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I. Wstęp
W celu zapewnienia polskiej jeszcze biednej i zacofanej wsi równoważnego
rozwoju niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji
gospodarczych i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie
bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności wiejskiej.
Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w
realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i
przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu
działania, który można nazwać planem rozwoju wsi. Jest to postępowanie odmienne od
działań podejmowanych w innych programach ze względu na element integracji na
najniższym poziomie współdziałania mieszkańców pojedynczej wsi.
Niniejsze opracowanie jest właśnie takim Planem działania przygotowanym dla
miejscowości Ostrówki, w której mieszkańcy zintegrowali się wokół wspólnych celów
i postanowili wykorzystać szansę, jaką daje jej wyjątkowe bogactwo krajobrazu i dorobek
gospodarczy i społeczny ludzi, którzy tą wieś wybrali, jako miejsce stałego zamieszkania.
Dokument jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Budzyń i Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i stanowi ich uzupełnienie.

II. Analiza zasobów sołectwa
Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz
informacji zgromadzonej przez mieszkańców wsi podczas warsztatów związanych z
przygotowywaniem planu odnowy miejscowości Ostrówki.
Zasoby sołectwa to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz
otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy
budowaniu czy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie
zasobów wzięto pod uwagę następujące ich kategorie: środowisko przyrodnicze, środowisko
kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty, tereny, infrastruktura, gospodarka i
rolnictwo, sąsiedzi i przyjezdni, instytucje, ludzie, organizacje społeczne.
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MIEJSCOWOŚĆ OSTRÓWKI

GMINA BUDZYŃ

Rodzaj zasobu

Brak

Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecz.)
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
- osobliwości przyrodnicze
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
- podłoże, warunki hydrogeologiczne
- gleby, kopaliny
Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
- walory zagospodarowania przestrzennego
- zabytki
- zespoły artystyczne
Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu
- święta, odpusty, pielgrzymki
- tradycje, obrzędy, gwara
- legendy, podania i fakty historyczne
- ważne postacie historyczne
- specyficzne nazwy

Jest o
Jest o
Jest o
znaczeniu znaczeniu znaczeniu
małym
średnim
dużym
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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
Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
- ruch tranzytowy
- przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje
- placówki opieki społecznej
- szkoły
- Dom kultury

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ludzie, organizacje społeczne
- OSP
- KGW
- Stowarzyszenia

X
X
X

1. Położenie geograficzne
Gmina Budzyń jest gminą wiejską leżącą w północnej części województwa
wielkopolskiego, a geograficznie zlokalizowana jest na pojezierzu chodzieskim i jest jedną z
pięciu gmin powiatu chodzieskiego. Położona jest przy drodze krajowej K11 około 65 km na
północ od stolicy wielkopolski, Poznania, oraz około 40 km na południe od miasta Piła.
Graniczy z gminami Margonin i Chodzież z powiatu chodzieskiego, z gminą Czarnków z
powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, z gminą Ryczywół i Rogoźno z powiatu obornickiego
i z gminą Wągrowiec z powiatu wągrowieckiego. Długość granic gminy wynosi 81,5 km.
Poza małymi odcinkami granice gminy wyznaczone są sztucznie, najbardziej naturalna jest
granica zachodnia gminy, która biegnie wzdłuż rzeki Flinty.
Lokalizację Gminy na tle województwa i powiatu przedstawiają mapy poniżej.

Obszar gminy obejmuje 207,6 km2, natomiast powierzchnia samej miejscowości
Ostrówki wynosi 11,39 km2, jest to 5,5% powierzchni całej gminy.
Ostrówki leżą w gminie Budzyń w północnej części województwa wielkopolskiego, w
powiecie chodzieskim. Wieś Ostrówki jest wsią, geograficznie zlokalizowaną na pojezierzu
5
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chodzieskim. Położona jest przy trasie kolejowej Poznań – Kołobrzeg z przystankiem
kolejowym oraz w pobliżu drogi krajowej K11. Wieś Ostrówki oddalona jest około 70 km na
północ od Poznania i 8 km na południe od miasta powiatowego. Od siedziby gminy oddalona
jest o 8 km. Przez wieś przebiega droga powiatowa nr 1485P łącząca ją z siedzibą gminy oraz
pobliską wsią Stróżewo w gminie Chodzież oraz droga gminna łącząca wieś z drogą
powiatową 1177P Chodzież – Ryczywół.
Lokalizację miejscowości w najbliższym otoczeniu przedstawia także poniższa mapa.

