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I. WSTĘP
 Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją
przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest
wzmocnienie działań słuŜących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i róŜnic
w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
 Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najwaŜniejszych elementów odnowy wsi,
jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i Ŝycia mieszkańców. Sporządzenie
i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu
o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”
działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak równieŜ stanowić będzie wytyczne dla władz
Gminy Ostrowice przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Borne.
 Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości Ŝycia na obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umoŜliwi rozwój toŜsamości
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
 Niniejszy Plan jest planem otwartym stwarzającym moŜliwość aktualizacji
w zaleŜności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, Ŝe
mogą być dopisywane nowe zadania, a takŜe to, Ŝe moŜe zmienić się kolejność ich
realizacji w zaleŜności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.
 Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Borne jest obszar tej miejscowości.
 Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację
zasobów słuŜącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe
strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz
z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.
 Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, Ŝe ma on
zdecentralizowany,

lokalny

charakter,

obejmuje

ograniczony

teren

jednej

miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy)
z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.
 Specyfika Planu polega na tym, Ŝe jest on ukierunkowany na zagadnienia
cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach,
które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości Ŝycia mieszkańców. I dzięki
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temu moŜe stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która
zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.
 Celem Planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca
zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny,
oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie
waŜne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę
zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi
m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych, ze wsi do
miasta.
 Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, Ŝe odnowiona, doinwestowana i oŜywiona
kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni
swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość Ŝycia oraz zdoła zatrzymać młodzieŜ
na miejscu jako wieś nowoczesna, ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter
i kulturową specyfikę.

II. POŁOśENIE

Miejscowość Borne jest jedną z 31 miejscowości wyodrębnionych w podziale
administracyjnym Gminy Ostrowice połoŜonej w północno-wschodniej części województwa
zachodniopomorskiego, w powiecie drawskim. Borne wraz z Jutrosinem i Kolnem tworzy
sołectwo. Gmina Ostrowice zajmuje obszar 150,42 km² w środkowej części województwa.
Gmina Ostrowice graniczy z: Gminą Drawsko Pomorskie, Czaplinek i Złocieniec – powiat
drawski oraz z Gminą Połczyn-Zdrój, Świdwin i BrzeŜno – powiat świdwiński. Geograficznie
obszar Gminy Ostrowice wchodzi w skład Pojezierza Drawskiego - jednej z największych
jednostek fizjograficznych Pojezierza Zachodniopomorskiego. Tutaj przebiega takŜe granica
Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy charakteryzuje się urozmaiconą
rzeźbą terenu z licznymi formami polodowcowymi. Dominującym typem krajobrazu jest
młodoglacjalny,

pagórkowaty

pojezierny,

poprzecinany

dolinami

i

równinami

akumulacyjnymi (den dolinnych). Dominują formy plejstoceńskie – moreny denne.
Z holocenu pochodzą formy subrealne, kształtujące dna dolin i niŜsze terasy rzeczne. Przez
obszar gminy przebiega główny wododział I rzędu, oddzielający zlewnię rzeki Regi od zlewni
Drawy. Obszar całej gminy zasobny jest w wody powierzchniowe i wgłębne. Spośród
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najwaŜniejszych wód płynących moŜna zaliczyć rzeki: Koknę (23,9 km - prawy dopływ
Drawy) oraz Rakoń (21 km - dopływ Kokny). Ponadto na terenie gminy występuje 20 jezior,
z największym jeziorem Ostrowiec. Obszar gminy rozdziela duŜe jezioro Siecino. Pozostałe
jeziora występujące na obszarze gminy zlokalizowane są głównie w północno-zachodniej
części. Oprócz tego znajduje się tutaj mnóstwo małych oczek wodnych. Istotnym elementem
środowiska przyrodniczego i krajobrazu jest szata roślinna. Najcenniejszym jej składnikiem
są lasy, które zajmują szczególną rolę w środowisku przyrodniczym, zapewniają zdolności
produkcyjne i trwałość środowiska przyrodniczego, a jednocześnie są najskuteczniejszym
czynnikiem kształtującym to środowisko.

III. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Podstawowe dane:

Liczba ludności na dzień 31.12.2008 r.:
W miejscowości Borne mieszka 113 osób, w tym:

WIEK

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

Do 18 roku Ŝycia

26

19 – 60 lat

70

PowyŜej 60 lat

17

Ogółem

113

Źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Ostrowice

WaŜniejsze drogi:
Droga wojewódzka relacji Połczyn Zdrój – Złocieniec. Pozostałe szlaki komunikacyjne na
obszarze gminy, to drogi powiatowe, uzupełniane przez drogi gminne o łącznej długości 32
km.

Instytucje:
Placówki znajdujące się na terenie miejscowości Borne:
•

świetlica wiejska,
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•

sklep spoŜywczy.

Działalność kulturalna i sportowa:
Funkcjonującą instytucją kultury jest Świetlica wiejska, która zajmuje się organizacją imprez
kulturalnych i okolicznościowych.

PołoŜenie komunikacyjne:
Przez miejscowość Borne przebiega droga wojewódzka nr 173 łącząca Ostrowice
z Drawskiem Pomorskim i Połczynem-Zdrojem.
Gospodarka:
W najbliŜszym obrębie miejscowości Borne działa kilka podmiotów gospodarczych.
Większość z nich, to podmioty jednoosobowe, wieloosobowe lub tzw. rodzinne. Mieszkańcy
zajmują się rolnictwem, ale takŜe działalnością pozarolniczą, często poza terenem
miejscowości.
Do największych na terenie Gminy Ostrowice przedsiębiorstw naleŜą m.in.:


firma zajmująca się przetwórstwem rybnym w Nowym Worowie,



firma zajmująca się renowacją i naprawą samochodów (Auto – Stodoła) w Nowym
Worowie,



firma produkująca okna i ogrodzenia BTO w Ostrowicach.

Wymienione firmy zatrudniają wielu pracowników.

IV. HISTORIA BORNEGO
Rodzinna wieś znanej nowomarchijskiej rodziny von Born, wspomnianej juŜ w 1287
r. Pierwsza wiadomość o wsi pochodzi z 1337 r. Do 1932 r. wieś w granicach powiatu
świdwińskiego. 5 marca 1945 r. w tym rejonie ześrodkowana była część artylerii I Armii
Wojska Polskiego. W latach 1954 – 1959 w składzie gromady Dołgie (do 1954 r. w Gminie
Ostrowice). Z dniem 1.I.1960 r., po likwidacji gromady Dołgie, Borna znalazło się na
obszarze GRN Ostrowice.
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V. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI BORNE
Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących miejscowość Borne
zostały sporządzone na podstawie analizy ankiet, w których mieszkańcy określili jak
postrzegają swoją miejscowość. Tabela ta przybliŜa obecny stan wsi i obrazuje w pewien
sposób moment rozwoju, w jakim obecnie się ona znajduje.
Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją
obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź
realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów: środowisko
przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty i tereny,
gospodarka, rolnictwo, sąsiedzi i przyjezdni, instytucje, ludzi, organizacje społeczne.

Rodzaj zasobu

Brak

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
duŜym

Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
- osobliwości przyrodnicze
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
- podłoŜe, warunki hydrogeologiczne
- gleby, kopaliny

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
- walory zagospodarowania przestrzennego
- zabytki
- zespoły artystyczne

X
X
X
X

Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu

X

Ostrowice, styczeń 2009

r.

7

Plan Odnowy Miejscowości Borne na lata 2009 - 2016
- święta, odpusty, pielgrzymki
- tradycje, obrzędy, gwara
- legendy, podania i fakty historyczne
- waŜne postacie historyczne
- specyficzne nazwy

X
X
X
X
X
Obiekty i tereny

- działki pod zabudowę mieszkaniową
- działki pod domy letniskowe
- działki pod zakłady usługowe i przemysł
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)
- place i miejsca publicznych spotkań
- miejsca sportu i rekreacji

X
X
X
X
X

X
X

Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- moŜliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X
X
X

Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duŜe miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
X
- ruch tranzytowy
- przyjezdni stali i sezonowi

