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WSTĘP 

 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją 

przed Polską po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie 

działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju 

obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, 

jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Przygotowanie                             

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 również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Rzeczenica 

przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości: Breńsk, Gockowo, Zalesie 

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie 

na wzrost ich atrakcyjności turystycznej  i inwestycyjnej. 

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące: 

1. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: 

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu 

dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury. 

2. Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej. 

3. Budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych. 

4. Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,  

w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne. 

5. Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 

budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci. 

6. Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Breńsk, Gockowo, Zalesie jest 

obszar tych miejscowości. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, 

inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne                   

i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz                               
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z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań oraz opis i charakterystyka obszarów 

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne. 

Plan Odnowy Miejscowości Breńsk, Gockowo, Zalesie to dokument, który określa 

strategię działań  w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2012-2020. Podstawą opracowania 

planu jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rzeczenica na lata 2007 – 2013 i Strategia 

rozwoju Gminy Rzeczenica na lata 2007-2020 przyjęta uchwałą Rady Gminy                        

nr XII/74/07 z dnia 25 października 2007 r.   

Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji                             

w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być 

dopisywane nowe zadania i  może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności              

od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. 
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WPROWADZENIE 

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że 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, że jest on ukierunkowany na zagadnienia 

cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które 

prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-

gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter.  Dzięki temu może 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 ważne 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, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona 

kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim 

mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu.  

Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi 

bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca 

swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.  

Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich 

celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców, przy finansowym                              

i organizacyjnym wsparciu gminy, doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych 

warunków życia. 

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy: 

1. Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, 

infrastruktura i środki finansowe. 

2. Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów                  

i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej. 
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3. Dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców                       

w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów                    

i koncepcji często wymaga konsensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala 

na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna. 

4. Tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron 

miejscowości, a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, 

które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności. 

Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest określenie lokalnych zasobów i potencjałów, 

zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, 

aby uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków. 

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego 

i konsultacji społecznych.  
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I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

 

1.1. Położenie administracyjno – geograficzne 

Wieś Breńsk -  położona w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim,              

w gminie Rzeczenica przy dwóch drogach z Czarnego do Rzeczenicy i Breńska do Gockowa.. 

Gwieździn położony jest  6 km od Rzeczenicy, 26 km od Człuchowa. Wieś jest siedzibą 

sołectwa Breńsk w którego skład wchodzą również miejscowości Gockowo i Zalesie. 

Wieś Gockowo – leży na południe od wsi Rzeczenica, przy drodze prowadzącej                      

z Breńska przez Gockowo – Zalesie do Grodziska. 

Wieś Zalesie – leży w okolicy leśnej między dawnymi majątkami Gockowo                            

i Grodzisko. Dawniej połączona drogami, obecnie droga do Grodziska w zaniku. 

  

 

 

Ryc. 1.1. Herb Gminy Rzeczenica.  Ryc. 1.2. Mapa administracyjna ze szczególnym 

uwzględnieniem woj. pomorskiego. 

 

 

Ryc. 1.3. Mapa przedstawiająca położenie miejscowości Breńsk, Gockowo, Zalesie 

 



 8 

1.2. Demografia 

 

W skład sołectwa Breńsk wchodzą trzy miejscowości: Breńsk, Gockowo oraz Zalesie. 

Łącznie na terenie tej jednostki pomocniczej zamieszkuje 307 osób, z czego: 121 w Zalesiu, 

105 w Gockowie, 81 w Breńsku. Łącznie mieszkańcy sołectwa Breńsk stanowią 7,99% 

populacji Gminy Rzeczenica. 

    Tabela nr 1.  Liczba mieszkańców sołectwa  

Liczba mieszkańców sołectwa: 

Zalesie 121 39,41 % 

Gockowo 105 34,20 % 

Breńsk 81 26,39 % 

Razem 307   
        Źródło: gminna ewidencja ludności 

1.3. Historia 
 

Breńsk – dawne nazwy: Brensk a. Schuettkathen, Brensken, Brenzig, Brzęczek. 

Miejscowość, która jest siedzibą sołectwa, została założona w 1615 roku. Wtedy to żona 

wojewody Michała Konarskiego nadała w dzisiejszym Breńsku 36 mórg ziemi Szymonowi 

Krzanowi. W 1789 roku było to osiedle królewskie z sześcioma gospodarstwami. W 1880 r. 

osada funkcjonowała jako pustkowie królewskie o obszarze 1271 mórg, liczyła 211 

mieszkańców i 19 domów. W 1911 r. było 151 mieszkańców.  

Gockowo – dawne nazwy: Gotzkau, Gockowy Niemieckie. W 1367 roku Gockowo 

zostało nadane przez Winrycha v. Kniprode jako dobra rycerskie. W  1528 roku właściciel 

dóbr Gockowa otrzymał potwierdzenie nadania z rąk króla Zygmunta Augusta. Gockowo od 

najdawniejszych czasów istniało jako wieś drobnoszlachecka z folwarkiem, w której 

zamieszkiwało kilka rodzin chłopskich (gburskich). W XVIII wieku właścicielami dóbr 

gockowskich byli: Bornowie, Prądzyńscy, Trzebiatowscy, Wadelstadtowie. W 1831 r. 

właścicielem całego majątku był Franciszek Prądzyński – w parku znajduje się grobowiec tej 

rodziny. Od 1849 roku majątek przeszedł w ręce rodziny v. Munchow, ostatnim właścicielem 

był Joachim v. Munchow. Założenie dworsko-parkowe powstało w pierwszej połowie XIX 

wieku, kiedy właścicielem majątku był ród Prądzyńskich.  

