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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. 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 również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Rzeczenica 

przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Olszanowo. 

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 Olszanowo jest obszar tej miejscowości. 
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Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów 

służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, 

planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztem                            

i harmonogramem działań. 

Plan Odnowy Miejscowości Olszanowo to dokument, który określa strategię działań  w sferze 

społeczno-gospodarczej na lata 2009-2015. 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, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji                 

w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. 

 

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. I 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.  
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Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurującą 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. 

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 zdanie sobie sprawy z 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.  

 

I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

 

1.1 Położenie administracyjno – geograficzne 

 

Sołectwo Olszanowo położone jest w południowo – zachodniej części województwa 

pomorskiego, przynależy do powiatu człuchowskiego i jest najmniejszym sołectwem      
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na terenie gminy Rzeczenica. Obejmuje ono wsie: Olszanowo, Garsk oraz Grodzisko. 

Gmina Rzeczenica sąsiaduje z czterema gminami w województwie pomorskim (Czarne, 

Człuchów, Koczała i Przechlewo) oraz dwiema gminami w woj. zachodniopomorskim 

(Biały Bór i Szczecinek).  

Z punktu widzenia fizyczno – geograficznego Olszynowo jak i cała gmina Rzeczenica 

znajduje się w granicach następujących mezoregionów Pojezierza Pomorskiego:              

1) Pojezierza Bytowskiego (północno – zachodni fragment gminy), 2) Borów Tucholskich 

Zachodnich (środkowa część gminy) i 3) Pojezierza Krajeńskiego   (południowo – 

wschodni fragment gminy). 

 

 

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

uwzględnieniem woj. pomorskiego 

 

 

 

Ryc. 1.3 Mapa przedstawiająca położenie gminy Rzeczenica na terenie powiatu człuchowskiego 
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Ryc.1.4 Mapa gminy Rzeczenica 

 

1. 2  Demografia 

Sołectwo Olszanowo jest najmniejszym sołectwem na terenie gminy. Obejmuje ono wsie: 

Olszanowo, Garsk oraz Grodzisko. Na jego terenie zamieszkuje 180 osób, co stanowi 4,67 % 

ogółu mieszkańców gminy. Największą miejscowością na terenie tej jednostki pomocniczej 

jest Olszanowo, w którym mieszka 130 osób, czyli ponad 72 % populacji sołectwa. 
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Liczba mieszkańców 

sołectwa: 

Olszanowo 130 72,22% 

Garsk 35 19,44% 

Grodzisko 15 8,33% 

Razem 180  

 

Tabela nr 1. Liczba ludności w sołectwie Olszanowo 

 

1.3 Historia 

 
Wieś ulicówka, kiedyś osada szlachecka. O dawnym zasiedleniu wsi świadczą cmentarzyska 

z okresu kultury pomorskiej.  

Dokument lokalizacyjny z 1376 r. mówi o nadaniu Hermanowi v. dem Walde 9 włók            

w „Elsenow” z wolnym połowem ryb w jeziorze Trzcinne. W drugiej połowie XVI w. 

dziedzicem był tu J. Zadow. Później dokumenty wymieniają Bornów. W 1698 r. Jan Borna 

sprzedał swą posiadłość Bynin-Kurnatowskiemu, a ten po dwudziestu latach odstąpił ją 

Joachimowi Manteuffel-Kiełpińskiemu. W r. 1759 dziedzicem jest Ignacy Wiesiołowski.     

W okresie pierwszego rozbioru gospodarują tu znowu Kiełpińscy. Franciszek Ewald de 

Manteuffel-Kiełpiński ufundował w tym czasie dla tutejszego zabytkowego kościółka dzwon. 

Spełnia on swą funkcję do dziś. Do majątku należało wtedy 7,5 włóki ziemi, 10,5 włóki ziemi 

uprawianej przez chłopów, młyn wodny i folwark Kowole. 

W czasach napoleońskich dziedzicem we wsi był Franciszek Kazimierz Kiełpińki. 

Uwłaszczenie objęło dwunastu chłopów, którzy stali się właścicielami połowy uprawnej 

ziemi. Ostatnim z Kiełpińskich był Teodor, który zmarł w 1873 r. Trzy lata przed śmiercią 

założył fundację, przeznaczającą 30 tys. talarów na budowę sierocińca w Czarnem. Ponieważ 

jednak nie było odpowiedniej liczby zgłoszonych sierot, fundację zamieniono na dom 

starców. Przez krótki czas (1873) właścicielem majątku był niejaki Blucher (Meran).       

