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PPllaann  ooddnnoowwyy  mmiieejjssccoowwoośśccii  PPiieettrrzzwwaałłdd  ppoowwssttaałł  pprrzzyy  wwssppóółłuuddzziiaallee  

mmiieesszzkkaańńccóóww  wwssii,,  RRaaddyy  SSoołłeecckkiieejj  oorraazz  GGmmiinnyy  OOssttrróóddaa..  WWyypprraaccoowwaannee  ttuu  

pprriioorryytteettyy  ii  zzaaddaanniiaa  ssąą  ddoobbrreemm  ooggóółłuu,,  aa  iicchh  rreeaalliizzaaccjjaa  lleeżżyy  ww  iinntteerreessiiee  

wwssppóółłttwwóórrccóóww  

    

PPllaann  ooddnnoowwyy  mmiieejjssccoowwoośśccii  PPiieettrrzzwwaałłdd  ddoottyycczzyy  llaatt  22001111--22001177..  PPrreezzeennttuujjee  zzaassoobbyy  ii  

ppootteennccjjaałł  wwssii  oorraazz  jjeejj  mmiieesszzkkaańńccóóww..  ZZnnaajjdduujjee  ssiięę  ttuu  aannaalliizzaa  ssłłaabbyycchh  ii  mmooccnnyycchh  ssttrroonn  

mmiieejjssccoowwoośśccii  oorraazz  aannaalliizzaa  sszzaannss  ii  zzaaggrroożżeeńń..  OOcceennaa  ttyycchh  cczzyynnnniikkóóww  ppoozzwwoolliiłłaa  nnaa  

wwyyłłoonniieenniiee  pprriioorryytteettóóww  ii  kkiieerruunnkkóóww  rroozzwwoojjuu  PPiieettrrzzwwaałłdduu..  

  

OOddnnoowwaa  wwssii  ttoo  ddllaa  PPiieettrrzzwwaałłdduu  ppoopprraawwaa  wwaarruunnkkóóww  żżyycciiaa  ii  pprraaccyy..  TToo  ttaakkżżee  

ppooddnniieessiieenniiee  aattrraakkccyyjjnnoośśccii  iinnwweessttyyccyyjjnneejj  tteejj  mmiieejjssccoowwoośśccii..  DDzziięękkii  iissttnniieenniiuu  PPllaannuu  wwiieeśś  

ppoossiiaaddaa  ddooggłłęębbnnąą  aannaalliizzęę  zzaassoobbóóww  ii  jjaassnnoo  sspprreeccyyzzoowwaannee  kkiieerruunnkkii  rroozzwwoojjuu..  

ZZggrroommaaddzzoonnaa  wwiieeddzzaa  ppooppaarrttaa  aakkttyywwnnoośścciiąą  ssppoołłeecczznnoośśccii  llookkaallnneejj  ppoossłłuużżyy  ddoo  rroozzwwoojjuu  ii  

pprroommooccjjii  wwaarrttoośśccii,,  kkttóórree  rreepprreezzeennttuujjee  PPiieettrrzzwwaałłdd..    
 
Plan odnowy miejscowości Pietrzwałd został opracowany zgodnie z procedurą 
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 38, poz. 220 z 2008r. ze zm.). Wszelkie 
zadania zawarte w tym planie zostały wypracowane podczas Zebrania Wiejskiego w 
Pietrzwałdzie. 
 
 
Plan odnowy miejscowości Pietrzwałd jest zgodny z następującymi dokumentami 
strategicznymi Gminy Ostróda: 
 
 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminny 
Ostróda na lata 2006-2015, przyjęta Uchwałą LII/197/06 Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2006. 

 
 Program ochrony środowiska, przyjęty Uchwałą XXXVII/129/04 Rady Ostróda 

z 8 listopada 2004r. 
 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda, przyjęty Uchwałą XXIII/153/08 
Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008r. 

 
 
Plan jest również 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 XVIII/272/00/2000 z dnia 24 lipca 
2000r.  
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 Plan Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na 
lata 2004-2006, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego nr XIX/271/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r., zaktualizowany uchwałą 
Sejmiku nr XXXI/424/05 z dnia 19 kwietnia 2005r. 