Zalesie – dawna nazwa: Rychwaldt, Rychenwaldt, Richenwalde. Przywilej lokacyjny 

nadany został w 1367 roku. Była to wieś folwarczna do XVI wieku należąca do Gockowa, 

potem wydzielono 5 włók ziemi ornej, 6 mórg lasu i jedną morgę łąki. Właścicielem został 

Wedelstadt, w 1750 roku majątek należał do rodziny Bornów.  
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Ryc. 1.4 Pałac, elewacja południowa   Ryc. 1.5 Pałac, fragment części środkowej 

- 

1.4. Przestrzenna struktura miejscowości 

Breńsk – układ przestrzenny w kształcie widlicy na polanie śródleśnej, w dolinie rzeki 

Czarna – dopływu Gwdy. W rozwidleniu dawny zespół szkoły, zagrody wielobudynkowe                 

i kilka niewielkich działek w najbliższym otoczeniu szkoły. 

Gockowo – na północ od drogi wiejskiej jest zespół folwarczny z założeniem 

pałacowo - parkowym po jego wschodniej stronie. Po stronie południowej jest wieś ulicowa, 

w części zachodniej cmentarz. 

Zalesie – wieś leży w okolicy leśnej między dawnymi majątkami Gockowo                            

i Grodzisko. Dawniej połączona drogami, obecnie droga do Grodziska w zaniku.                           

Wieś ulicowa i zespół folwarczny z założeniem dworsko – parkowym we wschodniej części 

wsi. 
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II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW 

 

2.1. Zasoby przyrodnicze    

 

Dużym walorem turystycznym jest  przepływająca przez sołectwo rzeka Czernica -  

lewy dopływ Gwdy o długości 53,2 km. Wypływa ze źródeł na Pojezierzu Bytowskim. 

Czernica jest rzeką dość wąską, przeciętna szerokość wynosi około 4 m. W rzece występują: 

pstrągi potokowe, lipienie, pstrągi tęczowe, szczupaki, pojedyncze egzemplarze okonia, 

głowacze białopłetwe, minogi rzeczne, strzeble potokowe i cierniki.  

Wsie Breńsk, Gockowo i Zalesie to obszar obficie zalesiony o czystym powietrzu, 

ciszy i spokoju. Wymarzone miejsce dla amatorów wypoczynku na łonie natury, miłośników 

przyrody: wędkarzy, grzybiarzy i kajakarzy. 

 

2.2. Dziedzictwo kulturowe 

Najcenniejszym zabytkiem i jedynym wpisanym do rejestru jest mieszczący się                       

w Gockowie kompleks dworski z pierwszej połowy XIX wieku. W jego otoczeniu powstał 

park, który został zaprojektowany na przełomie XVIII/XIX wieku. Zapleczem gospodarczym 

pałacu był zespół folwarczny wybudowany na przełomie XIX/XX wieku. W jego skład 

wchodziły m.in. kuźnia, chlewnia, warchlarnia, obora, magazyn, garaże, kurnik                              

z gołębnikiem, budynki gospodarcze. Zespół pałacowo – folwarczny z parkiem jest jednym                

z najciekawszych zabytków na terenie gminy Rzeczenica i jedynym niezwiązanym                            

z architekturą sakralną. 

           

Ryc. 1.6.  Kompleks dworsko – parkowy   Ryc. 1.7.  Kompleks dworsko - parkowy 

 

http://www.rzeczenica.eu/images/articles/najcenniejsze-zabytki/kompleks-dworsko-palacowy/Pa%C5%82ac%20w%20Gockowie%20-%20widok%20z%202011%20r..JPG
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Niestety zabytek jest w złym stanie technicznym. Agencja Nieruchomości Rolnych od lat 

bezskutecznie próbuje sprzedać kompleks dworsko – parkowy (pałac o powierzchni 2000 

metrów i blisko 5 hektarów parku). 

W Breńsku zachowały się trzy drewniane domy, w tym dwie zagrody z budynkami 

gospodarczymi i jeden wolnostojący. Ponadto zespół szkoły oraz kilka zagród z domami 

murowanymi z XIX/XX w.  

        

Ryc. 1.8.  Drewniany dom            Ryc. 1.9.  Drewniany dom 

 

2.3. Obiekty i tereny 

 

Miejscowości Breńsk, Gockowo i Zalesie tak jak i cała gmina, stwarzają dobre 

warunki do uprawiania turystyki dla osób szukających spokoju i wytchnienia wśród 

nieskażonej działalnością człowieka przyrody. Czyste powietrze, dużo grzybów i owoców 

leśnych oraz spokój i gościnność mieszkańców to dodatkowe atuty zachęcające                              

do odwiedzenia tej okolicy. Niestety miejscowości te nie posiadają żadnej bazy noclegowej.  

