  
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 

- przygotowanie niezbędnych dokumentów technicznych  
i uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji, 
- wyłonienie wykonawcy inwestycji, 
- wykonanie robót budowlano – montaŜowych, 
- uporządkowanie terenu. 
 

 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 
- mieszkańcy Ostrowina, 
- turyści. 
 

TERMIN 
REALIZACJI  

 

KOSZT 
ZADANIA 

 

 
 
Zadanie 2.3. Poprawa estetyki wsi 

  
  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 
Zadanie to ma na celu zmotywowanie mieszkańców do 
dbania o estetykę wsi i promowanie Ostrowina. Społeczność 
lokalna będzie miała za zadanie dbanie o wygląd swoich 
posesji i najbliŜszej okolicy. Będą organizowane coroczne 
konkursy na najpiękniejszą posesję, a w okresie świątecznym 
konkurs na najpiękniej udekorowaną posesję. Sprzyjać to 
będzie integracji społeczności wiejskiej, ale przede wszystkim 
poprawi wizerunek wsi. Zwiększy się liczba turystów  
i inwestorów, a takŜe poprawi standard Ŝycia mieszkańców. 
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 

- odnowienie elewacji budynków, 
- poprawa estetyki posesji, 
- cykliczne porządkowanie terenów przy waŜniejszych   
punktach miejscowości (np. świetlica wiejska, Kaplica), 
- zakup i posadzenie kwiatów i drzewek ozdobnych. 
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BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 

- mieszkańcy Ostrowina, 
- turyści w okresie wakacyjnym. 
 

TERMIN 
REALIZACJI  

 
lata 2007 - 2013  
 

KOSZT 
ZADANIA 

 
indywidualne moŜliwości mieszkańców 

 
 
Zadanie 2.4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowinie 

 
  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 

Ostrowin w 99 % jest objęty zbiorowym zaopatrzeniem  
w wodę. Sieć wodociągowa nie jest doprowadzona jedynie do 
ostatnich zabudowań wsi. Wodociągi wiejskie w 100% 
korzystają z zasobów wód podziemnych poprzez ujęcia 
głębinowe. Procesy uzdatniania wody polegają głównie na 
odŜelazianiu i odmanganianiu wody na filtrach 
ciśnieniowych. 
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 
- przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie 
wymaganych pozwoleń i decyzji, 
- wyłonienie wykonawcy inwestycji, 
- wykonanie robót budowlano – montaŜowych, 
- podłączenie indywidualnych uŜytkowników do sieci. 
 

 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 

- mieszkańcy Ostrowina. 

TERMIN 
REALIZACJI  

 

KOSZT 
ZADANIA 

 

 
 
Zadanie 2.5. Budowa kanalizacji sanitarnej 

  
  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 
W chwili obecnej miejscowość Ostrowin nie jest 
skanalizowana. Powoduje to konieczność posiadania przez 
kaŜde gospodarstwo domowe indywidualnych zbiorników  
na ścieki, podnosi koszty ponoszone w związku z odbiorem 
nieczystości płynnych, źle oddziałuje na stan środowiska 
naturalnego. Brak infrastruktury sanitarnej wpływa 
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negatywnie na atrakcyjność inwestycyjną obszaru i stanowi 
barierę w rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie władze 
samorządowe przygotowują dokumentację techniczną 
niezbędną do rzeczowej realizacji zadania. 
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 

- przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie 
wymaganych pozwoleń i decyzji, 
- wyłonienie wykonawcy inwestycji, 
- wykonanie robót budowlano – montaŜowych, 
- podłączenie indywidualnych uŜytkowników do sieci. 
 

 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 
- mieszkańcy Ostrowina, 
- turyści, 
- potencjalni inwestorzy. 
 

TERMIN 
REALIZACJI  

 

KOSZT 
ZADANIA 

 

 
 
Zadanie 2.6. Utworzenie parkingu samochodowego 

  
  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 

W pobliŜu Ostrowinia są trzy duŜe jeziora: Gugowo, Ostrowin 
i Obst. Z uwagi na usytuowanie jezior pośród kompleksów 
leśnych konieczne jest utworzenie parkingu samochodowego, 
na którym turyści i mieszkańcy mogliby bezpiecznie 
pozostawić swoje auta. Realizacja zadania spowoduję, iŜ 
podniesie się atrakcyjność turystyczna wsi i jednocześnie 
wzmocniona zostanie ochrony walorów przyrodniczych 
terenu. Pozytywnie przyczyni się równieŜ do zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami 
samochodowymi.  
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 

- opracowanie niezbędnych dokumentów technicznych  
i uzyskanie wymaganych pozwoleń, 
- wyrównanie i utwardzenie terenu, 
- wyłoŜenie terenu polbrukiem. 
 

 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 

 
- mieszkańcy Ostrowina, 
- turyści odwiedzający miejscowość. 
 