Gleby w gminie są raczej słabe dominuje V i VI klasa. Powierzchnia użytków rolnych
zajmuje obszar 12.423 ha co stanowi 59,3% ogólnej powierzchni, natomiast pozostałe grunty
stanowią powierzchnię 8.338 ha. Na 12.423 ha użytków rolnych składa się 9.924 ha gruntów
rolnych, 1.074 ha łąk i 1.021 ha pastwisk trwałych oraz 47 ha sadów, 357 ha jest pod
budynkami gospodarstw rolnych, rowami melioracyjnymi i stawami. Na pozostałe grunty,
których jest w gminie 8.338 ha składają się przede wszystkim lasy o powierzchni 7.527 ha. W
związku ze słabymi gruntami w produkcji rolniczej dominującą rolę odgrywa produkcja
zwierzęca w tym chów trzody chlewnej. Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji
zwierzęcej, zapewnia, bowiem paszę dla wysokiego pogłowia zwierząt gospodarskich. Prawie
80% zasiewów to zboża, a reszta to rośliny pastewne i przemysłowe. W gminie
6
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zarejestrowanych jest ponad 560 indywidualnych gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia
gospodarstwa wynosi około 18ha.
Wieś Ostrówki w ponad 67% składa się z użytków rolnych. Wśród użytków rolnych,
które zajmują 768,35 ha w miejscowości zdecydowanie przeważają grunty orne –
729,1510 ha, co stanowi ok. 95% powierzchni ogółu użytków rolnych w miejscowości oraz
łąki i pastwiska – 31,5 ha (czyli ok. 4% powierzchni). Szczegóły przedstawia wykres poniżej.

Miejscowość Ostrówki jest typową wsią rolniczą. Obecnie na terenie miejscowości
znajduje się 31 gospodarstw rolnych, których średnia wielkość wynosi 12,7 ha. Gleby, na
których prowadzona jest działalność rolnicza są raczej słabe przeważa V klasa gruntów,
chodź są też pola o wyższej klasie bonitacji. Dominującym kierunkiem produkcji jest chów
trzody chlewnej.

2. Historia
Pierwsze wzmianki o wsi Ostrówki pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku. Kiedyś
wieś nazywała się Ostrówek i należała do jednej z większych wsi w obecnym powiecie
chodzieskim. Przynależała do powiatu kcyńskiego i wchodziła w skład starostwa
Budzyńskiego. Mieszkańcy wsi uczestniczyli w zrywie Wielkopolan – Powstaniu
Wielkopolskim biorąc udział w wyzwalaniu spod zaborcy pobliskiego miasta Chodzieży i
innych miejscowości.
Ostrówki należą do parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Stróżewie gmina
Chodzież.
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Obecnie wieś ma 40 numerów i 255 mieszkańców. Miejscowość Ostrówki to typowa
wieś rolnicza.

3. Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Krajobraz gminy ukształtowany został przez lodowiec skandynawski, wokoło
rozciągają się równinne pola sandrowe. Użytki rolne leżą na wysokości 100-110 m n.p.m.
Grunty rolne to przede wszystkim gleby lekkie, bielicowe, wytworzone z luźnych piasków
słabo gliniastych położonych na przepuszczalnym podłożu.
Tereny wchodzące w skład gminy charakteryzują się przejściowym klimatem, między
chodnym i dość wilgotnym morskim, a cieplejszym suchym kontynentalnym. Występują dość
silne wiatry z kierunków zachodnich. Latem zdarzają się dość silne burze. Zimy na ogół są
dość łagodne, na skutek wpływu klimatu morskiego. Przez gminę przebiega wododział
dzieląc ją na zlewnię rzeki Noteć i rzek Flinty i Tymnicy.
Środowisko przyrodnicze gminy zachowało dawne naturalne walory. W gminie jest
czyste powietrze, woda, gleba oraz piękne zdrowe lasy.
Na terenie Gminy Budzyń znajduje się 7.527 ha lasów, są to lasy przede wszystkim
sosnowe o małej domieszce buków i dębów. Lasami tymi gospodarują leśnictwa należące do
Nadleśnictw w Podaninie, Sarbii i Durowie. Historia zorganizowanej gospodarki leśnej sięga
roku 1828, kiedy to powstało Królewskie Nadleśnictwo Podanin. Jedną z atrakcji
przyrodniczych gminy jest Rezerwat „Źródlisko Flinty” o powierzchni 44,83 ha.

