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1. WPROWADZENIE  

Plan  Odnowy  Miejscowości  Osiek  nad  Notecią   (w  skrócie  POM)  jest 

dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o 

fundusze  z  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 (w skrócie  PROW), Osi  3 Jakość życia  na 

obszarach  wiejskich  i  zróżnicowanie  gospodarki  wiejskiej,  Działania  3.3  – 

Odnowa i rozwój  wsi  oraz osi 4 LEADER, Działania – Wdrażanie lokalnych 

strategii  rozwoju  –  Odnowa  i  rozwój  wsi  oraz  projektów  zwanych  „Małymi 

projektami” nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach osi 3.

Plan  jest  także  dokumentem  stanowiącym  załącznik  do  wniosku  o  środki 

wsparcia  z  publicznych  funduszy  krajowych  na  działania  mające  na  celu 

aktywizację lokalnej społeczności dla odnowy i rozwoju wsi zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminy.

Niniejszy Plan powstał na bazie przyjętego przez Radę Gminy w 2005 roku 

Planu Odnowy Miejscowości Osiek nad Notecią. Zespół opracowujący POM w 

wyniku przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami społeczności Osieka, 

pracownikami  Urzędu  Miejskiego,  konsultacji  z  władzami  gminy,  dokonał 

aktualizacji określonych prawie 4 lata temu projektów przyczyniających się do 

rozwoju miejscowości.

Dane statystyczne o ile nie wskazano inaczej pochodzą z Banku Danych 

Regionalnych GUS i dotyczą roku 2007. 

Podjęcie procesu odnowy i opracowania Planu Odnowy Miejscowości Osiek 

nad Notecią   zainicjowali mieszkańcy Osieka.  Prace nad planem prowadzono 

zgodnie  z  wymogami  przewidzianymi  dla  tego  typu  lokalnych  dokumentów 

oraz z  uwzględnieniem trybu proponowanego w dokumencie  programowym 

PROW  2007  –  2013  oraz  zapisów  rozporządzeń  wykonawczych  Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi do każdego z działań PROW.
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Odnowa wsi  to wspólne działanie jej  mieszkańców,  oparte o wieloletni  plan 

odnowy, zmierzające do poprawy jakości życia, w tym także jakości tego, co 

na wsi cenne. 

Istotny element działania stanowi pobudzanie aktywności środowisk lokalnych 

i  stymulowanie  współpracy  na  rzecz  odnowy,  rozwoju  i  promocji  wartości 

związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą oraz 

dbałością o ład przestrzenny, w którym ważna jest spójność wsi jako jednostki 

osadniczej i harmonia różnych funkcji.

Ostatecznymi  beneficjentami  podjętych działań są mieszkańcy miejscowości 

należących do gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, z wyłączeniem miast 

liczących powyżej 5.000 mieszkańców.

Osiek nad Notecią  , jako wieś  licząca  3776 mieszkańców (stan na  

31.12.2007 r. ) może być beneficjentem PROW osi 3, działanie 3.3.  

oraz osi 4. LEADER.
Plan  odnowy jest  dostosowany  do wymogów USTAWY Z DNIA 7 MARCA 

2007 R. O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM 

ŚRODKÓW EFRROW (Dz. U. nr 64) oraz dokumentu programowego PROW i 

rozporządzenia  wykonawczego  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  do  tego 

programu. 

Plan zawiera w szczególności:

• opis miejscowości, w której będzie realizowana operacja;

• inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości;

• ocenę  mocnych  i  słabych  stron  miejscowości,  w  której  będzie 

realizowana operacja - analiza SWOT;

• opis planowanych zadań i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu.

Niniejszy plan obejmuje lata 2009-2015.  Czasokres planu podyktowany jest 

dwoma względami:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 

2008  r.  ustala  okres  planowania  na  co  najmniej  7  lat  od  dnia 
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przyjęcia  planu  odnowy  miejscowości,  co  zważywszy  na  czas 

uchwalenia planu, obejmuje okres do 2015 roku włącznie. 

2. Część operacji będzie realizowana przy współfinansowaniu środkami 

z UE, dla których obowiązuje unijna zasada n+2, a zatem mogą być 

realizowane do 2015 roku włącznie.

Planowane kierunki rozwoju zamieszczono wraz z harmonogramem realizacji 

i planem finansowym dla wszystkich przewidzianych projektów i zadań, w tym 

współfinansowanych ze środków pomocowych UE. Podano opis, motywację  

i  uzasadnienie  wyboru,  tych  a  nie  innych,  projektów  do  realizacji  w  ciągu 

najbliższych co najmniej 7 lat.

Szczególną  wagę  przywiązywano  do  szerokiej  dyskusji  społecznej, 

wypracowania przez mieszkańców wizji swojej wsi oraz pozyskania deklaracji 

obywateli  co  do  powszechnego  zaangażowania  się  w  realizację  projektów 

wskazanych  w  planie.  Podczas  zebrania  przyjęto  zasady  wdrażania  planu 

odnowy (pkt. 11).

Zebranie  Wiejskie mieszkańców Osieka nad Notecią w dniu 3 marca 2009 r. 

podjęło uchwałę Nr 1/2009:

• o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Osiek nad Notecią  na lata 2009 – 

2015 i przekazaniu Burmistrzowi Wyrzyska.

Plan odnowy został opracowany przez społeczność lokalną. Koordynatorem 

prac ze strony Gminy była:

• Maria Bratkowska   – Burmistrz Wyrzyska,

Plan odnowy opracowany został dla wsi  Osiek nad Notecią , administracyjnie 

należącej  do  gminy  Wyrzysk,  w  powiecie  pilskim   w  województwie 

wielkopolskim.

Odnowa  jest  procesem  wieloletnim  i  wielozadaniowym.  Wymaga,  zatem 

koordynacji postępowania tak w poczynaniach społecznych i organizacyjnych, 

jak i w realizacji przedsięwzięć rzeczowych.
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2. CHARAKTERYSTYKA  MIEJSCOWOŚCI,  W  KTÓREJ   
BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA

Osiek  nad  Notecią  jest  duża  wsią  leżąca na skraju doliny  Noteci,  4  km na 

południe od Wyrzyska, przy  drogach Wyrzysk - Gołańcz oraz Ruda - Kaczory. 