W Gockowie znajduje się duży park, który przynależy do zabytkowego zespołu 

pałacowo – folwarcznego. Jest on jednak zaniedbany i zarośnięty. 

 

2.4. Infrastruktura społeczna 

 

W miejscowościach Breńsk, Gockowo i Zalesie nie zostały zlokalizowane żadne 

instytucje dydaktyczno-oświatowe ani obiekty społeczno-kulturalne. Dzieci w wieku 

szkolnym są dowożone gminnymi autobusami do Zespołu Szkół w Rzeczenicy.                          

W Breńsku i Gockowie brak jest jakiejkolwiek infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 
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Jedynie Zalesie posiada  plac zabaw i boisko do siatkówki. Sytuacja taka nierozerwalnie 

wiąże się z brakiem placówki edukacyjnej, gdyż w innych miejscowościach na terenie gminy 

baza sportowo - rekreacyjna usytuowana jest przy szkołach. Dużym problem sołectwa jest 

brak świetlicy wiejskiej, która umożliwiłaby integrację mieszkańców przez organizowanie 

różnego rodzaju okolicznościowych spotkań i zapewniłaby dostęp do oferty kulturalnej. 

 

2.5. Infrastruktura techniczna 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Wodociąg wiejski zarządzany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy                

sp. z o.o. Ujęcia wody korzystają z wód podziemnych o wystarczającej wydajności.  

 

Gospodarka ściekowa 

Ścieki z Gwieździna oczyszczane są za pośrednictwem funkcjonującej w Rzeczenicy, 

nowoczesnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 650 m
3
/dobę, oddanej do użytku  

w 2011 roku. Oczyszczalnia zapewnia oczyszczanie ścieków zgodnie z normami Unii 

Europejskiej.  

 

Gospodarka odpadami 

Breńsk, Gockowo i Zalesie nie posiadają funkcjonujących wysypisk odpadów komunalnych. 

Teren miejscowości obsługiwany jest przez PGK Sp. z o.o. Szczecinek, które na podstawie 

zawartych umów z mieszkańcami odbiera nieczystości stałe wywożąc je na składowisko       

w m. Trzesieka (gm. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie). Na terenie sołectwa prowadzona 

jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na szkło, opakowania plastikowe i pozostałe 

rodzaje odpadów. 

 

System komunikacji 

Przez Breńsk biegnie droga wojewódzka nr 202. Stan techniczny dróg nie jest zadowalający. 

Zbiorowa komunikacja pasażerska obsługiwana jest przez lokalne Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Człuchowie, ale dotyczy tylko miejscowości Breńsk. 

Komunikacja publiczna nie obsługuje Gockowa i Zalesia. 

 

          Energetyka cieplna 

Gospodarstwa domowe ogrzewane są indywidualnie, przeważnie węglem i drewnem. 
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Elektroenergetyka 

Breńsk, Gockowo i Zalesie zasilane jest z GPZ w Gwieździnie, stacja ta zasilana jest 

jednostronnie linią  110 kV. Ze stacji 110/15 kV wyprowadzona jest sieć 15 kV rozdzielcza 

napowietrzna oraz fragmenty sieci kablowej, odbiorcy zasilani są z sieci nn, głównie 

napowietrznej, poprzez stacje transformatorowe. Zasilanie leży w gestii Zakładu 

Energetycznego w Słupsku, Rejon Dystrybucji w Człuchowie. 

 

2.6. Gospodarka i rolnictwo 

W gminnej ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowane są 3 podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie sołectwa Breńsk.  

 

Tabela nr 2. Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie sołectwa Breńsk                             

L.p. Rodzaj działalności gospodarczej Ilość podmiotów 

1 Usługi budowlane 2 

2 Zakład usług leśnych  1 

 RAZEM 3 

Źródło: Ewidencja działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Rzeczenica. 

 

Rolnictwo 

Ogólna powierzchnia administracyjna sołectwa Breńsk wynosi 5.936.3997 ha, z czego  

832.531 ha stanowią użytki rolne. Podział gruntów wg sposobów użytkowania przedstawiono 

poniżej. 

 

Tabela nr 3. Struktura użytkowania gruntów. 

Lp Rodzaj gruntu Powierzchnia [ha] 
Udział w ogólnej 

powierzchni [%] 

1 Powierzchnia ogółem 5.936.3997 100 

2 Obszary użytkowane rolniczo, w tym 1.483.0384 24,98 

2.1 Grunty orne 832.531 14,02 

2.2 Sady 1.0580 0,02 

2.3 Łąki trwałe 523.6154 8,82 

2.4 Pastwiska trwałe 125.834 2,12 

3 Lasy i grunty leśne 4.250.1674 71,60 

4 
Pozostałe grunty (pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, 

wody i inne grunty użytkowane i nie użytkowane) 
203.1939 3,42 

Źródło: Dokument Urzędu Gminy – ewidencja gruntów. 
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2.7. Kapitał społeczny i ludzki 

Na terenie sołectwa nie działa żadna organizacja pozarządowa. Dużą szansą na rozwój 

Breńska, Gockowa i Zalesia jest stworzenie lokalnego stowarzyszenia, którego celem byłaby 

działalność na rzecz rozwoju wsi i społeczności lokalnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

 

Analiza SWOT sołectwa Breńsk została przygotowana w oparciu o Diagnozę sytuacji 

społeczno-gospodarczej Gminy Rzeczenica. 