X
X
Instytucje

- placówki opieki społecznej
- szkoły
- Dom Kultury

X
X
X
Ludzie, organizacje społeczne

- OSP
- Stowarzyszenia

X
X

VI. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI BORNE
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Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub
samorządowym postanowiono równieŜ w przypadku miejscowości Borne posłuŜyć się bardzo
wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Jest to analiza mająca na
celu przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron
miejscowości oraz najbliŜszego otoczenia społeczno - gospodarczego, infrastrukturalnego
i przyrodniczego, które przekłada się bezpośrednio na szanse i zagroŜenia wsi w okresie
perspektywicznym. Prace nad analizą SWOT wsi Borne w zakresie rozwoju społeczno gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi, pozwoliły na
uzyskanie opinii, spostrzeŜeń, wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta
wiedza umoŜliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, moŜliwości
i pozytywnych cech wsi Borne umoŜliwiających podejmowanie skutecznych działań
słuŜących rozwojowi społeczno – gospodarczemu. Wiele uwagi poświęcono takŜe czynnikom
hamującym tę działalność. Dyskusja na temat pozytywnego i negatywnego wpływu otoczenia
zewnętrznego na proces tworzenia warunków do wzrostu konkurencyjności regionu
wiejskiego dotyczyła określenia okazji, moŜliwości i szans oraz zagroŜeń związanych
z planowaniem, organizacją, zarządzaniem, a zwłaszcza finansowaniem działań ze środków
zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.
MOCNE STRONY

1. DuŜa ilość podmiotów gospodarczych.
2. Bliskość większych miast np. Drawsko Pomorskie.
3. Dobrze funkcjonująca oświata i słuŜba zdrowia w Gminie Ostrowice, aktywnie działające
organizacje społeczne.
4. Aktywność mieszkańców i przywiązanie ludności do miejsca zamieszkania.
5. Dobra dostępność komunikacyjna.
6. Korzystne połoŜenie geograficzne i klimatyczne oraz dobry stan środowiska naturalnego.
SŁABE STRONY

1. Niepełna sieć wodociągowa i brak sieci kanalizacyjnej.
2. Brak uzbrojenia terenów pod inwestycje.
3. Brak zaplecza przy świetlicy wiejskiej.
4. Niedostateczny rozwój infrastruktury rekreacyjnej.
5. Brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy w czasie wolnym od nauki.
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SZANSE

1. MoŜliwość uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.
2. Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich ze
strony rządu i władz wojewódzkich.
3. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, drobnej wytwórczości i usług dla
rolnictwa.
4. Moda na mieszkanie „poza miastem”.
5. DuŜa tendencja wzrostowa do osiedlania się na terenach wiejskich ludności z miast.
6. Nawiązanie współpracy z innymi miejscowościami i gminami.
7. Planowany remont świetlicy wiejskiej i placu zabaw dla dzieci.
8. Otwarcie granic (moŜliwość kształcenia i legalnej pracy).
ZAGROśENIA

1. Trudno dostępny pieniądz (niestabilność kredytowa i bankowa).
2. Niestabilność gospodarcza i polityczna państwa.
3. Bezrobocie w regionie.
4. Migracja ludzi za granice państwa.
5. Brak rozrywki, sposobu spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy.
6. Zniechęcenie społeczne dla spraw publicznych i związane z tym nikłe zainteresowanie
wykorzystaniem funduszy.

VII. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
Dlaczego chcemy odnowy wsi?
1. nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe – mamy sporo atrakcyjnych terenów,
chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność,
2. chcemy Ŝyć w pięknym i estetycznym otoczeniu,
3. chcemy się lepiej poznać i zintegrować, uniknąć napięć jakie mogą się pojawić
w związku z przybywaniem nowych mieszkańców o innych przyzwyczajeniach
i innym stylu Ŝycia,
4. chcemy poprawić warunki codziennego Ŝycia, wyrównać nasze szanse z miastem
i większymi ośrodkami naszej gminy,
5. chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych ludzi.
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Jak się zorganizujemy?
Stworzymy Grupę Odnowy Wsi, w skład której wejdą ludzie związani z wsią Borne
w róŜnym wieku, z róŜnym wykształceniem, zarówno stali „starzy” mieszkańcy jak i ci nowi,
którzy budują juŜ tu swoje domy i którzy juŜ wiąŜą swoje Ŝycie z nami. Będziemy ich
włączać w nasze dotychczasowe działania, wspólnie odnowimy centrum naszej wsi.