Miejscowość  ma  układ  przestrzenny  uwarunkowany  konfiguracją  terenu, 

zbliżony  do  trójkąta  ograniczonego  od  strony  północnej  linią  kolejową  Piła-

Bydgoszcz.  Współcześnie  Osiek  reprezentuje  typ  wielodrożnicy,  gdzie  droga 

(obecnie ul. Główna) z Wyrzyska,  z zachowanym historycznym rozszerzeniem 

placowym,  otrzymała  na  terenie  miejscowości  funkcje  głównej  osi 

komunikacyjnej, od której odchodzą boczne drogi, wyznaczające różnej wielkości 

bloki  urbanistyczne.  Charakterystyczna  zabudowa jednorodzinna wplata  się  w 

budownictwo wielorodzinne.

Mieszkańcy Osieka nad Notecią i pozostałych miejscowości gminy mogą czerpać 

z  bogatej  i  zróżnicowanej  oferty  kulturalno  -  rekreacyjnej.  Chętnie  i  często 

korzystają  z  niej  także  goście  z  innych  rejonów  nad  Notecią,  którzy 

szczególnie  sobie  cenią  imprezy plenerowe,  organizowane  w z w Muzeum 

Kultury  Ludowej  w  Osieku  n.  Notecią.  Wielkim sukcesem organizacyjnym w 

Osieku było zorganizowane w 1999 roku przez działaczy Klubu Sportowego 

TKS  Orzeł  z  Osieka  n.  Notecią  Spadochronowych  Mistrzostw  Polski  oraz 

pierwszego w Polsce Pucharu Świata w Skokach Spadochronowych na Celność 

Lądowania w roku 2002.

Klimat jest umiarkowany z przewagą wiatrów zachodnich. Na klimat Osieka n. 

Not.  ma wpływ  orografia  terenu,  oraz  sąsiedztwo  pradoliny  Noteci,  a  także 

kompleks  Dębowej  Góry.  Mikroklimat  ma  wyraźny  związek  z  obecnością 

poszczególnych  jednostek geomorfologicznych,  które  poprzez swoją  rzeźbę, 

ekspozycję  stoków,  wilgotność  podłoża  oraz  stopień  pokrycia  roślinnością, 

modyfikują  elementy  klimatyczne  uwarunkowane  podłożem  geograficznym. 

Średnia roczna temperatura jest niższa o ponad 1°C. Poniżej stoków Dębowej 

Góry  występują  inwersje  termiczne,  które  są  wyraźne  od  strony  Pradoliny 

między Komorowem a Osiekiem. Kompleks leśny ma wpływ na podwyższenie 
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wilgotności podłoża i pośrednio powietrza oraz siły wiatrów, co moim zdaniem w 

konsekwencji  doprowadza  do  zmniejszenia  zarówno  miesięcznych  jak  i 

dobowych amplitud temperatury powietrza.

Wieś Osiek  liczy  obecnie  około  3776  mieszańców.  Jest  wsią  typowo 

rolniczą. Prosperują tu 154 gospodarstwa indywidualne o różnej wielkości; od 60 

ha powierzchni  do gospodarstw l  ha.  Sytuacja rolników,  którzy  w większości 

zajmują  się  produkcją  trzody  chlewnej,  jest  trudna,  ze  względu  na  niska 

opłacalność hodowli  oraz dużą zmienność warunków działalności  rolniczej. Na 

terenie wsi działa również Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, 

Rada Sołecka. Organizacje społeczne współdziałają ze szkołą i  są  inicjatorami 

różnych imprez na rzecz szkoły i środowiska.  Corocznie aktywnie uczestniczą w 

dożynkach  parafialnych,  pomagają  uczniom  miejscowej  szkoły  poprzez  drobne 

upominki świąteczne.

Świetlica  OSP stanowi  swoisty  ośrodek kultury  przede wszystkim dla 

młodzieży,  ale  także  i  dorosłych.  Organizowane  są  tu  dyskoteki,  zabawy  i 

wieczorki  a  także  gwiazdki  dla  dzieci,  bale  karnawałowe.  Jest  to  również 

miejsce  gdzie  organizowane  są  zebrania  wiejskie  i  spotkania  np.  z 

parlamentarzystami  czy  szkolenia  dla  rolników.  Panie  z  Koła  Gospodyń 

Wiejskich  mogą  korzystać  z  kuchni  OSP  i  dzięki  temu  istnieje  możliwość 

organizowania wesel czy styp pogrzebowych. Ochotnicza straż pożarna może 

się również  poszczycić znakomitą Orkiestrą Dętą OSP. We wsi działa również 

zespół tańca „Koraliki"

Co wieś  wyróżnia:

• dobre położenie

w bliskości Wyrzyska, , byłego miasta powiatowego, 

• dobra komunikacja

kolejowa  – linia kolejowa Piła –Bydgoszcz 

drogowa 
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• gospodarność  i  wieloletnie  zaangażowanie  mieszkańców  w 

inicjatywy obywatelskie

• organizowanie  od  wielu  lat  różnorodnych  imprez  kulturalnych, 

obchodów świąt i rocznic
 dożynki gminne, odpust parafialny ,

• wysoki stopień zintegrowania mieszkańców

m. in. poprzez liczne stowarzyszenia i organizacje społeczne : 

• mieszkańcy  kultywują  tradycje  ludowe,  wzornictwo,  stroje, 

przyśpiewki,

• nieskażone środowisko,

• dobra współpraca władz gminy  z mieszkańcami,

otwartość  na problemy oraz  podejmowanie  i  realizowanie  wielu  inicjatyw 

społecznych.

2.1.Położenie geograficzne

Wieś  Osiek  nad  Notecią   należy  do  krainy  geograficznej  zwanej  Krajną. 

Położona   jest na skraju Doliny Noteci. Okolice Osieka cechuje  zróżnicowana 

rzeźba terenu.

Geograficznie  Krajna  jest  związana  z  Pomorzem.  Z  punktu  widzenia 

regionalizacji  historyczno -  etnograficznej  związana jest  z Wielkopolską.  Do 

niej też przynależy administracyjnie.

Zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych (NTS) gmina Wyrzysk  jest 

jednostką  lokalnego poziomu NTS 5  i  należy  do powiatu  pilskiego  NTS 4, 

podregionu pilskiego NTS 3, województwa wielkopolskiego NTS 2. Gmina leży 

w  północnej  części  województwa  wielkopolskiego.  Siedziba  władz 

samorządowych gminy mieści się w Wyrzysku.

Gmina Wyrzysk  graniczy z następującymi gminami, od:

− północy z gminą Łobżenica,

− wschodu gminą Sadki,
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− południa z gminami Szamocin 

− zachodu z gminą Białośliwie .