Silne strony: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju 

miejscowości na które bezpośredni wpływ ma Gmina.  

Słabe strony: Zjawiska ograniczające możliwości rozwoju miejscowości, na które 

bezpośredni wpływ ma Gmina. 

Szanse: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju 

miejscowości, występowanie których uwarunkowane jest czynnikami leżącymi poza 

możliwościami bezpośredniego jej wpływu. 

Zagrożenia: Zjawiska negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju miejscowości, 

których występowanie, jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami                     

jej bezpośredniego wpływu. 

Mieszkańcy sołectwa Breńsk za mocne strony uważają: atrakcyjność zasobów 

przyrody, położenie daleko od głównych ciągów komunikacji publicznej, dodatni przyrost 

naturalny, kompleks dworsko-pałacowy w Gockowie.  

Za słabe strony sołectwa uznali z kolei: rozproszenie miejscowości należących                    

do sołectwa, bardzo niski stopień integracji społecznej, słabą jakość gleby i  dróg,  brak bazy 

sportowo – rekreacyjnej i świetlicy wiejskiej.  

Tabela nr 4. Mocne i słabe strony sołectwa Breńsk. 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 Atrakcyjność zasobów 

przyrodniczych  

 Położenie daleko od głównych 

ciągów komunikacji publicznej 

 Dodatni przyrost naturalny 

 Kompleks dworsko – pałacowy                 

w Gockowie 

 Zabudowania chłopskie z I poł.              

XIX w. 

 Dwa duże zakłady pracy 

 Odległość do miejscowości gminnej 

 

 Rozproszenie miejscowości 

należących do sołectwa 

 Bardzo niski stopień integracji 

społecznej 

 Słaba jakość gleby  

 Słaba jakość dróg  

 Brak bazy sportowo-rekreacyjnej 

 Brak miejsca integracji (świetlicy 

wiejskiej) 

 Brak infrastruktury turystycznej 

 Odległość od dużych aglomeracji 

Źródło: Diagnoza potrzeb mieszkańców Gminy Rzeczenica – Raport z badań ankietowych,. Koło Naukowe 

Socjologów HaloS, Szczecin 2008 r. 
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Tabela nr 5.Szanse i zagrożenia sołectwa Breńsk. 

 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 Dostęp do środków unijnych              

i pomocowych 

 Zagospodarowanie kompleksu 

dworsko – pałacowego  

 Rozwój turystyki wiejskiej 

 Rozwój odnawialnych źródeł energii 

 Rozwój gospodarstw ekologicznych 

 Wzrost aktywności społecznej 

 Migracja ludności        

 Pogarszający się stan techniczny 

dróg 

 

 

Źródło: Diagnoza potrzeb mieszkańców Gminy Rzeczenica – Raport z badań ankietowych,. Koło Naukowe 

Socjologów HaloS, Szczecin 2008 r. 

 

Jaka jest wieś Breńsk? 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak wygląda wieś? Stosunkowo zadbana 

Co ją wyróżnia? 

Atrakcyjność zasobów przyrody, małe 

zanieczyszczenie środowiska, duży zakład 

drzewny. 

Z czego utrzymują się mieszkańcy? 

Dochody z umów o pracę, dochody                                   

z rolnictwa, z własnej działalności gospodarczej 

oraz rent i emerytur. 

W jaki sposób rozwiązują problemy? 

 Zebrania, współpraca z Urzędem Gminy, 

działalność społeczna mieszkańców i Rady 

Sołeckiej.  

Jakie obyczaje i tradycje są pielęgnowane               

i rozwijane? 

Tradycje związane z tożsamością społeczności 

lokalnej. 

Stan zabytków 
Istniejące zabudowania z pocz. XIX w. – 

częściowo opuszczone i zniszczone. 

Jakie jest rolnictwo? 
Małe gospodarstwa rolne na własny użytek. 

Słaba jakość gleb. 

Jakie są powiązania komunikacyjne? 

Położenie przy drodze wojewódzkiej nr 202                

i drodze powiatowej. Linia autobusowa 

umożliwiająca dojazd do powiatu. 

Co proponujemy dzieciom                                        

i młodzieży? 
 Projektowane miejsce rekreacji ruchowej. 
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Wizja rozwoju miejscowości Breńsk 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak ma wyglądać wieś? 
Zadbana, estetyczna, wyremontowane drogi                    

i zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna. 

Co ma ją wyróżniać? Teren rekreacyjno – wypoczynkowy. 

Z czego mogliby utrzymywać się 

mieszkańcy? 

Z rolnictwa ekologicznego, leśnictwa,  

i turystyki wiejskiej. 

 

Co powinno być bardziej wyeksponowane 

w dziedzinie kultury i dziedzictwa 

 

Większa kultywacja tradycji lokalnych, 

promocja tradycji wiejskich.  