Borne będzie:
 wsią nowoczesną i wygodną,
 dawało szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieŜy (plac zabaw dla
dzieci),
 wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością podtrzymującą wiejską
tradycję (zadbamy o wysoką świadomość ekologiczną, o nasze wykształcenie – kursy,
szkolenia, będziemy jak dotąd organizować wspólne zabawy, festyny),
 wsią dbającą o dzieci i młodzieŜ, a takŜe integrującą wszystkich nowo przybyłych,
tak by kaŜdy mieszkaniec czuł się waŜnym członkiem naszej społeczności i miał
lepsze warunki do rozwoju,
 wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, zachowującą
kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje zabytki i otaczający
naturalny krajobraz.

Do realizacji naszej wizji konieczne będzie takŜe zaangaŜowanie i współdziałanie
władz samorządowych Gminy Ostrowice, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego
wkładu finansowego. Borne dzięki działaniom własnym, wspomaganym przez Gminę oraz
fundusze zewnętrzne moŜe stać się modnym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale takŜe
miejscem wycieczek i przystankiem na turystycznych trasach.

VIII. WDRAśANIE I MONITOROWANIE PLANU
WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w
Ŝycie uchwałą zebrania wiejskiego oraz uchwałą Rady Gminy Ostrowice. WdroŜenie Planu
zaleca się Wójtowi Gminy Ostrowice, Radzie Sołeckiej miejscowości Borne, Sołtysowi wsi
Borne. Monitorowanie kaŜdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg
przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie
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informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego
postęp i efekty. W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki
organizacyjne Urzędu Gminy w Ostrowicach zaangaŜowane we wdraŜanie Planu Odnowy
Miejscowości Borne. Oceną wdraŜania Planu zajmie się Rada Sołecka.

IX. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO
REALIZACJI
Dla potrzeb Gminy Ostrowice opracowano dokumenty strategiczne określające cele
rozwojowe, a następnie zadania jakie powinno się zrealizować w ciągu najbliŜszych lat, aby
poprawić sytuację społeczno - gospodarczą miejscowości wchodzącej w skład całej gminy. W
celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie naleŜy przeprowadzić w okresie
krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie wsi Borne posłuŜono się przede wszystkim
sugestiami mieszkańców oraz wynikami analizy SWOT. Planowanymi do realizacji
zadaniami we wsi Borne są więc:


remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposaŜeniem (planowany termin realizacji zadania
– 2010 r.) – koszt 54.645,23 zł



organizacja „Dnia Kobiet” - 8.III.2009 r. - koszt własny mieszkańców: 200,00 zł



organizacja warsztatów „Palmy, pisanki i baby wielkanocne” - planujemy
zorganizować i przeprowadzić warsztaty związane z tradycją Świąt Wielkanocnych.
Chcemy ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach programu Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj lokalnie VII”. W ramach projektu
planujemy zakup: kuchni elektrycznej wraz z piekarnikiem, kuchenki mikrofalowej,
aparatu fotograficznego oraz materiałów biurowych (plastycznych). W ramach
projektu chcielibyśmy spotkać się w gronie mieszkańców i wspólnie tworzyć ozdoby
wielkanocne z naturalnych materiałów, przygotowywać wspólne wypieki świąteczne
oraz dekorować pisanki. Czas trwania projektu: III-IV.2009 r. koszt projektu: 2.500,00
zł,



urządzenie placu zabaw (planowany termin realizacji zadania – 2011 r.),



organizacja

wypoczynku

dla

dzieci

–

tzw.

półkolonia.