Według  podziału  fizyczno  –  geograficznego  Polski  (wg  J.  Kondrackiego) 

gmina  Wyrzysk   leży  w  prowincji  Niż  Środkowo  –  Polski,  podprowincji  

Pojezierze  Południowo  –  Bałtyckie.  Leży  na  pograniczu  dwóch 

makroregionów: Pojezierze Południowo – Pomorskie i  Pradolina Toruńsko – 

Eberswaldzka  oraz  w  mezoregionach:  Pojezierze  Krajeńskie  (Pojezierze 

Południowo – Pomorskie)  i  Dolina Środkowej  Noteci  (Pradolina Toruńsko –  

Eberswaldzka).  Granica  między  mezoregionem  Pojezierze  Krajeńskie  i  

mezoregionem Dolina Środkowej Noteci biegnie po krawędzi wysoczyzny. U  

podnóża tej wysoczyzny jest linia kolejowa Piła – Bydgoszcz. 

Gmina  położona  jest  w  północnej  części  województwa  wielkopolskiego,  na 

południu rozciąga się wzdłuż doliny rzeki Noteci,  linię kolejową Piła –Kutno i  

drogę krajową T 10.

W skali  województwa,  według  kryterium powierzchni  ogólnej  Wyrzysk   jest 

dużą  gminą. Zajmuje  powierzchnię 159km 2, w tym:

− 11 711 ha użytków rolnych,

− 1 965 ha lasów.

Ponad 60 % powierzchni gminy zajmuje strefa krajobrazu chronionego.

Na terenie gminy istnieje 30 miejscowości ,w tym jedno miasto - Wyrzysk

2.2.Historia  miejscowości  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  wydarzeń  mających  wpływ  na 
powstanie układu przestrzennego.

W średniowiecznych źródłach historycznych wieś Osiek wzmiankowana była po 

raz pierwszy w 1378 r. Stanowiła własność szlachecką: 1618r. należała w częściach do 

starosty  bydgoskiego.  Mielżyńskiego  i  rodziny  Wyrzyskich,  przed  1717  r.  Do 

Bnińskich, po 1717 r. Do Rydzyńskich. W latach 1565-79 r. We wsi działała karczma i l 

rzemieślnik, w 1773 r. Karczma i kuźnia.
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W  latach  1972-76  na  morenowym  wzgórzu  w  Osieku  Praczu  dokonano 

sensacyjnego odkrycia archeologicznego, znajdując na głębokości zaledwie 30 cm pod 

powierzchnią ziemi olbrzymie cmentarzysko (nr rej. A-331).  Cmentarzysko jest bardzo 

rozległe, odkryto ok. 450 ciałopalnych grobów i 200 palenisk. Grobowce wykonane są z 

kamieni i podzielone na komory, w których stoją urny z prochami zmarłych. W pobliżu 

odnaleziono  różne  przedmioty   i  ozdoby  świadczące  m.in.  o  kulcie  słońca. 

Wykopaliska  w  Osieku  posiadają  unikatowy  charakter  w  skali  kraju,  zarówno  ze 

względu na wielkość obszaru, rozmaitość form spotykanych grobów oraz doskonały 

ich stan zachowania.  Dzięki wykopaliskom rozpoczęto w 1975 r. budowę w Osieku 

pierwszego  w  kraju  skansenu  archeologiczno  -  etnograficznego.  Plon  prac 

wykopaliskowych eksponowany jest w specjalnym, nowoczesnym pawilonie.

2.3. Określenie przestrzennej struktury miejscowości 

Miejscowość leży na skraju Doliny Noteci,  u podnóża Dębowej Góry.(wys.  198 m 

n.p.m.).  Dębowa Góra z uwagi  na swoją  dużą wysokość  względną (  130 m nad 

poziom  Doliny)  tworzy  charakterystyczną  dominantę  przestrzenną  w  krajobrazie. 

Góra jest objęta ochroną przyrody w ramach sieci Natura 2000.

Drugim  charakterystycznym  wyróżnikiem  przestrzennym  jest  Muzeum  Kultury 

Ludowej.  Znajdujące  się  na  jego  terenie  obiekty  –  zwłaszcza  wiatraki,  a  także 

rekonstrukcja  zabytkowego  kościoła  z  Lasek  Wałeckich  widoczne  są  z  dużej 

odległości wyraźnie zaznaczając się w panoramie Osieka.

Osiek nie posiada rynku, imprezy masowe odbywają się bądź na stadionie, bądź w 

skansenie.

Historyczna  zabudowa  wsi  zachowana  została  najliczniej  na  obszarze  najstarszej 

południowej części Osieka. Wniesiona na przestrzeni XIX w. i pocz. XX w. występuje w 

układzie  zwartym,  kalenicowym  względem  ulicy.  Dominuje  typ  prostego  domu 

parterowego,  nakrytego  wysokim  dachem  dwuspadowym,  z  sienią  na  osi  lub 

przejazdem.  Sporadycznie  pojawiają  się  również  domy  jednopiętrowe.  Zachowana 

historyczna zabudowa mieszkalna charakterystyczna jest dla architektury wiejskiej tego 
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okresu  i  regionu.  Elewacje  frontowe  ozdobione  są  często  skromnym  detalem 

ograniczonym do gzymsów i opasek okiennych.

Część domów posiada bardziej ozdobny eklektyczny detal  architektoniczny. W 

wielu domach zachowana została oryginalna, dekoracyjnie ozdobiona stolarka okienna i 

drzwiowa.  Przy  głównym  ciągu  komunikacyjnym  (ul.  Główna)  zostały  również 

usytuowane ważne dla Osieka obiekty użyteczności publicznej jak szkoła z 1912 r. , 

były Urząd Gminy z 1900 r. , których okazałe bryły z bogato zdobionymi elewacjami 

stanowią  wyraźną  dominantę architektoniczną wsi.  Przy ulicy Głównej  utytułowany 

został  również  kościół  p.w.  św.  Józefa  wniesiony  w  1938  r.  -  trójnawowy  z 

czworoboczną  wieżą  i  półkolista  apsydą-  prezbiterium.  Na  obszarze  Osieka 

zachowane zostały trzy historyczne cmentarze objęte ochroną konserwatorską: czynny 

cmentarz  katolicki  (pow.  0,95  ha)  z  1920  r.,  oraz  dwa  nieczynne  cmentarze 

ewangelickie  z  XIX  w.  Na  cmentarzu  ewangelickim  (pow.  0,68  ha)  położonym  w 

północnej części wsi najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1851 r.; zachowany 

został  również  bogaty  starodrzew  m.  in.  dęby  o  cechach  pomników  przyrody. 