TERMIN 
REALIZACJI  
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KOSZT 
ZADANIA 

 

 
 
Zadanie 3.1. Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców 

 
  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 
Zły stan  świetlicy spowodował, iŜ w ostatnich latach bardzo 
mało podejmowanych było wspólnych inicjatyw mających na 
celu podniesienie kwalifikacji mieszkańców Ostrowina.  
Z uwagi na planowaną modernizację, wyposaŜenie świetlicy  
i utworzenie w niej Centrum Aktywności Społecznej moŜliwe 
będzie zorganizowanie szeregu kursów i szkoleń dla 
społeczności lokalnej, pozwalających na doskonalenie  
i nabycie nowych umiejętności oraz rozwijających 
zainteresowania. 
 

 
ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 
Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców (szkolenia 
nieodpłatne, otwarte): 
- kurs agroturystyczny, 
- kurs komputerowy oraz podstaw obsługi Internetu, 
- szkolenia rozwijające zdolności manualne (wyszywanie, 
rękodzielnictwo). 
 

 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 

- mieszkańcy Ostrowina, 
- turyści – licznie odwiedzjący ten teren w okresie letnim. 
 

TERMIN 
REALIZACJI  

 

KOSZT 
ZADANIA 

 

 
 
Zadanie 3.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy 

 
  
OOPPIISS  SSTTAANNUU  
IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  

 
Dzieci z terenu sołectwa korzystają głównie z zajęć 
pozaszkolnych organizowanych przez placówki edukacyjne.  
W miejscu swojego zamieszkania nie mają moŜliwości 
korzystania z zajęć edukacyjnych i sportowych. Stan ten 
zostanie zmieniony dzięki wdroŜeniu planu odnowy 
miejscowości, w tym:  
- utworzenie Centrum Aktywności Społecznej (modernizacja  
i wyposaŜenie świetlicy), 
- utworzenie placu zabaw dla dzieci, 
- utworzenie boiska sportowego. 
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ZAKRES PRAC  
 
 
 
 

 
- zorganizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy  
w świetlicy wiejskiej, 
- zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne na placu zabaw 
dla dzieci i boisku sportowym (pod okiem instruktora)  
 

 
BENEFICJENCI 
OSTATECZNI 
  

 

 

TERMIN 
REALIZACJI  

 

KOSZT 
ZADANIA 

 

 
 
 
 



GMINA WIEJSKA OSRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Ostrowin 

 

 48 

 
RRoozzddzziiaałł  VVII    HHaarrmmoonnooggrraamm  wwddrraaŜŜaanniiaa  ppllaannuu  
 

Czas realizacji 
Zadanie 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PRIORYTET I         ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA I ZAMIESZKANIA 

1.1. 
Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej  
w Ostrowinie 

       

1.2. Utworzenie placu zabaw dla dzieci        

1.3. Utworzenie boiska sportowego        

PRIORYTET II          INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

2.1. Modernizacja nawierzchni dróg w miejscowości        

2.2. Modernizacja chodników w Ostrowinie        

2.3. Poprawa estetyki wsi        

2.4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowinie        

2.5. Budowa kanalizacji sanitarnej        

2.6. Utworzenie parkingu samochodowego        

PRIORYTET III      ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH     

3.1. Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców        

3.2. 
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  
i młodzieŜy 
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RRoozzddzziiaałł  VVIIII    KKoosszzttoorryyss  ppllaannuu  
 

Koszt zadania w zł 
Zadanie 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PRIORYTET I         ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA I ZAMIESZKANIA 

1.1. 
Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej  
w Ostrowinie 

       

1.2. Utworzenie placu zabaw dla dzieci        

1.3. Utworzenie boiska sportowego        

PRIORYTET II         INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

2.1. Modernizacja nawierzchni dróg w miejscowości        

2.2. Modernizacja chodników w Ostrowinie        

2.3. Poprawa estetyki wsi        

2.4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowinie         

2.5.  Budowa kanalizacji sanitarnej        

2.6. Utworzenie parkingu samochodowego        

PRIORYTET III         ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 

3.1. Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców        

3.2. 
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  
i młodzieŜy 
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RRoozzddzziiaałł  VVIIII  SSppoossoobbyy  mmoonniittoorroowwaanniiaa,,  oocceennyy  ii  kkoommuunniikkaaccjjii  

ssppoołłeecczznneejj  
 
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 
� stronę internetową Gminy Ostróda  
� tablicę informacyjną we wsi Ostrowin 
� dokumentację z odbioru robót poszczególnych inwestycji 

 
Społeczność wiejska będzie się komunikowała poprzez wspólne spotkania 
wiejskie. 
 
 Z uwagi na dobrą komunikację mieszkańców Ostrowina moŜna mieć 
pewność, Ŝe informacje dotrą do wszystkich, a takŜe, Ŝe kaŜdy dorosły 
obywatel będzie mógł monitorować zakres oraz stopień wdraŜania planu.  
 
Kontakt pomiędzy wsią a Gminą będzie zachowany poprzez Sołtysa oraz 
aktywnych mieszkańców Ostrowina.  
 
 
Plan Odnowy Miejscowości Ostrowin powstał przy współudziale 
mieszkańców tej miejscowości, Rady Sołeckiej oraz Gminy Ostróda. 
Wypracowane tu priorytety i zadania są dobrem wspólnym, a ich 
realizacja leŜy w interesie Stron. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