  

RRoozzddzziiaałł  II    CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  wwssii  PPiieettrrzzwwaałłdd  

 

Pietrzwałd położony jest w południowej części gminy Ostróda, liczy 491 

mieszkańców . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś Pietrzwałd, według posiadanych źródeł powstała w 1363 roku. Winrich von 

Kniprode nadał Gablocie Guntrowi sołtysowi Piotrowi sześćdziesiąt włók ziemi w 

Pietrzwałdzie. Od imienia sołtysa nadano wsi nazwę, która w okresie ulegała 

kolejnym przekształceniom. W 1453 roku pruscy właściciele majątku w Pietrzwałdzie 

przystąpili do Związku pruskiego.W 1588 roku było w Pietrzwałdzie 11 gospodarzy, 

11 zagrodników i 9 rodzin bez ziemi.W 1591 r bez zgody księcia wybudowano 

kościół, za co pan starościński z Królewca polecił zamknąć 12 wolnych kmieci. Parafii 

nie powołano, a mieszkańcy musieli chodzić na nabożeństwa do Smykowa. Zezwolił 

on jednak na utrzymanie nauczyciela szkoły wyznaniowej, wygłaszał on kazania i 

jednocześnie udzielał chorym ostatniej przysługi. Od 1621 r. we wsi byli tylko sami 

Polacy. W 1820 r. we wsi były 32 domy i 225 mieszkańców. W 1880 r. wieś liczyła 

837 mieszkańców. W początkach XVII wieku wybudowano nowy, drewniany 

Kościół(kościół barokowy, drewniany, o konstrukcji zrębowej z XVI w., ołtarz z 

początku XVIII w., strop pokryty polichromią) , a ołtarz do niego zakupiono w 

Grotau. Z ołtarza do dnia dzisiejszego zachowały się tylko niektóre fragmenty. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1363
http://pl.wikipedia.org/wiki/Winrich_von_Kniprode
http://pl.wikipedia.org/wiki/Winrich_von_Kniprode
http://pl.wikipedia.org/wiki/1453
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Pruski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1588
http://pl.wikipedia.org/wiki/1591
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smykowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/1621
http://pl.wikipedia.org/wiki/1820
http://pl.wikipedia.org/wiki/1880
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia


GMINA WIEJSKA OSTRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Pietrzwałd 

 

 5 

Dzwony na dzwonnicy pochodzą z 1614 i 1753 r. Barokowy kościół jest bardzo 

cennym zabytkiem architektonicznym. 

Pietrzwałd leży w otulinie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Park 

powstał w 1994 r. w celu ochrony bardzo urozmaiconej rzeźby, unikatowych walorów 

krajobrazowo-widokowych, bogatej ilościowo i zróżnicowanej gatunkowo flory i fauny 

i dużych wartości historyczno-kulturowych terenu. Park w całości leży w 

województwie warmińsko-mazurskim, ma obszar 74,84 km² i obejmuje swymi 

granicami najwyższą część Garbu Lubawskiego zwanego Wzgórzami Dylewskimi. 

Należą one do najbardziej urozmaiconych morfologicznie obszarów Pojezierza 

Chełmińsko-Dobrzyńskiego i najwyższych wzniesień polskich pojezierzy (najwyższe 

wzniesienie Dylewska Góra 312 m n.p.m.). 

Obszar Parku usytuowany jest powyżej rzędnej 165 m n.p.m. Najniższe miejsca 

położone są w dolinach cieków wodnych np. w dorzeczy Poburzanki 165 m n.p.m. 

Charakterystyczną cechą ukształtowania terenu jest wyjątkowo silna dynamika 

rzeźby terenu, wyrażająca 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 różnych kierunkach. Rzeki i 

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

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

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

Wieś ma zabudowę zwartą, posiadającą średnio rozwiniętą infrastrukturę techniczną: 

wodociąg 98%, telefonizacja 49%. Słabą stroną miejscowości Pietrzwałd jest stara 

sieć wodociągowa oraz brak kanalizacji sanitarnej zbiorczej. 