Potem część majątku rozparcelowano. 

Szkoła we wsi istniała już w połowie XVIII w. Pierwszym notowanym tu nauczycielem był 

chłop, po nim uczył Rosjanin – emigrant polityczny. W r. 1799 uczył tutejsze dzieci krawiec  

z Łoży. Patron Olszanowskiej szkoły, Kiełpiński, zawarł z nim umowę o pracę, dowiadujemy 

się z niej, że ów krawiec pełnił równocześnie funkcje nauczyciela, organisty i kościelnego. 

Od połowy XIX w. byli tu już nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym w seminarium 
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w Tucholi lub Grudziądzu. Obecny budynek szkolny zaczęto budować w roku 1914,               

a rozbudowano go w r. 1941. 

25 lutego 1945 r. wieś została wyzwolona przez wojska radzieckie 19 armii II Frontu 

Białoruskiego. Majątek przejęli osadnicy i rozparcelowali go. W miejscowej szkole jedna izba 

była zniszczona pociskiem artyleryjskim, ale w rok później została wyremontowana.  

W r. 1970 mieszkało tu 278 osób. Do wsi należało 469 ha ziemi ornej. 

 

1.4 Przestrzenna struktura miejscowości 

Olszanowo to typowa wieś ulicówka, charakteryzująca się zwartą zabudową domów               

i zabudowań gospodarczych po obu stronach drogi. Wyglądem przypomina ulicę w mieście. 

W centralnej części wsi znajduje się kościół – szachulcowy, z wieżą krytą gontem – w 1688 r. 

poddany renowacji przez starostę czarnoleskiego Wejherta. 

We wsi, pod względem zabudowy przeważają domy jednorodzinne. 

 

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW 

2.1 Dziedzictwo kulturowe 

W Olszanowie znajduje się najstarszy zabytek na terenie całej gminy Rzeczenica. Jest nim 

kościół pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Ta budowana w “pruski mur” świątynia 

pochodząca prawdopodobnie z początku XVII wieku jest zarazem jednym z najstarszych 

zabytków architektury sakralnej na terenie ziemi człuchowskiej. Na uwagę zasługuje także 

wyposażenie kościoła, w skład którego wchodzi prawdopodobnie XII wieczna ambona, 

rokokowy ołtarz oraz ufundowany w 1771 r. przez Ewalda de Manteuffela – Kiełpińskiego 

dzwon kościelny. 

   Ryc. 1.5 Kościół w Olszanowie 

javascript:galery_show_pic('uploads/galery/79.jpg',%20792,%20600,%20'Kościół%20w%20Olszanowie',%20'no')
javascript:galery_show_pic('uploads/galery/79.jpg',%20792,%20600,%20'Kościół%20w%20Olszanowie',%20'no')
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2. 2 Zasoby przyrodnicze 

Na terenie sołectwa znajdują się dwa pomniki przyrody: głazy narzutowe w Olszanowie oraz 

w Grodzisku. O atrakcyjności tych terenów stanowi także ukształtowanie terenu a zwłaszcza 

wysoczyzna morenowa z licznymi kulminacjami, w tym z najwyższym na terenie powiatu 

człuchowskiego wzniesieniem – ok. 222,8 m n.p.m. Bezsprzecznym walorem turystycznym 

są także jedyne położone na terenie sołectwa jeziora: Olszanowskie i Orzechowskie.  

 Ryc. 1.6 Głaz narzutowy w Olszanowie 

  Ryc. 1.7 Głaz narzutowy w Grodzisku 

 

http://www.rzeczenica.pl/stara/zdjecia/glaz_olszanowo.jpg
http://www.rzeczenica.pl/stara/zdjecia/glaz_olszanowo.jpg
http://www.rzeczenica.pl/stara/zdjecia/glaz_grodzisko.jpg
http://www.rzeczenica.pl/stara/zdjecia/glaz_grodzisko.jpg
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2.3 Obiekty i tereny 

Przez teren sołectwa przebiegają trzy szlaki rowerowe: 1) Rzeczenica – Grodzisko – 

Olszanowo – Garsk – Gwieździn – Rzewnica; 2) Czarne – Przyrzecze – Grodzisko – 

Gwieździn; 3) Grodzisko – Rzeczenica – Pakatulsko – Koprzywnica - Gwieździn – Garsk – 

Krępsk. 