Na terenie gminy występują także użytki ekologiczne między innymi:
- obszar torfowisk o powierzchni 34,8 ha we wsi Niewiemko,
- obszar bagien o powierzchni 30,42 ha we wsi Wyszynki,
- skupisko roślinności bagiennej o powierzchni 0,50 ha we wsi Brzekiniec.
8
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Liczne uroczyska leśne do dzisiaj noszą nazwy nadane w przeszłości przez miejscową
ludność, np. Decznik, Kosmojany, Robruch czy Daniele.
Występuje wiele pomników przyrody, bez wątpienia reprezentantem ich jest rosnący
dąb szypułkowy rosnący we wsi Kąkolewice o obwodzie 6,5m.

Lasy obfitują w zwierzynę łowną oraz runo leśne. Wśród zwierząt łownych występuje
zwierzyna drobna, a w tej grupie dominuje zając szarak, występuje także i grubsza zwierzyna
gdzie dominują dziki jelenie i daniele.
Ostrówki położone są na pograniczu pojezierza chodzieskiego i pograniczu kompleksów
leśnych, w których gospodarką leśną zajmuje się Nadleśnictwo Podanin. Krajobraz wsi ukształtowany
został przez lodowiec skandynawski. Wieś położona jest na równinie na wysokości ok. 100 m n.p.m.

4. Demografia
Liczba osób faktycznie zamieszkujących wieś Ostrówki wynosi 255 mieszkańców. Na
koniec 2011 roku liczba kobiet przewyższała liczbę mężczyzn o 3 osoby i kobiety stanowili
50,6% ogółu populacji miejscowości.
Poniższe tabele przedstawiają strukturę wiekową mieszkańców:
Liczba ludności wg wieku i płci

Wiek

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

0-4

19

8

11

5-9

15

6

9

10 - 14

21

10

11
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15 - 19

23

10

13

20 - 24

20

12

8

25 - 29

24

19

5

30 - 34

17

10

7

35 - 39

18

6

12

40 - 44

16

10

6

45 - 49

10

4

6

50 - 54

15

7

8

55 - 59

18

7

11

60 - 64

20

13

7

65 - 69

5

2

3

70+

14

2

12

Ogółem

255

126

129

Ludność miejscowości Ostrówki w ujęciu
produkcyjnym
Wyszczególnienie

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

wiek przedprodukcyjny

31

24

55

wiek produkcyjny

76

85

161

wiek poprodukcyjny

22

17

39

Największy odsetek mieszkańców wsi Ostrówki – 63,14% stanowią osoby w wieku
produkcyjnym, w przedziale od 15 do 59 lat.
Analiza przedziałów wiekowych ludności wsi pozwala na stwierdzenie, iż najliczniej
reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku 25 – 29 lat – 24 osoby, co stanowi 9,41%
ogółu populacji. Następne w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy
wiekowe: 15 – 19 lata (23 osoby) i 10 – 14 lat (21 osób). Takie rozłożenie liczebności grup
wiekowych uznać należy za pozytywne, bowiem obserwuje się bardzo wysoki udział osób
młodych w ogólnej populacji mieszkańców Ostrówek.
Zadowalający jest również fakt, iż udział osób w wieku poprodukcyjnym pozostaje na
stosunkowo niewielkim poziomie w stosunku do sąsiednich gmin i województwa
wielkopolskiego. Liczebność grup najstarszych, tj. osób w wieku 65-69 lat i powyżej 70 lat
wynosiła w roku 2011 kolejno 5 i 14 osób, z czego większość stanowiły kobiety.