 

Mieszkańcy miejscowości Pietrzwałd, to przede wszystkim rolnicy, pracownicy 

sektora państwowego, jak również prywatnego. Źródłem ich utrzymania są 

indywidualne gospodarstwa rolne, jak również zakłady pracy poza miejscem 

zamieszkania. 

Mieszkańców wyróżnia szeroko rozumiana aktywność społeczna, duży udział 

pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego - zadrzewianie, porządkowanie  

http://pl.wikipedia.org/wiki/1614
http://pl.wikipedia.org/wiki/1753
http://pl.wikipedia.org/wiki/1994
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajobraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flora
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Garb_Lubawski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Morfologia_geologiczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Che%C5%82mi%C5%84sko-Dobrzy%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Che%C5%82mi%C5%84sko-Dobrzy%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dylewska_G%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dylewka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poburzanka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gizela_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sandela
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiniarc
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%C5%82a_Wkra&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wel
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i pielęgnowanie wsi. Wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na 

zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych spotkań Rady Sołeckiej  

z radnymi i członkami innych organizacji. 

Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Ostróda dają 

duże szanse na poprawę standardów życia mieszkańców. Wykorzystanie naturalnych 

atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej 

miejscowości.  

 

RRoozzddzziiaałł  IIII  PPoozziioomm  oorrggaanniizzaaccjjii  mmiieejjssccoowwoośśccii  ii  aakkttyywwiizzaaccjjaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

wwiieejjsskkiieeggoo    

 

Sołtysem Pietrzwałdu   jest Pan Henryk Malik. W skład sołectwa wchodzą Bednarka, 

Miejska Wola, Nowy Folwark, Pietrzwałd, Ryn, Zajączki. Wszelkie wątpliwości i 

problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich podczas organizowanych  

spotkań Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji. 

Z Pietrzwałdu  wywodzi się także: 
 

 Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Radny Gminy Ostróda 

Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie  

 Podstawowa w Pietrzwałdzie rozpoczęła prace dydaktyczną 13.09.1945 . Umieszczono 

Szkołę w budynku prywatnym z powodu zniszczeń wojennych.    W 1958 - działalność 

dydaktyczno-wychowawczą  przeniesiono do nowego budynku .15.09.1988 - Uroczyste 

nadanie Szkole imienia działacza narodowego Jana Karola Sembrzyckiego.  Dnia 

 17.11.2000 - Rozpoczęto zajęcia po  remoncie kapitalnym szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Do szkoły na dzień dzisiejszy uczęszcza 1278 uczniów z 10 miejscowości okalających 

Pietrzwałd, szkoła posiada 9 oddziałów, kadrę pedagogiczną stanowi 14 nauczycieli. 
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W szkole funkcjonuje biblioteka multimedialna, pracownia językowa i pracownia 

komputerowa.  Szkoła nastawiona jest na edukację ekologiczną. Na terenie szkoły 

organizowane są liczne  konkursy, uczniowie biorą aktywny udział we wszystkich 

akcjach ekologicznych organizowanym na terenie gminy oraz regionu. 

Przedszkole samorządowe w Pietrzwałdzie 

Przedszkole powstało w roku 1977, mieściło się w starym poniemieckim budynku, 

było placówką jedno oddziałową. W 1993 zmieniło siedzibę, i przeniosło się do 

nowowybudowanego budynku. Obecnie w przedszkolu w dwóch oddziałach przebywa 

48 dzieci . W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe w języka angielskiego i 

logopedii. Dzieci przedszkole podobnie jak dzieci  ze szkoły biorą czynny udział w 

konkursach i akcjach ekologicznych.  