2.4 Infrastruktura społeczna 

O Olszanowie nie ma domu kultury, biblioteki. W bieżącym roku została częściowo 

wyremontowana świetlica wiejska. Miejscowość w zakresie oświaty jest obsługiwana przez 

Przedszkole, Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum zlokalizowane w miejscowości 

Rzeczenica. 

2.5 Infrastruktura techniczna 

Gospodarka odpadami 

Olszanowo nie posiada funkcjonujących wysypisk odpadów komunalnych. Teren sołectwa 

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). W sołectwie prowadzona jest selektywna 

zbiórka odpadów z podziałem na szkło, opakowania plastikowe i pozostałe rodzaje odpadów 

Energetyka cieplna 

 

Gospodarstwa domowe ogrzewane są indywidualnie, przeważnie węglem i drewnem.  

 

Elektroenergetyka 

Olszanowo 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. 

 

          Komunikacja 

Stan techniczny dróg nie jest zadowalający i wymaga remontu.  
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Zbiorowa komunikacja pasażerska obsługiwana jest przez lokalne Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Człuchowie. 

2.6 Gospodarka i rolnictwo 

Zaledwie 8 mieszkańców ( stan na 30.09.2008 r.) prowadzi działalność gospodarczą.            

Są to usługi leśne, budowlane, masarskie oraz handel obwoźny i handel artykułami 

spożywczymi i przemysłowymi. Ogólna liczba gospodarstw na terenie sołectwa wynosi 31. 

Są to małe gospodarstwa, na własny użytek.  

2.7 Kapitał społeczny i ludzki 

Na terenie miejscowości Olszanowo nie działają żadne organizacje społeczne. 

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 

 

Analiza SWOT miejscowości Olszanowo została przygotowana w oparciu o Diagnozę 

sytuacji społeczno-gospodarczej miejscowości Olszanowo. 

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 jest uwarunkowane 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 Międzyborza za mocne strony uważają: walory turystyczne i przyrodnicze, dobry 

stan zwodociągowania i skanalizowania oraz zasoby ludzkie.  

Za słabe strony miejscowości uznali z kolei: słabo rozwiniętą infrastrukturę służącą 

rozwojowi funkcji turystycznej, słabą promocję sołectwa, małą liczbę zakładów pracy oraz 

brak infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.  
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Tabela nr 2. Mocne i słabe strony miejscowości Olszanowo 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 Walory turystyczne i  przyrodnicze      

 Potencjał do rozwoju ruchu 

turystycznego i agroturystyki 

 Dobry stan zwodociągowania            

i skanalizowania 

 Zasoby ludzkie (uczciwi i pracowici 

ludzie) 

 Wysokie poczucie bezpieczeństwa 

 Dobra praca Urzędu Gminy i Rady 

Gminy 

 

 Słabo rozwinięta infrastruktura 

służąca rozwojowi funkcji 

turystycznej w gminie 

 Słaba promocja sołectwa  

 Mała liczba zakładów pracy  

 Niski i średni status materialny 

mieszkańców 

 Niska mobilność osób pozostających 

bez pracy  

 Słabo rozwinięta infrastruktura 

społeczna 

 Brak infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży 

 Zły stan techniczny dróg  

 

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

Socjologów HaloS, Szczecin 2008r. 

 

Tabela nr 3.Szanse i zagrożenia miejscowości Olszanowo 

 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 Dostęp do środków unijnych              

i pomocowych 

 Dobra współpraca z innymi 

sołectwami  

 Rozwój turystyki – walory 

turystyczne 

 Napływ nowych inwestorów 

 Wzrost zapotrzebowania na aktywny 

wypoczynek na wsi, w czystym 

środowisku 

 Wzrost jakości pracy samorządu 

 Podjęcie współpracy z innymi 

sołectwami i gminami 

 Oddalenie od ważnych centrów 

handlowych i kulturalnych 

 Brak funduszy na sport, kulturę         

i modernizację dróg 

 Migracja osób wykształconych          

i emigracja zarobkowa 

 Niestabilne prawo i polityka państwa 

 Zagrożenie patologiami 

 Ustawodawstwo „hamujące” rozwój 

drobnej przedsiębiorczości  
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Jaka jest wieś Olszanowo ? 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak wygląda wieś? Stosunkowo zadbana 

Co ją wyróżnia? 

 

Atrakcyjność zasobów przyrody, małe 

zanieczyszczenie środowiska 

 

Z czego utrzymują się mieszkańcy? 