10
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W Ostrówkach zauważa się nieznaczny wyż demograficzny. Na koniec 2011 roku
wynosił on +3 osoby. Z danych statystycznych wynika, iż w 2011 r. we wsi umarła 1 kobieta,
natomiast, gdy chodzi o urodzenia to na trzy urodzenia wszystkie osoby to mężczyźni.
Tendencje te obrazuje tabela poniżej.
Ruch naturalny w miejscowości Ostrówki
Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Urodzenia żywe

4

3

1

Zgony

1

0

1

Przyrost naturalny

3

3

0

Migracje wewnętrzne w miejscowości Ostrówki
Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Zameldowania

0

0

0

Wymeldowania

9

5

4

Saldo migracji

-9

-5

-4

Saldo migracyjne w miejscowości w roku 2011 przyjęło wartość -9 osób.
Wymeldowało się łącznie 9 osób.
W związku z tym ogólna liczba mieszkańców miejscowości w odniesieniu do roku 2010
zmniejszyła się o 6 osób.

5. Infrastruktura techniczna
Wyszczególnienie
Długość
Liczba użytkowników

Sieć kanalizacji
0 km

Sieć wodociągowa
9,7 km

0

255

Sieć gazowa
0 km
0

Sieć wodociągowa
Ostrówki są miejscowością w 100% zwodociągowaną. Długość sieci wodociągowej
wynosi 9,7 km, do której podłączeni są prawie wszyscy mieszkańcy wsi.
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Sieć kanalizacji sanitarnej
Wieś Ostrówki nie posiada sieci kanalizacyjnej.
Sieć gazowa
Wieś Ostrówki nie posiada sieci gazowej.

Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Budzyń odpady komunalne są wywożone przez firmy posiadające
koncesje na odbiór odpadów. Każde gospodarstwo domowe ma obowiązek zawarcia
stosownej umowy z firmą na wywóz odpadów. Odpady są gromadzone najczęściej w 120 l.
pojemnikach. Odpady są wywożone i składowane na Międzygminnym Składowisku
Odpadów Komunalnych Kopaszyn - Toniszewo, w gminie Wągrowiec, którego udziałowcem
jest gmina Budzyń. W poszczególnych wsiach gminy znajdują się także pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów (opakowania szklane, plastikowe i makulatura).

Komunikacja drogowa
Najważniejszą drogą przebiegającą przez Gminę Budzyń jest droga krajowa K11.
Gminę pokrywa także gęsta sieć dróg powiatowych, które łączą każdą miejscowość sołecką z
siedzibą Gminy. Przez wieś Ostrówki przebiegają droga powiatowa Nr 1485P oraz w pobliżu
droga powiatowa 1177P. Wieś jest także pokryta gęstą siecią dróg gminnych.
Stan sieci drogowej przecinającej Ostrówki oceniany jest, jako niewystarczający,
jednak planuje się szereg inwestycji mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, m. in.
budowę dróg gminnych wraz z oznakowaniem i chodnikami.

6. Infrastruktura społeczna
Oświata
Na terenie wsi nie ma placówek oświatowych. Wieś przynależy do dwóch obwodów
szkolnych. Centrum wsi do Szkoły Podstawowej w pobliskiej wsi Stróżewo w gminie
Chodzież natomiast tzw. wybudowania należą do Szkoły Podstawowej w Budzyniu. W
Stróżewie znajduje się także oddział przedszkolny. Dzieci z Ostrówek, zarówno uczą się w
Szkole Podstawowej w Stróżewie jak i w Szkole Podstawowej w Budzyniu uczęszczają także
do oddziału przedszkolnego w Budzyniu. Obecnie do Szkoły Podstawowej w Budzyniu
12
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uczęszcza 1 uczeń oraz 1 dziecko do oddziału przedszkolnego w Budzyniu. Natomiast w
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu pobiera naukę 9 uczniów.
Szkoła Podstawowa w Budzyniu posiada doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę
nauczycielską. Ogółem w Szkole zatrudnionych jest 31 nauczycieli. Przy Szkole
Podstawowej działa:
- Biblioteka szkolna,
- Sala gimnastyczna,
- Pracownia komputerowa,
- Samorząd uczniowski,
- Koła zainteresowań,
- Stołówka szkolna,
- Sklepik szkolny,
- Języki obce: niemiecki, angielski
- Drużyna piłki nożnej, siatkowej, ręcznej oraz unihokeja.