OSP Pietrzwałd 

Jednostka założona w 1947 roku. Dziś OSP posiada 39 członków. W 1997 roku 

została powołana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców, która czynnie 

uczestniczy w życiu jednostki. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu 

Ratowniczo - Gaśniczego. Posiada średni samochód gaśniczy STAR 266 w wersji 

GBA+Rt 2,5/20/10 wyposażony w podstawowy sprzęt do działań ratowniczo – 

gaśniczych /2 motopompy , radiostację samochodową, 2 nasobne, piłę do drewna , 

zestaw lądowy do likwidacji materiałów ropopochodnych 2 aparaty powietrzne oraz 

urządzenie „Holmatro” do ratownictwa technicznego/.  
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Parafia pod wezwaniem św. Piotra w Okowach 

Obecna Parafia powstała 22.02.1972r. Do Parafii należą: Pietrzwałd, Naprom, 

Wysoka Wieś, Zajączki. Proboszcz: ks.prał.Józef Spisak. 

Kościół w Pietrzwałdzie należy do najstarszych na Warmii, był kiedyś kościołem 

odpustowym. Przed spaleniem w 1945 roku posiadał bogate wyposażenie wnętrza. 

Zachował się z niego tylko jeden ołtarz boczny (późnogotycki). Odbudowany został 

dopiero na początku XXI wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich  

W Pietrzwałdzie prężnie działa również Koło Gospodyń Wiejskich. Jest to grupa 

nieformalna, jednak skupia wokół siebie liczne grono mieszkanek Pietrzwałdu. 

RRoozzddzziiaałł  IIIIII          IInnwweennttaarryyzzaaccjjaa  zzaassoobbóóww  ssłłuużżąąccyycchh  ooddnnoowwiiee  mmiieejjssccoowwoośśccii  

 

Analiza Zasobów Miejscowości 

 
Rodzaj zasobu 

 

BRAK 

Jest o 

znaczeniu 

małym 

Jest o 

znaczeniu 

średnim 

Jest o 

znaczeniu 

dużym 

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. Podłoże, warunki hydrogeologiczne. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

X 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
X 

 
 

X 
 

 

 
X 

 

X 

 
 

X 
X 

 
X 
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9. Gleby, kopaliny X  

Środowisko kulturowe 
1. Walory architektury wiejskiej i osobliwości 

kulturowe. 
2. Walory zagospodarowania przestrzennego. 
3. Zabytki. 
4. Zespoły artystyczne. 

 
 

 
 

X 
 

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. Ważne postacie historyczne. 
6. Specyficzne nazwy. 

 

 

X 
 

 
X  

 

 

 

 
X 

 
 

 

X 

 
 

X 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

X 

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. Możliwe do wykorzystania odpady 

poprodukcyjne. 

 

X 
 

X 
 

X 

   

 
 

Sąsiedzi i przyjezdni 
1. Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże 

miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja 
turystyczna). 

2. Ruch tranzytowy 
3. Przyjezdni stali i sezonowi. 

 

 
 

 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

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. Stowarzyszenie 

 

 
 

X 
 

   

X 
X 
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RRoozzddzziiaałł  IIVV    AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  

 

Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy 

wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, 

które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców.  

Mocne strony wsi Słabe strony wsi 

1. Atrakcyjne środowisko naturalne oraz 

walory przyrodniczo - krajobrazowe. 

2. Aktywna społeczność lokalna. 

3. Dobre gleby sprzyjające rozwojowi 

rolnictwa. 

4. Góra Dylewska (312 m n.p.m.) 

5. Rezerwy terenowe pod rozwój działalności 

gospodarczej oraz agroturystycznej. 

6.  W sąsiedztwie Hotel SPA Dr. Irena Eris 

Wzgórza Dylewskie 

1. Bezrobocie strukturalne. 

2. Brak kanalizacji i gazyfikacji. 

3. Brak odpowiedniego zaplecza dla 

prowadzenia działalności rekreacyjno - 

sportowej oraz kulturalnej. 

4. Brak bezpiecznego miejsca do zabaw dla 

dzieci. 

5. Brak możliwości aktywnego rozwoju 

mieszkańców w dziedzinie kultury. 