 

Jakie ma być rolnictwo? 

  

Zmodernizowane i dochodowe. 

 

Jakie powinny być powiązania 

komunikacyjne? 
Wyremontowane drogi  

Co powinno być proponowane dzieciom            

i młodzieży? 

 

Zajęcia pozalekcyjne, organizacja imprez 

sportowo-rekreacyjnych  

 

 

Jaka jest wieś Gockowo? 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak wygląda wieś? Wymaga rewitalizacji. 

Co ją wyróżnia? Zespół dworsko – pałacowy. 

Z czego utrzymują się mieszkańcy? 
Dochody z umów o pracę, z własnej 

działalności gospodarczej oraz rent i emerytur. 

W jaki sposób rozwiązują problemy?  Zebrania i współpraca z Urzędem Gminy.  

Jakie obyczaje i tradycje są pielęgnowane               

i rozwijane? 

Tradycje związane z tożsamością społeczności 

lokalnej. 

Stan zabytków 
Istniejące zabudowania kompleksu dworsko – 

pałacowego w złym stanie technicznym. 

Jakie jest rolnictwo? 
Duże gospodarstwo rolne na własny użytek. 

Słaba jakość gleb. 

Jakie są powiązania komunikacyjne? Położenie przy drodze powiatowej.  

Co proponujemy dzieciom                                          

i młodzieży? 
Projektowane miejsce rekreacji ruchowej. 
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Wizja rozwoju miejscowości Gockowo 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak ma wyglądać wieś? 
Zadbana, estetyczna, wyremontowane drogi. 

Wybudowana infrastruktura rekreacyjno – sportowa. 

Co ma ją wyróżniać? Odrestaurowany zespół dworsko - pałacowy. 

Z czego mogliby utrzymywać się 

mieszkańcy? 

Z leśnictwa i turystyki wiejskiej. 

 

Co powinno być bardziej 

wyeksponowane w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa 

 

Większa kultywacja tradycji lokalnych, promocja 

tradycji wiejskich. Popularyzacja historii pałacu. 

 

Jakie ma być rolnictwo? 

  

Zmodernizowane i dochodowe. 

 

Jakie powinny być powiązania 

komunikacyjne? 
Wyremontowane drogi.  

Co powinno być proponowane 

dzieciom i młodzieży? 

 

Zajęcia pozalekcyjne, organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych.  

 

 

Jaka jest wieś Zalesie? 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak wygląda wieś? Stosunkowo zadbana 

Co ją wyróżnia? 

Leży w okolicy leśnej. 

Sąsiedztwo dużego zakładu 

produkcyjnego. 

Z czego utrzymują się mieszkańcy? 

Dochody z umów o pracę, dochody           

z rolnictwa, z własnej działalności 

gospodarczej oraz rent i emerytur. 

W jaki sposób rozwiązują problemy? 

 Zebrania, współpraca z Urzędem 

Gminy, działalność społeczna 

mieszkańców i Rady Sołeckiej.  

Jakie obyczaje i tradycje są pielęgnowane                     

i rozwijane? 

Tradycje związane z tożsamością 

społeczności lokalnej. 

Stan zabytków Nie dotyczy. 

Jakie jest rolnictwo? 

Duże przedsiębiorstwo rolne i małe 

gospodarstwa rolne na własny użytek. 

Słaba jakość gleb. 

Jakie są powiązania komunikacyjne? Położenie na końcu drogi powiatowej.  

Co proponujemy dzieciom                                                    

i młodzieży? 
Miejsce rekreacji ruchowej. 
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Wizja rozwoju miejscowości Zalesie 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak ma wyglądać wieś? 

Zadbana, estetyczna, wyremontowane drogi                         

i rozbudowana infrastruktura sportowo - 

rekreacyjna. 

Co ma ją wyróżniać? Charakter leśnej miejscowości. 

Z czego mogliby utrzymywać się 

mieszkańcy? 

Z rolnictwa ekologicznego, leśnictwa,  

i turystyki wiejskiej. 

Co powinno być bardziej 

wyeksponowane w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa 

Większa kultywacja tradycji lokalnych, promocja 

tradycji wiejskich.  

 

Jakie ma być rolnictwo? 

  

Zmodernizowane i dochodowe. 

 

Jakie powinny być powiązania 

komunikacyjne? 
Wyremontowane drogi  

Co powinno być proponowane 

dzieciom i młodzieży? 

 

Zajęcia pozalekcyjne, organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych  

 

 

Atutem Breńska, Gockowa i Zalesia są malownicze, nieskażone działalnością 

człowieka tereny. Czyste powietrze, pochodzące z tutejszych borów sosnowych i Borów 

Tucholskich. Bogactwo pod względem flory i fauny chronionej, a zwłaszcza występowanie 

fitocenoz, stanowiących swoistą kompozycję gatunkową na skalę krajową i europejską, które  

z pewnością zachwycą niejednego turystę. 