W Gimnazjum, które zlokalizowane jest w Budzyniu uczy obecnie 29 nauczycieli. Jest
to nowoczesny obiekt niedawno oddany do użytku. Do Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu uczęszczają uczniowie z całej gminy. Do Gimnazjum uczniowie
dowożeni są pod nadzorem opiekuna, zorganizowanym dowozem.
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Gimnazjum oferuje:
- Stołówkę,
- Zajęcia świetlicowe,
- Zajęcia na Sali gimnastycznej,
- Pracownie komputerową,
- Liczne uroczystości i imprezy zarówno szkolne jak i środowiskowe,
- Języki obce: angielski, rosyjski i niemiecki,
- Możliwość rozwoju zainteresowań.
Zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum jest ważnym ośrodkiem kulturalnym.
Organizuje różnego rodzaju konkursy, wystawy oraz występy artystyczne. Na co dzień
współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz z Biblioteką Publiczną.

Kultura
Ostrówki są mało aktywną wsią pod względem rozwoju życia społeczno-kulturalnego.
We wsi działa bardzo prężnie LZS występujący w Sportowej Lidze Wiejskiej. Na boisku
sportowym we wsi odbywa się wiele turniejów sportowych organizowanych przez Gminne
Zrzeszenie LZS. Mieszkańcy wsi – seniorzy uczestniczą także bardzo aktywnie w
działalności Koła Emerytów i Rencistów w pobliskiej wsi Prosna.
W miejscowości gminnej - Budzyniu znajduje się Gminny Ośrodek Kultury, który jest
najistotniejszą instytucją kształtującą życie społeczno-kulturalne na terenie sołectwa,
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zaspokajający potrzeby młodszych i starszych mieszkańców wsi. Gminny Ośrodek Kultury
jest obiektem wielofunkcyjnym, w którym działa Gminna Biblioteka Publiczna, Kino,
pracownia komputerowa oraz wiele różnych kół zainteresowań. Pracę w Gminnym Ośrodku
Kultury wykonuje 7 osób.

Ważną rolę w życiu tutejszej społeczności odgrywa dopiero, co reaktywowany
Ludowy Zespół Sportowy, którego drużyna piłki nożnej aktywnie uczestniczy w rozgrywkach
Sportowej Ligi Wiejskiej. Ważną organizacją wśród seniorów odgrywa Koło Emerytów i
Rencistów.
Ponadto funkcję kulturalną spełnia Biblioteka Publiczna w Budzyniu. Liczba
woluminów dostępnych dla użytkowników sięga 25.084 sztuk.
Opieka zdrowotna i społeczna
W Ostrówkach nie ma ośrodka zdrowia, w związku z tym mieszkańcy uskarżający się
na problemy zdrowotne udają się do Budzynia. W Budzyniu funkcjonuje Przychodnia
Zespołu Lekarzy Rodzinnych. W tym ośrodku zdrowia pracuje na stałe 3 lekarzy, w raz z
niezbędnym

zespołem

pielęgniarskim.

Funkcjonuje

stomatologiczny.
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Liczba rodzin pobierających świadczenia pomocy społecznej w roku 2011 na terenie
miejscowości wynosiła 5. Obejmowały one:
a. 1 rodzina skorzystała z zasiłków okresowych na kwotę 715,50 zł
b. 3 rodziny skorzystały z dożywiania 7 dzieci w szkołach i 1 osoba dorosła korzystała z
dożywiania w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
Przedsiębiorczość i gospodarka