Szanse Zagrożenia 

1. Możliwość 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. 
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RRoozzddzziiaałł  VV  DDiiaaggnnoozzaa  aakkttuuaallnneejj  ssyyttuuaaccjjii  wwssii  PPiieettrrzzwwaałłdd  

  

 

Co ją wyróżnia? 
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe, bliskość lasów, gościnność 
mieszkańców; 

Jakie pełni funkcje? Mieszkaniowe, rolnicze, wypoczynkowe w okresie letnim dla mieszkańców miast; 

Kim są mieszkańcy? 
Rdzenni mieszkańcy oraz ludność napływowa, rolnicy oraz pracownicy różnych działów gospodarki; 

Co daje utrzymanie? 
Indywidualne gospodarstwa rolne, działalność gospodarcza, działalność usługowa; 

Jak zorganizowani są mieszkańcy? 
Rada Sołecka, Sołtys; 

W jaki sposób rozwiązują 
problemy? 

Dyskusje i rozwiązywanie problemów i konfliktów na zebraniach wiejskich, współpraca z UG; 

Jaki wygląd ma nasza wieś? 
Zabudowana, estetyczna, zadbana; 

Jakie obyczaje i tradycje są u nas 
pielęgnowane i rozwijane? 

Kuligi, ogniska wiejskie, przejażdżki konne, rajdy rowerowe; 

Jak wyglądają mieszkania i 
obejścia? 

Obejścia zadbane, estetyczna o średnim standarcie, w miarę możliwości mieszkańców modernizowane; 

Jaki jest stan otoczenia i 
środowiska? 

Zadbane kompleksy leśne; 

Jakie jest rolnictwo? 
Produkcja roślinna i zwierzęca, zmechanizowane, wielokierunkowe; 

Jakie są powiązania 
komunikacyjne? 

PKS, transport własny; 

Co proponujemy dzieciom i 
młodzieży? 

Aktywny udział w  sporcie, korzystanie ze świetlicy wiejskiej. 
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RRoozzddzziiaałł  VVII    WWiizzjjaa  ssttaannuu  ddoocceelloowweeggoo  

  

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat? 

 

Co ma ją wyróżniać? 
Ładny i nowoczesny wygląd, estetyka, ekologia, możliwość zatrudnienia i czynnego odpoczynku, 
aktywni mieszkańcy; 

Jakie ma pełnić funkcje? Mieszkaniowe, agroturystyczne, rekreacyjno - sportowe, kulturalne;  

Kim mają być mieszkańcy? Wykształceni, aktywni, dbający o wieś, przedsiębiorczy, w pełni identyfikujący się ze wsią; 

Co ma dać utrzymanie? Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, mikroprzedsiębiorstwa; 

W jaki sposób ma być 
zorganizowana wieś i mieszkańcy? 

Aktywny udział w organizacjach pozarządowych, solidarność, Rada Sołecka; 

W jaki sposób maja być 
rozwiązywane problemy? 

Dyskusje, rozmowy, rozwiązywanie problemów na zebraniach wiejskich, współpraca z UG; 

Jak ma wyglądać nasza wieś? 
Czysta, estetyczna, nowoczesna, bogata, skanalizowana, zgazyfikowana, wyróżniająca się wśród innych 
miejscowości; 

Jakie obyczaje i tradycje maja być 
u nas pielęgnowane i rozwijane? 

Ludowe, sportowe, kuligi, ogniska wiejskie, przejażdżki konne; 

Jak mają wyglądać mieszkania i 
obejścia? 

Estetyczna, czyste, funkcjonalnie stanowiące jedną całość, atrakcyjne; 

Jaki ma być stan otoczenia i 
środowiska? 

Ekologiczny, atrakcyjny, naturalny, przyjazny człowiekowi; 

Jakie ma być rolnictwo? Dobrze rozwinięte, jednokierunkowe, w pełni zmechanizowane, nieuciążliwe dla środowiska;  

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne? 

PKS, wygodne, dostosowane do potrzeb mieszkańców; 

Co zaproponujemy dzieciom i 
młodzieży? 

Aktywny udział w życiu kulturalno - sportowym, korzystanie ze świetlicy wiejskiej, powszechny dostęp 
do Internetu; 
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RRoozzddzziiaałł  VVIIII      

OOppiiss  ii  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  oobbsszzaarruu  oo  sszzcczzeeggóóllnnyymm  zznnaacczzeenniiuu  ddllaa  zzaassppookkoojjeenniiaa  

ppoottrrzzeebb  mmiieesszzkkaańńccóóww,,  sspprrzzyyjjaajjąącceeggoo  nnaawwiiąązzyywwaanniiuu  kkoonnttaakkttóóww  

ssppoołłeecczznnyycchh  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ppoołłoożżeenniiee  oorraazz  cceecchhyy  ffuunnkkccjjoonnaallnnoo--uużżyyttkkoowwee..  