Optymalnym rozwiązaniem mającym na celu odnowę i rozwój okolicy, w której brak 

jest przemysłu, a klasy gleb nie pozwalają na rozwój i specjalizację rolnictwa, wydaje się 

rozwój turystyki. Tym bardziej, iż wczasy „pod gruszą” zyskują coraz większą popularność,  

a członkostwo Polski w Unii Europejskiej daje możliwość korzystania z jej pomocy,  

z m.in. funduszy strukturalnych. Dzięki temu, sołectwo Breńsk może przyciągnąć jak magnes 

spragnionych odpoczynku, ciszy i spokoju.  

Należy zauważyć, że przedsiębiorczość na terenie sołectwa pod względem 

jakościowym i ilościowym jest uboga. Niewykorzystana przestrzeń stwarza optymalne 

warunki do rozwoju usług, skutkując podwyższeniem standardu życia mieszkańców                           

i zmniejszeniem bezrobocia. 
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Na zakończenie należy dodać, że Breńsk, Gockowo i Zalesie powinny korzystać                   

z dostępnych walorów przyrodniczych w sposób optymalny i zarazem zrównoważony, by nie 

zdewastować głównego źródła potencjalnych dochodów. 
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IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH               

I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH LOKALNĄ 

SPOŁECZNOŚĆ  

 

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Breńsk, Gockowo, Zalesie spełniają 

warunki zgodności  z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy                      

tj. Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Rzeczenica na lata 2007 – 2013 i Strategią rozwoju  

Gminy Rzeczenica    na lata 2007 -2020 przyjęta uchwałą Rady Gminy nr XII/74/07 z dnia  

25 października 2007 r. oraz zapisami strategii Narodowego Planu Rozwoju na lata  

2007-2013. 

Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie zgodne,  

a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów  

i realizacji zadań strategii wyższego rzędu. 

Wszelkie inicjatywy podejmowane przez społeczność miejscowości Breńsk, 

Gockowo, Zalesie mają na celu taki rozwój wsi, aby w 2020 roku była ona miejscem 

atrakcyjnym pod względem mieszkaniowym, rekreacyjnym i inwestycyjnym. Ponadto rozwój 

miejscowości to nie tylko inwestycja dla jej mieszkańców, ale również dla społeczności 

sąsiednich sołectw. 

 

CELE STRATEGICZNE 

 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

2. Wzrost integracji mieszkańców miejscowości. 

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod 

względem rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi. 

5. Współpraca z jednostkami samorządowymi i sąsiednimi sołectwami oraz 

organizacjami pozarządowymi. 
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PLANOWANE ZADANIA 

 

Planowanymi do realizacji zadaniami we wsiach Breńsk, Gockowo i Zalesie w latach 

2012 - 2020 są: 

1. Budowa centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Breńsku. 

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Gockowie. 

3. Rozbudowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Zalesiu. 

4. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej w Breńsku. 

5. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej w Zalesiu. 

6. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (Breńsk, 

Gockowo, Zalesie). 

7. Dofinansowanie utylizacji azbestu (Breńsk, Gockowo, Zalesie). 

8. Modernizacja dróg gminnych (Breńsk, Gockowo, Zalesie). 

9. Budowa ścieżki rowerowej łączącej wsie Breńsk – Gockowo – Zalesie. 

10. Budowa nowego przystanku autobusowego (Breńsk, Gockowo, Zalesie). 

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego (Breńsk, Gockowo, Zalesie). 

 

OPIS ZADAŃ 

 

Zadanie nr 1. 

 

Nazwa zadania: Budowa centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Breńsku 

Cel strategiczny nr: 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

2. Wzrost integracji mieszkańców miejscowości. 

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

Przeznaczenie: Ważnym punktem w planie odnowy jest budowa centrum rekreacyjno – 

wypoczynkowego. W pierwszej kolejności powstanie plac zabaw, wiata i zagospodarowany 

teren zielony, w dalszej kolejności planowana jest budowa świetlicy wiejskiej. Miejsce                   

to stanowić będzie atrakcyjną wizytówkę naszej wsi i stanie się centrum integracji wszystkich 

mieszkańców. Będzie miejscem rekreacji i wypoczynku, ale również edukacji i kultury. 

Dzięki funkcjonowaniu świetlicy mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się na imprezach 

kulturalnych, integrujących społeczność wiejską. Świetlica ma również zapoczątkować 

realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. 
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Źródła finansowania: środki gminne, PROW. 

 

Zadanie nr 2. 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Gockowie 

Cel strategiczny nr: 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

2. Wzrost integracji mieszkańców miejscowości. 

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

 

Przeznaczenie: Na dzień dzisiejszy miejscowość nie oferuje dzieciom i młodzieży żadnych 

rozrywek na świeżym powietrzu. Głównym celem jest zapewnienie najmłodszym 

mieszkańcom miejscowości bezpiecznego, atrakcyjnego spędzania czasu przez zabawę pod 

okiem rodziców w miejscu zorganizowanym i spełniającym wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa. W ramach tego zadania planujemy budowę boiska do piłki nożnej, siatkówki 

i placu zabaw. 

Źródła finansowania: środki gminne, PROW. 

 

Zadanie nr 3. 

Nazwa zadania: Rozbudowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Zalesiu 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

2. Wzrost integracji mieszkańców miejscowości. 

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

Przeznaczenie: W miejscowości istnieje plac zabaw i boisko do siatkówki, planowana jest 

budowa boiska do piłki nożnej.  