Cmentarz  ewangelicki  położony  w  południowej  części  Osieka  zachował  czytelne 

granice i fragmenty zniszczonych nagrobków, drzewostan natomiast został całkowicie 

wycięty.  Założony w pół.  XIX w katolicki  cmentarz epidemiczny został  całkowicie 

wycięty. Założony w pół. XIX w katolicki cmentarz epidemiczny wsi predysponuje do 

zachowania.  Ochroną  konserwatorską  objęte  są  obiekty  wpisane  do  rejestru  i 

ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne.

Wszelkie    zmiany    dotyczące    tych    obiektów    należy    uzgadniać  z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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3. INWENTARYZACJA  ZASOBÓW  SŁUŻĄCYCH   

ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

3.1. Zasoby  przyrodnicze

Warunki klimatyczne

Gmina  położona  jest  w  dzielnicy  rolniczo  -  klimatycznej  o  nazwie 

Dzielnica  Nadnotecka.  Dzielnica  ta  ma  cechy  klimatu  o  charakterze 

przejściowym pomiędzy klimatem chłodnej  i  wilgotnej Dzielnicy Pomorskiej  i 

klimatem cieplejszym i suchszym Dzielnicy Środkowej. Typowymi parametrami 

klimatu dla tej Dzielnicy są:

− średnioroczna temperatura powietrza 7,5 do 8 0 C;

− dni z przymrozkami  około 100 – 110 dni;

− dni pochmurne około 160 dni;

− czas trwania pokrywy śnieżnej 38 – 50 dni;

− długość okresu wegetacyjnego 210 -215 dni.

W poszczególnych latach występuje znaczne zróżnicowanie warunków 

atmosferycznych,  takich  jak:  temperatura  powietrza,  ilość  opadów, 

zachmurzenie.  Szczególnie  duże  zróżnicowanie  występuje  w  przypadku 

opadów, co ma istotny wpływ na warunki produkcji rolniczej.

Klimat  lokalny  uzależniony  jest  przede  wszystkim  od  ukształtowania 

terenu, obecności zbiorników wodnych, poziomu zalegania wód gruntowych, 

rodzaju podłoża. W gminie można wyróżnić dwa rodzaje lokalnego klimatu:

− klimat  obszarów  wysoczyznowych  płaskich  i  lekko  falistych 

występujących  w  północnej  części  gminy,  z  przeciętnymi  warunkami 

klimatycznymi,

− klimat doliny Noteci  i  obniżeń o płytko zalegającej  wodzie gruntowej  

z  często  występującymi  mgłami  i  oparami  oraz  z  większą  liczbą  dni

 z przymrozkami.
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Reasumując  tutejszy  klimat  jest  średnio  korzystny  dla  prowadzenia 

produkcji  rolniczej  i  innych  gałęzi  gospodarki  zależnej  od  warunków 

klimatycznych.

Wody

- Zasoby wód- wody powierzchniowe - 3,9 % powierzchni gminy 628 ha

- Wody płynące-54 ha

-Rowy-175 ha

- Cieki- Łobżonka prawy dopływ Noteci

Duże znaczenie  dla stosunków wodnych w południowej  części  gminy 

mają stany wody Noteci. Najwyższe stany wody w Noteci występują w okresie 

roztopów wiosennych a najniższe pod koniec lata i jesienią. Rzeka Noteć ze 

względu na mały spadek terenu charakteryzuje się niewielkimi przepływami. 

Problemem  w  zakresie  gospodarki  wodnej  jest  zapobieganie  powodziom 

poprzez  obwałowywanie  i  zatrzymywanie  dopływu  z  wysoczyzny  i  ze 

zbiorników retencyjnych. W dolinie Noteci, na terenach rolniczych, stworzono 

sieć kanałów regulujących stosunki wodne. 

Obszary zasobowe  

- Złoże iłów ceramiki budowlanej na terenie zakładu „Wienerberger" w Osieku n.Not. - 

eksploatacja na skalę przemysłową .

Ochrona przyrody
Ochroną  w  formie   rezerwatu  przyrody  objęty  jest  fragment  kompleksu 

Dębowej Góry  w rejonie Osieka n. Not. Jest to rezerwat leśny częściowy, którego 

celem  jest  ochrona  fragmentu  rzadkiego  już  dzisiaj  lasu  dębowo-grabowego  o 

cechach naturalnych.

Zróżnicowanie warunków glebowych doprowadziło do wykształcenia,  w  obrębie 

tego chronionego kompleksu, trzech siedlisk leśnych: grądu niskiego, grądu wysokiego 
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i grądu kwaśnego. Ten leśny kompleks charakteryzuje się również dużym bogactwem 

gatunków roślin.  Wśród  drzew,  oprócz  pomnikowych  kilkusetletnich  dębów,  rośnie 

rzadki  jarząb  brekinia.  Także  w warstwie  podszytu i  runa leśnego występuje kilka 

rzadkich  i  chronionych  roślin,  między  innymi:  lilia  złotogłów,  wawrzynek  wilczełyko  i 

storczyki.

Tabela 1. Leśnictwo w Gminie Wyrzysk.
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Wykaz pomników przyrody we wsi Osiek n. Not.  

- Aleja lipowa (lipa drobnolistna)-18 drzew

3.2. Dziedzictwo kulturowe . 

Muzeum Kultury Ludowej.

Zamysł  utworzenia  muzeum  w  Osieku  n.  Not.  pojawił  się  w  latach  70. 

minionego wieku podczas prowadzonych przez Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w 

Bydgoszczy  badań  archeologicznych  na  tutejszym  cmentarzysku  które  przypadkowo 

odkrył jeden z mieszkańców wsi (pobierał on piasek z pobliskiego wzgórza, gdy natrafił 

na  płyty  kamienne  oraz  naczynia  wypełnione kośćmi).  Badania wykazały,  iż jest  to 

prasłowiańskie cmentarzysko o powierzchni 1,5 ha , na którym chowano zmarłych w 

okresie  od  500  -  300  roku  p.n.e.  Zostało  ono  utworzone  przez  ludność  kultury 

pomorskiej,  przebywającej  na  terenach  Krajny  bardzo  długo  i  znanej  przede 

wszystkim z takich cmentarzysk.

Podczas prac badawczych prowadzonych w latach 1972-1977 odkryto  ponad 

600  grobów ciałopalnych,  na  których  układano  stosy  pogrzebowe  oraz  3  paleniska 

kremacyjne.