W

związku

z

przeprowadzonymi zajęciami w czasie ferii w styczniu 2009 r. chcielibyśmy w okresie
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wakacji przygotować dla dzieci atrakcyjne zajęcia – wyroby z gliny. Koszt projektu:
2.000,00 zł ( zakup materiałów plastycznych), czas trwania projektu – VII. 2009 r.,


udział Sołectwa Borne w DoŜynkach Gminnych i Powiatowych. Czas trwania
przedsięwzięcia – IX.2009 r.,



organizacja Zabawy Andrzejkowej – XI.2009 r. Koszt własny mieszkańców,



warsztaty BoŜonarodzeniowe – przeprowadzenie zajęć dotyczących tradycji
boŜonarodzeniowych – wykonywanie ozdób, stroików oraz wypieków świątecznych.
Czas trwania projektu: XII.2009 r. Koszt projektu – 700,00 zł,



organizacja „Dnia Kobiet 2010 r.”. Realizacja przedsięwzięcia III.2010 r. Koszt
własny mieszkanek Bornego,



organizacja Dnia Matki: V.2010 r. Koszt: 150,00 zł,



organizacja Dnia Dziecka: VI.2010 r. Koszt: 200,00 zł,



organizacja półkolonii dla dzieci – zajęcia z zakresu fotografii. Czas trwania projektu
– VII.2010 r. Koszt projektu: 2.000,00 zł,



stworzenie miejsca spotkań mieszkańców na świeŜym powietrzu – wykonanie ławek i
stolików oraz paleniska na ognisko. Czas trwania przedsięwzięcia – VIII.2010 r.
Koszt: 1.000,00 zł,



udział Sołectwa Borne w DoŜynkach Gminnych i Powiatowych – IX.2010 r. oraz w
kolejnych latach,

•

utworzenie kółek zainteresowań typu taneczne, muzyczne, sportowo – taneczne,

•

rozwój bazy turystycznej,

•

stworzenie katalogu osób świadczących usługi agroturystyczne w okolicy,

•

wspieranie róŜnorodnych form Ŝycia kulturalnego,

•

doprowadzenie do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród, np.
poprzez promowanie właściwych wzorów dla nowej zabudowy, zadbanie
o odpowiednie zapisy w planie miejscowym, wyeksponowanie i ochronę obiektów
zabytkowych i miejsc waŜnych dla naszej historii,

•

poprawa stanu chodników,

•

poprawa oświetlenia w miejscowości,
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•

wprowadzenie zwyczaju, aby kaŜdej posesji towarzyszył odpowiednio komponowany
i dobrze urządzony, zadbany ogród wiejski poprzez organizowanie konkursu
„Najładniejsza posesja”,

•

wykorzystanie budynku świetlicy wiejskiej jako miejsce szkoleń, kursów, nie tylko
dla młodzieŜy, ale i dla dorosłych (kursy przedsiębiorczości, nauka języków obcych,
rozwój zainteresowań i hobby mieszkańców, koła zainteresowań itp.),

•

podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców, zapewnianie nowych miejsc
pracy i bodźców do ich rozwoju,

•

wypromowanie wsi jako miejsca atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku,

•

rozwój świadomości społeczeństwa w tworzeniu lokalnych warunków gospodarki
rynkowej,

•

tworzenie sieci informacji o moŜliwościach usług, np. agroturystyki,

•

działania na rzecz rozwoju alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich
poprzez promowanie agroturystyki,

•

poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez propagowanie we współpracy ze szkołą
zachowań podnoszących stan bezpieczeństwa, organizowanie i wspieranie inicjatyw
lokalnych mających na celu przeciwdziałanie przestępczości,

•

organizowanie imprez cyklicznych promujących miejscowość,

•

działanie na rzecz ograniczenia bezrobocia, np. propagowanie róŜnych form
samozatrudnienia, promocja szkoleń prowadzonych w celu podnoszenia kwalifikacji,

•

wykonać tablicę informacyjną o wsi z mapką pokazującą trasy turystyczne
i spacerowe w okolicy miejscowości.

Oprócz zadań opisanych powyŜej mieszkańcy chcieliby zrealizować jeszcze
następujące zadania:
•

uporządkować teren wokół budynku świetlicy wiejskiej,

•

zorganizować festyn wiejski mający na celu promocję miejscowości,

•

organizować spotkania mieszkańców w świetlicy wiejskiej,

•

wytyczyć i oznakować lokalne trasy turystyczne.