Źródła finansowania: środki gminne, PROW. 

 

Zadanie nr 4. 

Nazwa zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej                        

w Breńsku  

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 
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4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Istotnym punktem w planie odnowy naszej miejscowości ze względu na 

poprawę bezpieczeństwa i warunków życia jej mieszkańców jest kompleksowa budowa 

chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej.  

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 5. 

 

Nazwa zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej w Zalesiu 

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Istotnym punktem w planie odnowy naszej miejscowości ze względu na 

poprawę bezpieczeństwa i warunków życia jej mieszkańców jest  budowa chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej.  

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 6. 

 

Nazwa zadania: Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (Breńsk, 

Gockowo, Zalesie) 

Cel strategiczny nr: 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

Przeznaczenie: Budowa przydomowych oczyszczalni w gospodarstwach domowych 

położonych na obrzeżach wsi, w miejscach nie objętych kanalizacją. 

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 7. 

Nazwa zadania: Dofinansowanie utylizacji azbestu. 

Cel strategiczny nr:  

3. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  
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 Przeznaczenie: Z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 

sołectwa Breńsk wynika, że na terenie sołectwa znajduje się 6346 m² wyrobów azbestowych 

o masie 69,80 ton. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych jak i gospodarczych.                  

Stąd decyzja o dofinansowaniu tego zadania. 

Źródła finansowania: WFOŚiGW w Gdańsku  

 

Zadanie nr 8. 

Nazwa zadania: Modernizacja dróg gminnych (Breńsk, Gockowo, Zalesie) 
 

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi. 

Przeznaczenie: Mieszkańcy miejscowości znajdują zatrudnienie poza wsią, co związane jest  

z dojazdami do okolicznych miejscowości. Z uwagi na to mieszkańcy podkreślają,                           

że konieczna jest modernizacja i utwardzenie dróg lokalnych, z których korzystają.  

Źródła finansowania: środki gminne, inne źródła. 

 

Zadanie nr 9. 

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej łączącej wsie Breńsk – Gockowo – Zalesie.  

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

Przeznaczenie: 

Atutem sołectwa są atrakcyjne, nieskażone działalnością człowieka zasoby przyrody. Z uwagi 

na zainteresowanie turystyką wiejską i czynnym wypoczynkiem konieczna jest budowa 

ścieżki rowerowej łączącej wszystkie trzy miejscowości. 

Źródła finansowania: PROW, środki gminne. 

 

Zadanie nr 10. 

Nazwa zadania: Budowa nowego przystanku autobusowego (Breńsk, Gockowo, Zalesie) 

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców. 
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Przeznaczenie: Na terenie sołectwa nie ma placówki oświatowej, dzieci dojeżdżają do 

Zespołu Szkół w Rzeczenicy. Nowe przystanki autobusowe zabezpieczą dzieci przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i pozytywnie wpłyną na estetykę wsi.  

Źródła finansowania: PO RYBY 2007-2013, środki gminne. 

 

Zadanie nr 11. 

Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego (Breńsk, Gockowo, Zalesie) 

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi. 

Przeznaczenie: Wymiana istniejących opraw na energooszczędne, uzupełnienie oświetlenia  

w miejscach gdzie obecnie nie ma sieci. 

Źródła finansowania: środki gminne. 

 

Tabela nr 6. Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące. 

Lp. Nazwa planowanego 

zadania 

Cel i przeznaczenie  Szacunkowa 

kwota 

Źródła finansowania 

1. Budowa                               

centrum rekreacyjno – 

wypoczynkowego                        

w Breńsku 

 

 rozwój infrastruktury 

sportowo –rekreacyjnej  

 stworzenie oferty 

spędzania wolnego czasu 

500 000 zł PROW 2007 – 2013,  

budżet gminy (wkład 

własny)   

 

2. Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjno – 

wypoczynkowego                      

w Gockowie 

 

 rozwój infrastruktury 

sportowo –rekreacyjnej 

 stworzenie oferty 

spędzania wolnego czasu 

50 000 zł PROW 2007 – 2013, 

budżet gminy (wkład 

własny) 

3. Rozbudowa terenu 

rekreacyjno – 

wypoczynkowego                       

w Zalesiu 

 rozwój infrastruktury 

sportowo –rekreacyjnej 

 stworzenie oferty 

spędzania wolnego czasu 

30 000 zł PROW 2007 – 2013, 

budżet gminy (wkład 

własny) 

4. Budowa chodnika wzdłuż 

drogi wojewódzkiej                             

i powiatowej (Breńsk) 

 podwyższenie standardu 

życia mieszkańców  

 rozwój infrastruktury 

 

105 000 zł Budżet gminy 

 

5. Budowa chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej i gminnej 

(Zalesie) 

 podwyższenie standardu 

życia mieszkańców  

 rozwój infrastruktury 

 

43 000 zł Budżet gminy 

 