We wsi Ostrówki odnotowuje się nieznaczny poziom przedsiębiorczości wśród
społeczności lokalnej. W miejscowości funkcjonuje 5 podmiotów gospodarczych, są to
podmioty sektora prywatnego, z czego 1 jest produkcyjna, 1 usługowa, 1 handlowa i 2 firmy
transportowe.
W całej gminie Budzyń dominują małe przedsiębiorstwa, ale jest kilkanaście średnich
i większych firm, które zatrudniają po kilkaset osób i decydują o nowoczesnym obliczu
budzyńskiej gospodarki. Największym przedsiębiorstwem w gminie jest Kabat S. J.
zajmująca się produkcją ogumienia i akcesoriów gumowych. Znaczącymi firmami na terenie
gminy są także:
- Z.P.U.H „Komfort” w Budzyniu (produkcja części i akcesoriów do pojazdów
mechanicznych),
- Przedsiębiorstwo Wiesław i Maciej Gramowscy „ATA-Technik” w Budzyniu (Usługi z
zakresu ochrony środowiska)
- Sp. Z o.o. Lumag w Budzyniu (produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych)
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- P.U.H „Terrazzo” w Budzyniu (Produkcja materiałów budowlanych – materiałów do
drogownictwa)
- P.P.U.H „Tomex-C” w Budzyniu (wiodąca działalność to produkcja części i akcesoriów do
pojazdów mechanicznych)
- P.P.U.H „Łubex” w Budzyniu (handel materiałami budowlanymi, opałem i do produkcji
rolnej)
- Mad-Dom S.J. w Budzyniu (handel materiałami budowlanymi)
- Z.P.U. „Polcyn” w Budzyniu (wytwarzanie galanterii z drewna)
- P.P.U.H „Nolam” w Budzyniu (wytwarzanie lamp oświetleniowych)
- Ślusarstwo wytwarzanie lamp „Alladyn” w Budzyniu (wytwarzanie lamp oświetleniowych)
- P.U.H. „Hoffmann” w Budzyniu (produkcja detali z metalu w tym okuć meblowych)
- P.U.H „Mantyk” w Budzyniu (Produkcja surówek i kwaszonek spożywczych)

7. Dziedzictwo kulturowe, sport i turystyka
Niezbyt wiele zabytków zachowało się do naszych czasów we wsi. Wśród nielicznych
zabytków, które zachowały się w Ostrówkach zobaczyć można:
 Stacja PKP, murowany, 1910-20r.

 Dom, obecnie sklep, murowany, 1913r.
 Budynek gospodarczy nr 1, murowany, 1900-10r.
 Dom nr 5, murowany, 1910-20r.
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 Dom nr 6, murowany, ok. 1900r.
 Dom nr 7, murowany, 1920-30r.
 Budynek gospodarczy nr 8, murowany, 1900-10r.
 Dom nr 14, murowany, 1900-10r.
 Dom nr 20, murowany, 1910-20r.

 Dom nr 26 wraz z budynkiem gospodarczym, murowany, 1920-30r.
 Dom nr 27, murowany, lata 20-te XX w.

 Cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, 2 poł. XIX w.
 Cmentarz katolicki, czynny, 1977r.
18
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 Cmentarz parafialny, czynny, 2 poł. XIX w.
Sport i rekreacja
W Ostrówkach funkcjonuje Ludowy Zespół Sportowy, którego zadaniem jest
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi. Drużyna wiejska piłki
nożnej LZS Ostrówki aktywnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w różnego
rodzaju rozgrywkach prowadzonych przez Radę Gminna LZS. Szczególnie aktywnie
uczestniczy w prowadzonych rozgrywkach piłki nożnej. W ostatnim roku drużyna piłki
nożnej wsi Ostrówki uplasowała się na 2 miejscu w Gminie Budzyń.
We wsi znajduje się pełnowymiarowe boisko wiejskie do gry w piłkę nożną.
Wieś jak cała gmina jest mało atrakcyjna turystycznie ze względu na brak naturalnych
zbiorników wodnych. Jednakże lasy, przy których leży wieś obfituje w runo leśne. Na jagody
oraz grzybobranie do lasów przyjeżdżają mieszkańcy Poznania, a niejednokrotnie mieszkańcy
aglomeracji łódzkiej, czy też mieszkańcy Śląska. Na polowania do lasów położonych na
terenie gminy do obwodów wydzielonych przyjeżdżają myśliwi z zagranicy. Wśród
kompleksów leśnych zostały wytyczone ścieżki rowerowe o ogólnej długości ponad 35km, są
to ścieżki oznakowane, które umożliwiają uprawianie turystyki rowerowej. Jednym z
obiektów zasługujących na szczególną uwagę podczas wyprawy do lasu jest „Kamień
Prezydenta”. W okresie międzywojennym lasy gminy stanowiły tereny łowieckie Prezydenta
Ignacego

Mościckiego.

Polowania

Mościckiego

upamiętnia

„Kamień

ufundowany przez urzędników Nadleśnictwa Podanin w X-lecie prezydentury.
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Ciekawym zabytkiem wartym obejrzenia jest także usytuowany na wjeździe do
Budzynia od strony Poznania wiatrak „Partlak”.