W wybudowanych na terenie cmentarzyska trzech pawilonach eksponowany jest 

plon prac wykopaliskowych.
Muzeum Kultury  Ludowej  prowadzi  działalność  oświatową,  adresowaną  do 

dzieci i młodzieży oraz kulturalną, skierowaną do masowego odbiorcy. Odbywają się tu 

lekcje  muzealne,  nawiązujące  do  programu  szkolnego  (edukacja  regionalna), 

konkursy,  pokazy tradycyjnych zajęć wiejskich, np. wyrobu masła, produkcji  kawy 

zbożowej, wypieku wafli i chleba, mielenia ziarna na żarnach, oraz liczne imprezy, 

np.  prezentacja  zespołów w ramach  Bukowińskich Spotkań,  świętojanki,  dożynki,  a 
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także festyny etnograficzne, np. festyn pod nazwą „Jesień w polu i zagrodzie", którym 

towarzyszą występy zespołów ludowych.

Zapotrzebowanie na powyższe imprezy jest duże. Uczestniczą w nich nie tylko 

mieszkańcy Osieka, Wyrzyska i okolicznych miejscowości - coraz więcej gości przyjeżdża 

z  Piły,  Nakła,  Bydgoszczy,  a  także  z  zagranicy.  Dowodzi  to,  że  współczesne 

społeczeństwo,  żyjące  w  pośpiechu,  chce  i  może  znaleźć  czas na żywy kontakt  z 

wytworami przeszłości.

Tabela 2.Spis obiektów na terenie skansenu. (wg. Planu Odnowy  Miejscowości  z 2005 r.)

4.
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Bilans terenu przedstawia się następująco:

- powierzchnia skansenu 128.382,00 m
w tym:
- powierzchnia zabudowy 2.825,90 m2

- kubatura budynków 8.298,00 m3

- powierzchnia dróg, dojść, parkingów   2.500,00 m2

- powierzchnia niezabudowana 123.056,10 m2

Obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków:  

•   cmentarzysko kurhanowe, stan l nr rej. A-799

Obiekty objęte ochroną konserwatorską  

• kościół paraf, p.w. św. Józefa, mur., XX w.
• krzyż z figurą Chrystusa, k. XIX w.
• dworzec PKP, mur., 2 pół. XIX w.
• wieża ciśnień PKP, mur., 2 pół. XIX w.
• cmentarz katolicki, czynny, XX w.

1
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• cmentarz epidemiczny, zlikwidowany, pół. XIX w.
• cmentarz ewang.-augsb., nieczynny, l pół XIX w.
• cmentarz ewang.-augsb., nieczynny, pół XIX w.

ul Bohaterów

• dom nr l, mur., 2 ćw. XX w.
• dom nr 3.,mur., XIX/XX w.
• dom nr 4, mur., 2 pół. XX w.
• dom nr 26, mur., XIX/XX w.
• dom nr 27, mur., XIX/XX w.
• dom nr 28,-mur., l. XX w.
• dom nr 33, mur., l ćw. XX w.

ul Dworcowa
•   dom nr 4, mur., l ćw. XX w.
•   dom nr 5.,mur., l cw.XX w.
•   dom nr 29, mur., pocz. XX w.
•   dom nr 38, mur., XIX/XX w

ul Główna
•   dom nr l, mur., pocz XX w.
•   dom nr 2, mur., l pół. XIX w.
•   dom nr 3, mur., l pół. XIX w.
•   dom nr 4, mur., XX w.
•   dom nr 5, mur., 2 pół. XIX w.
•   dom nr 6, mur., l pół. XIX w.
•   dom nr 9, mur., XIX/XX w.
•   dom nr 12, mur., XIX /XX w,
•   dom nr 15, mur., l ćw. XX w.
•   dom nr 16, mur., XX w.
•   dom nr 19, mur., XX w.
•   dom nr 20, mur., XX w
•   dom nr 44, mur., XX w
•   dom nr 53, mur., XX w
•   dom nr 54, mur., l pół. XIX w
•   dom nr 55, mur., XX w
•   dom nr 56, mur., XX w
•   dom nr 57, mur., XX w
•   dom nr 58, szkoła, mur., pół. XIX w
•   dom nr 59, mur., ok. 1920 r.
•   dom nr 60, mur., po 1920 r.
•   dom nr 65, mur., k. XIX w
•   dom nr 66, mur., Vz pół. XIX w

1
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•   dom nr 67, mur., pocz. XX w
• dom nr 7, mur., l ćw.. XX w 
• dom nr 12, mur., l ćw.. XX w 
• dom nr 13, mur., pocz. XX w 
• dom nr 21, mur-szach.., 1903r. 
• dom nr 22, mur., pocz. XX w. 
• dom nr 26, mur., pół. XIX w

ul. Przemysłowa

•   dom nr 2/3, mur., 2 pół. XIX w
•   dom nr 24, mur.,l pół. XIX w

ul. Przeczna
•   dom nr l, mur., l ćw. XX w.

ul. Sportowa
      •   dom nr l, mur., z ćw.. XX w 

 ul. Wąska
•   dom nr 2, mur., 2 pół. XIX w
•   dom nr 7, mur, l ćw.. XX w

Osiek-Pracz
•   dom nr 8, mur., pół. XIX w

•   dom nr 13-drew., l mur., 30-te XX w

3.3. Infrastruktura społeczna 
Tabela 3. wychowanie przedszkolne
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Tabela 4. Szkolnictwo.
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Tabela 5. Placówki kultury (wg. Planu Rozwoju Miejscowości  z 2005 r.)
L. p. Placówki kulturalne

3.4. Infrastruktura techniczna.

Tabela 6 .Drogi (Wg. Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk)
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Pozostałe drogi gminne podzielone według ważności i funkcji:
- Drogi podstawowe: 99 km

- Drogi pomocnicze: 32 km

Infrastruktura komunikacyjna

Telekomunikacja

Telekomunikacja Polska S. A., Era GSM , Centertel, Polkomtel. Stan sieci dobry. Występuje 
100 % pokrycia jeśli chodzi o zasięg.

Zaopatrzenie w ciepło

Występują kotłownie olejowe i węglowe przy zabudowach blokowych.
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Zaopatrzenie w wodę
Wodociąg grupowy dostarcza wodę do Osieka .Not., Konstantynowa, Bąkowa, 

Ostrówka.   Ujęcie  składa  się  z  3   studni  wierconych  zasilanych  z warstwy III-

rzędowej.  Zasoby zatwierdzone w kat.  „B" wynoszą łącznie 130,0  m3/h. Podstawowe 

urządzenia w stacji uzdatniania- 6 odżelaziaczy 0 1800 mm z 3 aeratorami 0 1000 mm 

oraz 3 hydrofory o V =10,0 m3. zapas wody uzdatnionej jest gromadzony w zbiornikach 

wyrównawczych 2 xl 00 m3. Długość sieci wodociągowej: 104 km Stan sieci:  różny

Liczba stacji uzdatniania wody: l  szt. Liczba przyłączy prowadzących do budynków: 

1650   szt. Ilość ujęć wody:    11 szt.