  

 
Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb społecznych 

miejscowości Pietrzwałd , mając na uwadze przede wszystkim układ przestrzenno-

urbanistyczny, a także przeznaczenie obiektów zlokalizowanych w tym rejonie, jest 

obszar, na którym znajdują się Przedszkole Samorządowe, Świetlica Wiejska, Remiza 

OSP, Koło Gospodyń Wiejskich oraz kościół. Koncentracja praktycznie w jednym 

miejscu ważnych dla życia społecznego instytucji i obiektów, sprawia że obszar ten 

pełni funkcję CENTRUM WSI rozumianego jako centrum społeczno-kulturalno-

rekreacyjne. Walory i cechy przestrzenno-urbanistyczne przedmiotowego obszaru 

przemawiają za koniecznością jego rozwoju pod kątem efektywnego kształtowania 

tej przestrzeni publicznej, wprowadzania działań na rzecz podnoszenia stopnia 

rozwoju społeczeństwa, zacieśniania więzi i integrację społeczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Pietrzwałdzie 
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RRoozzddzziiaałł  VVIIIIII  ZZeessttaawwiieenniiee  pprriioorryytteettóóww,,  cceellóóww  pprrooggrraammuu  

 
 

Priorytet I. Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej 

Cele: 
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, 
- integracja społeczności wiejskiej, 
- poprawa atrakcyjności zamieszkania, 
- kultywowanie i odnawianie dawnych zwyczajów i tradycji, 
- podniesienie standardów życia na wsi,  
- podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi. 

 
Zadania: 

1.1. Remont świetlicy wiejskiej 
1.2. Renowacja boiska. 
 
 

Priorytet II. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej 

Cele: 
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, 
- wzrost atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej wsi, 
- poprawa funkcjonalności miejscowości, 
- poprawa stanu środowiska naturalnego, 
- zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, szczególnie w odniesieniu do 

dzieci i młodzieży. 
 
Zadania: 

2.1.  Rozbudowa Remizy OSP  
2.2. Remont drogi gminnej  
2.3. Poprawa estetyki wsi (indywidualne możliwości mieszkańców). 
 

Priorytet III. Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi 

Cele: 
- zwiększenie dochodów mieszkańców, a tym samym ich standardu życia, 
- budzenie ducha przedsiębiorczości, 
- poszerzenie funkcji wsi, 
- poprawa wyglądu wsi. 

Zadania: 
3.1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych (indywidualne możliwości 

mieszkańców). 
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Priorytet I. Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej 
 
Zadanie - Remont świetlicy wiejskiej 
 
Zakres działań 

 Docieplenie budynku – 70.000,00zł 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 35.000zł 

Razem: 105.000zł 

 

 
Celem projektu  jest: wzrost potencjału infrastrukturalnego oraz podniesienie 
atrakcyjności zamieszkania, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, 
oraz wzrost standardów świadczonych usług kulturalnych poprzez remont świetlicy 
wiejskiej. Obiekt wpłynie na rozwój kulturalny oraz integrację mieszkańców, 
przeznaczony będzie dla mieszkańców sołectwa oraz gminy do organizacji imprez 
kulturalnych, miejsce spędzania wolnego czasu. 
 
 
Zadanie – Renowacja boiska wraz z budową ogrodzenia 
 
Zakres działań 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie boiska, wykonanie 

humusowania nawierzchni, obsianie trawą – 130 000zł 

 Wykonanie ogrodzenia boiska 55 000 zł 

Razem : 185 000zł  
 
Celem projektu  jest: wzrost potencjału infrastrukturalnego oraz podniesienie 
atrakcyjności zamieszkania, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, 
oraz wzrost standardów świadczonych usług sportowych poprzez budowę ogrodzenia 
boiska. Ogrodzony obiekt przeznaczony będzie dla mieszkańców sołectwa oraz gminy 
do organizacji imprez sportowych. 