Świetlica.
1. Cel projektu:
a. stworzenie bezpiecznego miejsca na wspólne zabawy dla dzieci i ich rodzin,
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b. wypełnienie czasu wolnego mieszkańców,
c. zapewnienie sprawności fizycznej i zdobywanie nowych umiejętności,
d. stworzenie okazji do nawiązywania nowych znajomości i zabaw grupowych.
2. Realizacja:
– złoŜenie wniosku o współfinansowanie projektu.
– podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.
– rozpoczęcie realizacji projektu (urządzanie placu zabaw).
– zakończenie urządzania placu zabaw.
– rozliczenie projektu.
3. Opis projektu:
Projekt dotyczy remontu i wyposaŜenia świetlicy wiejskiej, obejmuje on następujące
elementy:
1. WyposaŜenie świetlicy:
 Roboty rozbiórkowe – 812,74 zł + 22% VAT
 Wymiana urządzeń sanitarnych – 824,24 zł + 22% VAT
 Ściany i sufity – 10.222,65 zł + 22% VAT
 Podłogi – 3.181,57 zł + 22% VAT
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 11.287,97 zł + 22% VAT
 Ogrzewanie – przestawienie pieca kaflowego – 4.531,02 zł + 22% VAT
 Wymiana instalacji i osprzętu elektrycznego – 7.104,24 zł + 22% VAT
 Wymiana pokrycia dachu – 20.639,57 zł + 22% VAT
 Malowanie elewacji – 1.503,75 zł + 22% VAT
 WyposaŜenie świetlicy – 7.638,75 zł + 22% VAT
2. montaŜ oraz transport urządzeń,
3. przygotowanie dokumentacji (kosztorys inwestorski)

Całkowity koszt remontu świetlicy w Bornym wynosi: 44.791,17 zł + 22 % VAT =
54.645,23 zł
Wszystkie wyŜej wymienione zadania moŜliwe będą do realizacji głównie przy duŜej
aktywności mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy
odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych
przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego
poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych, samorządów wyŜszego
Ostrowice, styczeń 2009
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szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw uŜyteczności
społecznej oraz firm prywatnych.

X. OCZEKIWANE REZULTATY
Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Borne przyczyni się do
polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu Ŝycia lokalnej społeczności,
rozwoju społeczno - kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo - rekreacyjnej. Ma
słuŜyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu,
rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii
społecznych.

XI. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

RODZAJ ZADANIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Remont świetlicy wiejskiej
wraz
z zakupem wyposaŜenia
Organizacja „Dnia Kobiet”
2009 r.
Warsztaty „Palmy, pisanki i
baby Wielkanocne
Budowa placu zabaw
Organizacja wypoczynku
dla dzieci tzw. półkolonia
2009 r.
Udział Sołectwa Borne w
DoŜynkach Gminnych i
Powiatowych
Zabawa Andrzejkowa
Warsztaty
BoŜonarodzeniowe
Organizacja „Dnia Matki”
Organizacja „Dnia Dziecka”
Organizacja półkolonii dla
dzieci 2010 r.
Organizacja konkursu na
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„Najładniejszą posesję”
Stworzenie miejsca spotkań
mieszkańców na świeŜym
powietrzu
Poprawa estetyki
miejscowości
Wykonanie tablicy
informacyjnej
Wytyczenie i oznakowanie
lokalnych tras
turystycznych
Organizacja festynów
promujących wieś
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych mieszkańców,
zapewnianie nowych miejsc
pracy i bodźców do ich
rozwoju
Poprawa stanu chodników
Poprawa oświetlenia w
miejscowości

XII. PODSUMOWANIE
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu kilku najbliŜszych lat
realizację podanych zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych
oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową
specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako
lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy
Miejscowości Borne ma takŜe słuŜyć integracji społeczności lokalnej, większemu
zaangaŜowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieŜy oraz
rozwojowi organizacji społecznych.

Ostrowice, styczeń 2009

r.

17