Kanalizacja

Długość sieci kanalizacyjnej: 18,4 km

Długość i ilość przyłączy prowadzących do budynków: 2,4 km i 365

Liczba podłączonych gospodarstw domowych: 1278 szt.

Tabela 7. Gospodarka mieszkaniowa.
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3.5. Gospodarka i rolnictwo (firmy, gospodarstwa rolne)

Osiek jest wsią rolniczą z dużym odsetkiem ludności zatrudnionej w usługach, handlu, 
przedsiębiorczości i w sferze budżetowej. Dogodne położenie przy trasie krajowej nr 10 
jest czynnikiem ożywiającym gospodarkę. Na terenie wsi istnieją drobne firmy prywatne 
zatrudniające od 2 do 10 osób.

Tabela 8. Działalność produkcyjna i budownictwo.
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Tabela 9. Podmioty gospodarcze Wyrzysk – tereny wiejskie wg. sekcji PKD.



Plan Odnowy Miejscowości Osiek nad Notecią , gmina Wyrzysk  
40

Tabela 10. Rynek pracy

Tabela 11. Turystyka.
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4. OCENA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI PRZEZ LOKALNĄ   
SPOŁECZNOŚĆ

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne miejscowości oraz 

otaczającego  ją  obszaru,  które  mogą  być  wykorzystane  obecnie  bądź  w 

przyszłości  w  budowaniu  oraz  realizacji  publicznych  lub  prywatnych 

przedsięwzięć odnowy miejscowości.

Ocenę zasobów w opinii lokalnej społeczności przedstawia Tabela 12 . 

Tabela  12.  Ocena  zasobów  miejscowości  Osiek  nad  Notecią   przez 
społeczność lokalną 
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Źródło:Dane  ze  spotkań  roboczych  z  mieszkańcami  miasta,  lokalnymi  liderami  oraz 

przedstawicielami Urzędu Gminy Wyrzysk.

5. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI MIEJSCOWOŚCI  
Diagnoza aktualnej sytuacji zawiera opinię mieszkańców sołectwa i lokalnych 

liderów w odpowiedzi na zadane pytania:

Jacy  jesteśmy?  Jaka  jest  nasza  miejscowość?  Informuje  o  cechach 

charakterystycznych  miejscowości  i  jej  mieszkańców oraz  definiuje  miejsce 

Osieka nad Notecią  w systemie osadniczym Gminy .
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Tabela13. Diagnoza aktualnej sytuacji miejscowości Osiek nad Notecią w opinii mieszkańców. 
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Źródło: Dane ze spotkań roboczych z mieszkańcami miejscowości  i lokalnymi liderami.
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6. OCENA  MOCNYCH  I  SŁABYCH  STRON   
MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA 
OPERACJA - ANALIZA SWOT

Analiza SWOT zawiera informację o czynnikach kluczowych dla rozwoju, cechach 

wsi, mocnych i słabych stronach rozwoju oraz jego szansach i zagrożeniach.

Wymagana będzie  duża aktywność  społeczności  lokalnej  aby  użyć  silnych  stron, 

zminimalizować  zagrożenia  i  przezwyciężyć  słabe  strony  po  to,  aby  wykorzystać 

szansę.  Tylko  ogólna  aktywna  mobilizacja  społeczności  lokalnej  daje  szanse 

przyspieszenia realizacji dążeń do podniesienia standardu życia.
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Tabela 14. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja – ANALIZA SWOT

Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta Wyrzysk
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7. WIZJA  PRZYSZŁOŚCI  MIEJSCOWOŚCI    
– NADZIEJE I OCZEKIWANIA

Uczestnicy  Zespołu  Opracowującego  Plan  Odnowy   Miejscowości   długo 

dyskutowali i rozważali wizję zrównoważonego rozwoju. Analizowano różne problemy 

związane z jednoznacznym jej określeniem z jednoczesnym uzyskaniem konsensusu w 

tej sprawie.

Przy rozważeniu wszystkich aspektów budowanej wizji brano pod uwagę przede 

wszystkim fakt poprawy życia mieszkańców. Chodziło o to by tak prowadzić rozwój 

wsi, aby zapewnić w przyszłości godziwe warunki życia mieszkańcom.

Gwarantem  rozwoju  dynamicznego  gminy  ma  być  nowoczesna  infrastruktura 

techniczna chroniąca środowisko naturalne i jednocześnie człowieka w tym środowisku. 

Czystsze  środowisko,  bowiem to mniej  różnego  rodzaju chorób i  większa symbioza 

człowieka z nim, to naturalne mechanizmy funkcjonowania przyrody. Właściwy poziom 

życia i pożądane środowisko naturalne oraz wzrost zdrowotności społecznej pobudza 

człowieka  do  innego  spędzania  czasu,  do  kontaktu  z  innymi  członkami  lokalnej 

społeczności. Zaczynają rodzić się nowe więzy społeczne i potrzeba aktywności. Przy 

istniejącym  bogactwie  kulturowym  i  większej  aktywności  lokalnej  społeczności  będą 

pobudzane  chęci  twórczego  uczestnictwa  poprzez  aktywny  udział  w  różnych 

zespołach folklorystycznych. To zaś zainteresuje i pobudzi do współdziałania otoczenie 

bliższe i dalsze, co w efekcie oznacza także nawiązanie współpracy oraz większe tempo 

rozwoju wsi.

Dlatego  uczestnicy  Zespołu  uznali  za  słuszne  przyjęcie  z  wielu  możliwych 

propozycji wizji wsi tej wizji zamieszczonej poniżej, a brzmiącej następująco:
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OSIEK  ZNANY  Z  OCHRONY  I  ROZWOJU  DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  PÓŁNOCNEJ    WIELKOPOLSKI,  O 

SPRZYJAJĄCYCH  WARUNKACH  DLA  TURYSTYKI  I 

REKREACJI,  GDZIE MIESZKAŃCY MAJĄ PRZYJAZNY KLIMAT 

DLA  ZAMIESZKANIA,  WŁASNEGO  ROZWOJU,  SZCZEGÓLNIE 

EDUKACJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SPORTU
    

Realizacja tej wizji jest możliwa przy współuczestnictwie społeczności lokalnej. 

Tabela 15 zawiera informacje od mieszkańców – jaka ma być ich miejscowość 

w przyszłości.
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Tabela 15. Wizja przyszłości MIEJSCOWOŚCI Osiek nad Notecią
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Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami.