Dochody z umów o pracę, dochody               

z rolnictwa, z własnej działalności 

gospodarczej i 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 

 

Obiekty dziedzictwa kulturowego             

w średnim stanie technicznym, wskazane - 

bieżące remonty 

  

Jakie jest rolnictwo? 

 

Małe gospodarstwa rolne na własny 

użytek. Słaba jakość gleb.  

 

Jakie są powiązania komunikacyjne? 

 

Brak połączenia kolejowego                      

z miejscowością, słaba jakość dróg 

Co proponujemy dzieciom i 

młodzieży? 
 Brak oferty spędzania wolnego czasu 

 

 

 

 

 

Wizja rozwoju miejscowości Olszanowo 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak ma wyglądać wieś? 

Zadbana, estetyczna, wyremontowane 

drogi i zmodernizowana infrastruktura 

kulturalno-rekreacyjna 

Co ma ją wyróżniać? 
Charakter agroturystyczny 

 

Z czego mogliby utrzymywać się 

mieszkańcy? 

Z agroturystyki, rolnictwa ekologicznego 
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Co powinno być bardziej 

wyeksponowane w dziedzinie kultury i 

dziedzictwa 

 

Większa kultywacja tradycji lokalnych, 

promocja tradycji wiejskich,  

 

Jakie ma być rolnictwo? 

  

Zmodernizowane, dochodowe, rozwój 

przetwórstwa rolno – spożywczego 

 

Jakie powinny być powiązania 

komunikacyjne? 

 

Wyremontowane drogi  

Co powinno być proponowane 

dzieciom i młodzieży? 

 

Zajęcia pozalekcyjne, organizacja imprez 

sportowo-rekreacyjnych  

 

 

Atutem Olszanowa są malownicze, nieskażone działalnością człowieka tereny. Czyste 

powietrze, pochodzące z tutejszych lasów. Bogactwo pod względem flory i fauny, 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, Olszanowo może przyciągnąć jak magnes 

spragnionych odpoczynku, ciszy i spokoju.  

Mimo, że Olszanowo posiada stosunkowo dobrą infrastrukturę techniczną  

 oraz rozwiniętą sieć elektryczną i telekomunikacyjną, przedsiębiorczość pod względem 

jakościowym i ilościowym jest uboga. Jednocześnie niewykorzystana przestrzeń stwarza 

optymalne warunki do rozwoju usług, skutkując podwyższeniem standardu życia 

mieszkańców i zmniejszeniem bezrobocia. 

Na zakończenie należy dodać, że Olszanowo powinno 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 Olszanowo 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. 

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. 

 

 

PLANOWANE ZADANIA 

 

Planowanymi do realizacji zadaniami we wsi Olszanowo w latach 2009-2015 są: 

 Remont świetlicy wiejskiej  

 Budowa placu zabaw przy świetlicy 

 Remont drogi Olszanowo-Garsk 

 Zagospodarowanie terenu w parku 

 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 

 Budowa chodników przy drodze powiatowej 

 Wykonanie oznakowania miejscowości, w tym miejsc atrakcyjnych turystycznie.  
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Odbiorcami projektów są mieszkańcy wsi jak i całej gminy Rzeczenica, przyjezdni oraz 

turyści. Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Olszanowo przyczyni się do 

polepszenia wizerunku 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. 

OPIS ZADAŃ 

 

Zadanie nr 1 

 

Nazwa zadania: Remont świetlicy wiejskiej  

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 naszej miejscowości jest remont świetlicy 

wiejskiej. Jest to konieczne z uwagi na dużą liczbę dzieci w naszej wsi. Pozwoli to stworzyć 

dzieciom lepsze warunki spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników. W pełni 

wyposażona świetlica stanowić będzie atrakcyjną wizytówkę naszej wsi i stanie się centrum 

integracji wszystkich mieszkańców. Będzie miejscem rekreacji i wypoczynku, ale również 

edukacji i kultury dla dzieci. Ponadto przebywanie dzieci na terenie świetlicy zwiększy ich 

bezpieczeństwo. 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. 

Źródła finansowania: środki gminne, PROW 

 

Zadanie nr 2 

Nazwa zadania: Budowa placu zabaw 
 

Cel strategiczny nr: 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  
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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. 

 

Zadanie nr 3 

Nazwa zadania: Remont drogi Olszanowo-Garsk 
 

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 naszej 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, FOGR 

 

 

Zadanie nr 4 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu w parku 

 

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: Uporządkowanie starego parku, ustawienie ławek parkowych, koszy na 

śmieci, zbudowanie altany i przygotowanie miejsca do grillowania. 