 

Priorytet II. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej 
 
Zadanie- Rozbudowa remizy OSP 
 
Zakres działań: dobudowa części o powierzchni około  50m2 , wykonanie elewacji 
wraz z dociepleniem  całego obiektu. 
Koszt  70 . 000,00zł 
 
Celem zadania jest  poprawa wizerunku miejscowości, podniesie standardów 
funkcjonalnych remizy.  Zadanie przeznaczone dla mieszkańców miejscowości 
Pietrzwałd.  
 
 
Zadanie - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w centrum miejscowości- koszt 
150.000 zł 
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Celem zadania jest wzrost  atrakcyjności inwestycyjnej w m. Pietrzwałd, wzrost 
atrakcyjności zamieszkania, poprawa infrastruktury drogowej. Droga przeznaczona 
dla mieszkańców miejscowości Pietrzwałd.  
 
 
Zadanie - Poprawa estetyki wsi (indywidualne możliwości mieszkańców). 
 
Celem zadania jest wzrost  atrakcyjności inwestycyjnej w m. Pietrzwałd, wzrost 
atrakcyjności zamieszkania, poprawa wizerunku miejscowości. Zadanie przeznaczone 
dla mieszkańców miejscowości Pietrzwałd.  
 

 

Priorytet III. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych 
 
Celem zadania jest wzrost  atrakcyjności turystycznej w m. Pietrzwałd, wzrost 
atrakcyjności zamieszkania, poprawa wizerunku miejscowości. Zadanie przeznaczone 
dla mieszkańców miejscowości Pietrzwałd.  
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RRoozzddzziiaałł  IIXX      HHaarrmmoonnooggrraamm  wwddrraażżaanniiaa  ppllaannuu  wwrraazz  kkoosszzttoorryysseemm  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zadanie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1. 

Remont świetlicy 
wiejskiej 
(Środki własne, 
PROW 2007-2013) 

105.000zł      

1.3. 

Renowacja boiska 
wraz z budową 
ogrodzenia 
(środki własne, 
środki zewnętrzne) 

  185.000zł    

2.1.  

Rozbudowa remizy 
OSP 
(środki własne, 
dotacja UM, Środki 
własne OSP) 

70.000zł      

2.2. 
Droga 
(środki własne, 
środki zewnętrzne) 

  150.000zł     

2.3. 

Poprawa estetyki 
wsi 
(środki własne 
mieszkańców, środki 
zewnętrzne) 

       

3.1. 

Tworzenie 
gospodarstw 
agroturystycznych 
(środki własne 
mieszkańców, środki 
zewnętrzne) 
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RRoozzddzziiaałł  XX    SSppoossoobbyy  mmoonniittoorroowwaanniiaa,,  oocceennyy  ii  kkoommuunniikkaaccjjii  ssppoołłeecczznneejj  

 
Realizacja założeń Planu będzie monitorowana przez Radę Sołecką wsi, Sołtysa oraz 
Gminę. Będzie się to odbywać poprzez: 
 

 budżet Gminy na kolejne lata 
 sprawozdania z realizacji budżetu Gminy 
 strona internetowa Gminy Ostróda  
 tablica informacyjna we wsi Pietrzwałd 
 dokumentacja z odbioru robót poszczególnych inwestycji 

 
Społeczność wiejska będzie się komunikowała poprzez wspólne spotkania wiejskie. Z 
uwagi na dobrą komunikację mieszkańców Pietrzwałdu można mieć pewność, ze 
informacje dotrą do wszystkich, a także, że każdy dorosły obywatel będzie mógł 
monitorować zakres oraz stopień wdrażania planu.  
 
Kontakt pomiędzy wsią a Gminą będzie zachowany poprzez Sołtysa oraz aktywnych 
mieszkańców Pietrzwałdu. 

 

 

 

Odpowiedzialnymi za wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Pietrzwałd, 

będą Sołtys i Rada Sołecka. 

 

 