Wymienione  powyżej  działania  będą  sprzyjać  procesowi  przemiany 

miejscowości   zmierzającej  w  kierunku  umocnienia  jej  wielofunkcyjności, 

prawie tożsamej z osiąganiem zrównoważonego rozwoju.

8. OPIS  PLANOWANYCH  ZADAŃ  I  PRZEDSIĘWZIĘĆ   
AKTYWIZUJĄCYCH  SPOŁECZNOŚĆ  LOKALNĄ  W  OKRESIE 
CO NAJMNIEJ 7 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA  PLANU ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI  W  KOLEJNOŚCI  WYNIKAJĄCEJ  Z 
PRZYJĘTYCH PRIORYTETÓW ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI  Z 
PODANIEM SZACUNKOWYCH KOSZTÓW ICH REALIZACJI

8.1. Informacje ogólne

Planowane kierunki odnowy wynikają z wizji i celów jakie sobie postawili mieszkańcy. 

W planie zapisane jest, co robić, w jaki sposób, w jakim terminie, za jakie środki 

finansowe i kto będzie wykonawcą,  żeby sformułowaną wizję i  cele, przyjęte jako 

realne, osiągnąć.

Plan ma charakter dynamiczny i tworzony jest na trzech poziomach:

poziom 1 -  odnosi się do wskazanego obszaru miejscowości 

- obejmuje działania techniczne, takie jak przebudowa, budowa, 

    remont, odnowa, konserwacja

-   obejmuję  poprawę  funkcjonalną  i  estetyczną  przestrzeni  

   publicznej

- obejmuje działania na rzecz rozwoju usług
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poziom 2 -  odnosi  się  do  potrzeby  tworzenia  w  partnerskim  porozumieniu  

   frontu prac dla młodzieży, bezrobotnych, emerytów i rencistów      oraz firm

poziom 3  -  odnosi  się  do  szerokiej  współpracy  wszystkich  środowisk  jako  

    warunek sukcesu i konsensusu partnerów społecznych.

Plan  jest  wynikiem wyselekcjonowanych  wniosków co  do  zadań inwestycyjnych  i 

przedsięwzięć  społecznych  najbardziej  potrzebnych  

w ocenie społeczności lokalnej, zgłaszanych podczas wielu spotkań. Wnioski, cele  

i  projekty  są  przedyskutowane  i  zaakceptowane  wstępnie  do  realizacji  przez 

burmistrza Gminy Wyrzysk.

Plan  ma  charakter  otwarty.  System  wdrażania  planu  odnowy,  jego  zgodności  

z  innymi  dokumentami  planistycznymi,  monitorowania  oraz  ewaluacji  realizacji 

omówiono w kolejnych rozdziałach. 

Realizacja planu odnowy miejscowości  zależy nie tylko od woli i zaangażowania jej 

mieszkańców,  ale  co  najmniej  w  równym  stopniu  od  środków  zewnętrznych 

(gminnych,  wojewódzkich,  krajowych,  unijnych).  Dlatego może wymagać korekt  w 

zależności od stopnia powodzenia zabiegów o te środki. 

Zadania zaplanowane są do realizacji w latach 2009 – 2015. Kolejność wynikającą z 

przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości stanowią lata realizacji podane w pkt 9.3 

„Opis  projektów”  i  w  pkt.  9.4.  „Szacunkowe  koszty  oraz  harmonogram  realizacji 

zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć projektów 2008-2015 będące wypadkową tych 

priorytetów.  Priorytetami  rozwoju  miejscowości  były  pilność  zaspokojenia  potrzeb 

społecznych,  zgodność  zadań   z  krajobrazem  miejscowości  ,przyczynienie  się 

planowanych  przedsięwzięć  do  osiągania  założonych  celów  ,możliwości 

organizacyjno –finansowe inwestorów.”

8.2. Cele i projekty/operacje.

Cele i projekty zapisane w planie odnowy są wypadkową czynników analizy SWOT, 

mających  wpływ  na  zrównoważony  rozwój  wsi.  Zrealizowanie  ich  będzie  dużym 

wysiłkiem,  ale  możliwe,  ponieważ mieszkańcy zadeklarowali  swoją mobilizację do 

wspólnej pracy na rzecz wsi i starań o środki finansowe zewnętrzne krajowe i unijne 

wspierające ich pracę oraz wkład finansowy.
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 Tabela 16. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSIEK NAD NOTECIĄ  W LATACH 2009 - 2015 – CELE I PROJEKTY
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8.3. Opis projektów/operacji 
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8.4. Szacunkowe  koszty  oraz  harmonogram  realizacji  zadań 
inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji w latach 
2009-2015

Tabela  17.  zawiera  projekty  do  realizacji  w  latach  2009  –  2015,  sposób 

realizacji, przewidywane koszty projektów oraz źródła finansowania.

Przedstawione wartości mają różny stopień dokładności.  Podstawę wyliczeń 

stanowią  kosztorysy  ostateczne,  wstępne  koncepcje  i  ceny  robót  oraz 

materiałów  

w regionie.

Projekty  współfinansowane  środkami  zewnętrznymi  (unijnymi,  krajowymi) 

realizowane będą przez Gminę poprzez:
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 wyłonienie projektantów

 przeprowadzenie  procedury  związanej  z  wyborem  wykonawców  w 

drodze przetargu

 uruchomienie  procedury  niezbędnej  do  złożenia  wniosków  o 

fundusze strukturalne, dotacje, kredyty i pożyczki.

Pozostałe  projekty  z  udziałem  gminy  będą  przez  nią  współfinansowane  

i współzarządzane. Projekty realizowane przez mieszkańców lub inne osoby 

fizyczne  lub  prawne  będą  przez  nich  finansowane  lub  współfinansowane  i 

zarządzane.
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Tabela 17. Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji 
stanowiącym wypadkową przyjętych kryteriów rozwoju miejscowości w latach 2009 – 2015

Numer 
proje-ktu Nazwa projektu Sposób 

wykonania 

Wymagane 
środki 
finansowe 
(ZŁ)
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9. ZGODNOŚĆ PLANU ODNOWY Z DOKUMENTAMI  PLANISTYCZNYMI   
GMINY

Plan  odnowy  miejscowości  dla  zapewnienia  spójności  działań  –  powinien  być  zgodny  ze 

strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego albo 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcia planowane przez społeczność wiejską, zawarte w niniejszym planie odnowy, 

są zbieżne lub tożsame z zapisami:

•      Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy  Wyrzysk  na lata 2008-2015.