Źródła finansowania: środki gminne 
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Zadanie nr 5 

Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 

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: Planujemy wybudowanie kompleksu sportowego. W skład mają wchodzić 

głównie boiska do siatkówki i koszykówki. Wielu młodych ludzi widzi potrzebę czynnego 

uprawiania sportu, a nie ma odpowiedniego zaplecza, w związku z tym dewastowane są 

tereny zieleni lub przy budynkach, co jest uciążliwe dla mieszkańców i wywołuje wiele 

sporów  

Źródła finansowania: środki gminne, PROW 

 

Zadanie nr 6 

 

Nazwa zadania: Budowa chodników przy drodze powiatowej 

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 kompleksowa budowa 

chodników wzdłuż drogi powiatowej.  

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 7 

Nazwa zadania: Wykonanie oznakowania miejscowości, w tym miejsc atrakcyjnych 

turystycznie  

Cel strategiczny nr:  

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 
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Przeznaczenie: Atutem miejscowości i okolic są atrakcyjne, nieskażone działalnością 

człowieka zasoby przyrody. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie turystyką konieczne 

jest wykonanie m.in. tablic informujących o atrakcjach przyrodniczych. 

Źródła finansowania: środki gminne, PROW 

 

 

Nazwa planowanego 

zadania 

Cel i przeznaczenie  Szacunkowa 

kwota 

Źródła 

finansowania 

1 Remont świetlicy wiejskiej   - Rozwój infrastruktury 

kulturalnej 

- Stworzenie oferty 

spędzania wolnego czasu  

130.000,00 zł - PROW 2007 - 2013, 

- Budżet gminy 

(wkład własny)   

 

2.Budowa placu zabaw przy 

świetlicy 

- Stworzenie dzieciom 

bezpiecznego miejsca na 

wspólne zabawy 

- Wypełnienie czasu 

wolnego dzieci 

- Stworzenie okazji do 

nawiązywania nowych 

znajomości i zabaw 

grupowych 

25.000,00 zł - PROW 2007 - 2013, 

- Budżet gminy 

(wkład własny 

3. Remont drogi Olszanowo – 

Garsk  

- Poprawa jakości życia 

mieszkańców. 

- Wzrost bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

- Usprawnienie                  

i skrócenie przejazdu 

250.000,00 zł - Budżet gminy 

- FOGR 

 

4. Zagospodarowanie terenu 

w parku 

- Poprawa standardu życia 

mieszkańców  

- Poprawa estetyki wsi 

20.000,00 zł - Budżet gminy 

5. Budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego  

- Ułatwienie 

mieszkańcom dostępu do 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej  

- Podniesienie standardu 

życia mieszkańców  

230.000,00 zł - PROW 2007 - 2013, 

- Budżet gminy 

(wkład własny)   
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- Rozwój infrastruktury 

- Podniesienie 

funkcjonalności wsi  

 

6. Budowa chodników przy 

drodze powiatowej  

- Poprawa estetyki wsi  

- Poprawa standardu życia  

mieszkańców  

- Rozwój infrastruktury 

100.000,00 zł - Budżet gminy 

7. Wykonanie oznakowania 

miejscowości, w tym miejsc 

atrakcyjnych turystycznie  

 

- Poprawa estetyki wsi  

- Podniesienie 

atrakcyjności turystycznej 

miejscowości 

15.000, 00 zł - Budżet gminy 

 

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

turyści. Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Olszanowo przyczyni się do 

polepszenia wizerunku 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.  

 

HARMONOGRAM REALIZACJI 

 

 

RODZAJ ZADANIA 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Remont świetlicy wiejskiej  
 

       

Budowa placu zabaw 

 
       

Remont drogi Olszanowo-Garsk 

 
       

Zagospodarowanie terenu w parku 

 
       

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 

 
       

Budowa chodników przy drodze powiatowej 

 
       

Wykonanie oznakowania miejscowości, w tym 

miejsc atrakcyjnych turystycznie 
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PODSUMOWANIE 

 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Olszanowo rozpocznie się poprzez wprowadzenie 

go w życie uchwałą Rady Gminy. Wdrożenie Planu powierza się Wójtowi Gminy 

Rzeczenica, Radzie Sołeckiej Olszanowa oraz Sołtysowi wsi Olszanowo. Opracowany Plan 

Odnowy Miejscowości Olszanowo zakłada w przeciągu najbliższych lat realizację kilku 

wybranych zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych. 

Realizacja Plany 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 Olszanowo, 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. 
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