6. Dofinansowanie budowy 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 podwyższenie standardu 

życia mieszkańców  

 rozwój infrastruktury 

20 000 zł Budżet gminy 
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(Breńsk, Gockowo, Zalesie)  podniesienie 

funkcjonalności wsi 

7. Dofinansowanie utylizacji 

azbestu (Breńsk, Gockowo, 

Zalesie) 

 poprawa estetyki wsi 

 poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

15 000 zł WFOŚiGW 

8. Modernizacja dróg 

gminnych (Breńsk, 

Gockowo, Zalesie) 

 poprawa estetyki wsi 

 wzrost bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

 usprawnienie                  

i skrócenie przejazdu 

drogowego 

 

100 000 zł Budżet gminy 

9. Budowa ścieżki rowerowej 

łączącej wsie Breńsk – 

Gockowo – Zalesie. 

 ułatwienie mieszkańcom 

dostępu         do 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej  

  

150 000 zł PROW 2007 – 2013, 

budżet gminy (wkład 

własny) 

10. Budowa nowego przystanku 

autobusowego (Breńsk, 

Gockowo, Zalesie) 

 utrzymanie ładu 

przestrzennego  i estetyki 

zabudowy 

30 000 zł PO RYBY 2007 – 

2013, budżet gminy 

(wkład własny) 

11. Modernizacja oświetlenia 

ulicznego (Breńsk, 

Gockowo, Zalesie) 

 rozwój infrastruktury 300 000 zł Budżet gminy, 

inne źródła 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Odbiorcami projektów będą mieszkańcy wsi jak i całej gminy Rzeczenica, przyjezdni 

oraz turyści. Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Breńsk, Gockowo, 

Zalesie przyczyni się do polepszenia wizerunku tych miejscowości, podniesienia poziomu 

życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno – kulturowego oraz pobudzania aktywności 

sportowo – rekreacyjnej.  Ma służyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi 

lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów                  

w sferze patologii społecznych.  
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HARMONOGRAM REALIZACJI 

 

 

RODZAJ ZADANIA 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Budowa centrum rekreacyjno – 

wypoczynkowego w Breńsku 
         

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno 

– wypoczynkowego w Gockowie 
         

Rozbudowa terenu rekreacyjno – 

wypoczynkowego w Zalesiu 
         

Budowa chodnika wzdłuż drogi 

wojewódzkiej i powiatowej (Breńsk) 
         

Budowa chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej i gminnej (Zalesie) 
         

Dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

(Breńsk, Gockowo, Zalesie) 

         

Dofinansowanie utylizacji azbestu 

(Breńsk, Gockowo, Zalesie) 
         

Modernizacja dróg gminnych (Breńsk, 

Gockowo, Zalesie) 
         

Budowa ścieżki rowerowej łączącej 

wsie Breńsk – Gockowo – Zalesie. 
         

Budowa nowego przystanku 

autobusowego (Breńsk, Gockowo, 

Zalesie) 

         

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

(Breńsk, Gockowo, Zalesie) 
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V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM 

ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, 

SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW 

SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY 

FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE  

 

 

W całym sołectwie Breńsk można wskazać tylko jeden obszar o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne. Jest to niewielki 

plac rekreacyjny w Zalesiu, na którym znajduje się plac zabaw i boisko do siatkówki.               

Jest to miejsce spędzania wolnego czasu głównie dzieci i młodzieży, tu odbywają się letnie 

festyny i pikniki. Planowana jest jego rozbudowa, powstać ma m.in. boisko do piłki nożnej  

W Breńsku i Gockowie w obecnej chwili nie ma takich obszarów, ale planowane są 

inwestycje dzięki którym już wkrótce za takie obszary uznać będzie można centrum 

rekreacyjno - wypoczynkowe, które powstanie w Breńsku (w pierwszej kolejności plac 

zabaw, duża wiata, teren zielony, a w dalszej perspektywie również świetlica wiejska)  i  teren 

rekreacyjno – wypoczynkowy w Gockowie (plac zabaw, boisko do piłki nożnej i siatkówki). 

Inwestycje wpłyną na poprawę estetyki i zwiększenie atrakcyjności wsi, zagospodarowanie 

wolnego czasu  i zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Miejsca te będą miały 

szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów społecznych. 
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PODSUMOWANIE 

 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Breńsk, Gockowo, Zalesie rozpocznie się 

poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy. Wdrożenie Planu powierza się 

Wójtowi Gminy Rzeczenica, Radzie Sołeckiej Breńska oraz Sołtysowi  Breńska. Opracowany 

Plan Odnowy Miejscowości Breńsk, Gockowo, Zalesie  zakłada w przeciągu najbliższych lat 

realizację kilku wybranych zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk 

lokalnych. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości znacznie podniesie znaczenie wsi jako 

lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego  

monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy 

planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo 

raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie 

sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej 

ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie               

w sprawozdaniu rocznym, które Wójt składa Radzie Gminy podczas sesji.                       

Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu 

inwestycji.  

O Planie Odnowy Miejscowości Breńsk, Gockowo, Zalesie jak również                               

o rozpoczynanych zadaniach, ich przebiegu i zakończeniu wszyscy mieszkańcy będą 

szczegółowo informowani. Informacje będą upowszechniane na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu 

zebraniach. 

 

 

 