- Uchwała Nr XXII/160/08  Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2008  roku 

Strategia formułuje priorytety,  cele niezbędne i cele drugorzędne. Projekty wskazane 

przez  społeczność  lokalną  w  Planie  Odnowy  Miejscowości  zgodne  są  z  zapisami 

strategii.

•       Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Osiek 

- Uchwała Nr VII/52/03  Rady Miejskiej w Wyrzysku  z dnia 28.08.2003 r. 

•Wieloletnim  Planem  Inwestycyjnym  Gminy  Wyrzysk  na  lata  2008-2015 

przyjętym przez Radę Miejską w Wyrzysku Uchwałą nr XXII / 161 / 08 z dnia 28 

czerwca 2008 r.
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Tabela 18. Priorytety i cele Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2008-2015

C

EL

E 

D

R

U

G

O

RZ

ĘD

NE



Plan Odnowy Miejscowości Osiek nad Notecią , gmina Wyrzysk                                                             61

10. MONITOROWANIE,  OCENA  REALIZACJI,  AKTUALIZACJA  I   
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PLANU ODNOWY

10.1.System monitorowania

Dla  społeczności  wiejskiej  sprawny monitoring  jest  najbardziej  użyteczny,  stanowi  bowiem 

wskazówkę  o  postępie  realizacji  projektów,  daje  wiedzę  czy  zmiany  następują  zgodnie  z 

założeniami planu odnowy, ułatwia podejmowanie decyzji co do wspomagania realizacji planu, 

bądź korygowania jego założeń.

Osiąganie  celów zapisanych  w miejscowym  planie  odnowy sprawdzane będzie  w ramach 

prowadzonego  stałego  monitoringu  i  poddawane  ocenie  mieszkańców  podczas  zebrania 

wiejskiego jeden raz w roku. Wnioski z oceny będą podstawą dokonania w planie odnowy 

ważniejszych korekt, zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

10.2.Ocena, aktualizacja

Proces odnowy nie jest constans, lecz ma charakter dynamiczny.  Dlatego musi być 

poddawany okresowej ocenie i aktualizacji.

W  trybie  sporządzania  aktualizacji  niezbędny  jest  udział  społeczny  pod 

przewodnictwem Lidera (koordynatora) i grupy odnowy. 

W latach 2009 – 2015 ocena będzie dokonana trzykrotnie:

• ocena pierwsza (ex ante) przed zatwierdzeniem planu odnowy przez radę gminy,

• ocena realizacji planu odnowy na koniec 2010 roku

- lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu (postępie 

prac, trudnościach) i na zebraniu wiejskim poprzez wspólną ocenę wypracują 

wnioski  w  sprawie  ewentualnego  skorygowania  poczynań  bądź  założeń 

planu.

• ocena trzecia (ex post)  po zakończeniu realizacji  planu odnowy (przed upływem 

2015 roku)

- lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu (końcową) 

i  jej  skutkach,  a  na zebraniu  wiejskim poprzez wspólną ocenę sformułują 

wnioski do następnych planów odnowy. 
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10.3.Komunikacja społeczna

Rada Sołecka wspólnie z gminą zabiegać będzie o umieszczenie w lokalnej prasie, 

radiu  i  telewizji  informacji  o  wykonywanych  przez  mieszkańców  wsi  pracach  

i realizowanych projektach. Przedmiotem informacji będą także zmiany wprowadzone 

do planu odnowy. 

Urząd Gminy będzie prezentował pełną informację na swoich stronach internetowych.

Projekty  zrealizowane  z  udziałem  środków  Unii  Europejskiej  będą  dodatkowo 

promowane  przez  umieszczenie  tablic  z  informacjami,  że  projekty  powstają  dzięki 

pomocy  UE,  a  po  zakończeniu  realizacji  projektu  umieści  się  na  obiektach  tablice 

pamiątkowe (zgodnie z unijnymi rozporządzeniami).



Plan Odnowy Miejscowości Osiek nad Notecią , gmina Wyrzysk                                                             63

11. PROJEKT  PRZEWIDZIANY  DO  WSPARCIA    
W  LATACH  2009-2010   RAMACH  PROW  20007-2013   – 
DZIAŁANIE „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

11.1.Opis, cel, czas realizacji, uzasadnienie

Przedmiot projektu
Przedmiotem  projektu  planowanego  do  realizacji  w  ramach  PROW  –  Działanie 

„Odnowa i rozwój wsi” będzie  Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego .  Projekt 

będzie realizowany w jednym  etapie. W ramach przedsięwzięcia będą wykonane:

• Boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej

• Montaż urządzeń sportowych 

• Ogrodzenie terenu 

• Plac –nawierzchnia z polbruku

• Oświetlenie terenu 

Czas realizacji
Planuje się realizację projektu w latach 2009– 2010.

Cel projektu
Celem realizacji  projektu  jest  poprawa standardu i  jakości  życia,  czyli  warunków 

materialnych i niematerialnych, w tym:

• zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacji i uprawiania sportu 

• stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy

• stworzenie miejsca organizacji sportowo - rekreacyjnych imprez masowych 

• zapewnienie warunków do uprawiania sportu przez kluby sportowe 

• poprawa zdrowotności dzieci i młodzieży

• wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej wsi oraz gminy

• promocja gminy
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Uzasadnienie wyboru projektu
Wdrożenie  projektu  przyczyni  się  do  uzyskania  pozytywnych  efektów  

w standardzie i jakości życia, co w poszczególnych sferach wyrazi się następująco:

Społeczność:

• zaspokojenie potrzeb społecznych

• poprawa bezpieczeństwa publicznego

• dostępność przestrzeni publicznej dla niepełnosprawnych

• wzrost integracji społeczności gminy

• wzrost zainteresowania kulturą

Przestrzeń i środowisko:

• zagospodarowanie  przestrzeni  z  zachowaniem  walorów  środowiska 

przyrodniczego

• ochrona sanitarna terenu

• poprawa estetyki poprzez uporządkowanie terenu.

Gospodarka:

• wzrost atrakcyjności wsi 

• stworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej.

Współfinansowanie projektu środkami unijnymi  daje gwarancję jego realizacji,  dotąd 

bowiem  ograniczone  możliwości  finansowe  gminy  i  społeczności  lokalnej  stanowiły 

barierę dla podjęcia tak dużego wyzwania.
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Tabela 19. Harmonogram rzeczowy i finansowy projektu przewidzianego do wsparcia w ramach PROW w roku 2009

Numer 
projektu

Nazwa projektu i zadań 
realizowanych w ramach projektu

Termin 
realizacji 
projektu

Sposób 
wykonania

Koszt projektu 
i zadań brutto

- w zł -
Uwagi

1.1.1.
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