Turyści mogą korzystać z usług 4 restauracji oraz 7 barów. Bazę noclegową stanowią
2 hotele z 58 miejscami noclegowymi zlokalizowane przy drodze krajowej K11, z pełnym
zapleczem gastronomicznym, salą bilardową, basenem, salami konferencyjnymi i dużymi
strzeżonymi parkingami.
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III. Analiza SWOT
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Stosunkowo nieduże zanieczyszczenie

1. Położenie na północnych obrzeżach

środowiska naturalnego,

Wielkopolski,

2. Brak uciążliwego przemysłu,

2. Niewystarczający stan dróg i chodników we wsi,

3. Bliskość dużych kompleksów leśnych

3. Brak

4. Zżycie mieszkańców wsi
5. Dobrze

rozwinięta

działalność

z

walory

krajobrazu,

infrastruktury

technicznej – gazu przewodowego,
kanalizacji sanitarnej,

zakresu kultury fizycznej
6. Wysokie

podstawowej

dużo

lasów, gdzie zawsze można znaleźć

4. Brak

jednostek

obsługi

ruchu

turystycznego (hotele, restauracje),

owoce runa leśnego oraz zapolować na

5. Brak małej architektury,

dziką zwierzynę

6. Niewystarczające zaplecze rekreacyjno – sportowe,
7. Niewystarczająca promocja gospodarcza i turystyczna,
8. Wysokie koszty produkcji rolnej oraz
brak grup producenckich,
9. Zbyt

słabo

rozwinięta

działalność

pozarolnicza dająca dodatkowe źródło
utrzymania
10. Brak jeziora lub innych naturalnych
zbiorników wodnych.
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ZAGROŻENIA

SZANSE

1. Pozyskanie środków z funduszy euro- 1. Stagnacja w rozwoju bazy rekreacyjno
pejskich na rozwój społeczno – ekonomiczny wsi,

- sportowej,
2. Brak uzbrojenia terenów incestycyj-

2. Rozwój agroturystyki w tym bazy

nych dla rozwoju małej przedsiębior-

noclegowo – gastronomicznej i wykorzystanie

potencjału

czości,

turystycznego 3. Zanieczyszczenie środowiska natural-

okolic,

nego,

3. Pozyskanie zewnętrznych inwestorów,

4. Bezrobocie utrzymujące się na wyso-

4. Wykorzystanie potencjału aktywności

kim poziomie,

gospodarczej do tworzenia nowych 5. Migracja młodych ludzi do dużych
podmiotów gospodarczych (MSP)
miast i za granicę,
5. Rozwój przedsiębiorstw sektora rolno- 6. Możliwość występowania klęsk żywiospożywczego i drobnej wytwórczości z
łowych (susze, wichury),
wykorzystaniem popytu na zdrową
7. Niewystarczające środki budżetowe na
żywność,
zadania inwestycyjne
6. Poprawa sytuacji materialnej społeczności lokalnej

IV. Zidentyfikowane problemy
Do podstawowych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy Ostrówek należą
trudne warunki życia, objawiające się przede wszystkim skromnym wyposażeniem w
infrastrukturę techniczną, przede wszystkim brak kanalizacji sanitarnej i gazu przewodowego.
Ponadto systematycznemu pogorszeniu ulegają drogi w sołectwie, brakuje chodników oraz
utwardzonych poboczy.
Zbyt mała liczba osób decyduje się na podejmowanie własnej działalności
gospodarczej,

głównie

pozarolniczej,

co

skutkuje

niewystarczającym

poziomem

dostarczanych mieszkańcom usług na terenie wsi. Brakuje także firm przetwórstwa
rolniczego, które zadbałyby o przetwarzanie wyprodukowanych płodów rolnych we wsi,
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ponieważ należy podkreślić, iż główną szansą na rozwój wsi jest dalszy rozwój rolnictwa, w
tym rolnictwa ekologicznego.
Ocenia się, że poprawę sytuacji we wsi mogą przynieść inwestycje w zakresie
uzbrojenia terenów w podstawową infrastrukturę techniczną (tj. kanalizacja, gaz), co z
pewnością pozytywnie wpłynie na warunki życia mieszkańców, poprawę gospodarowania
rolników, a także przyciągnie potencjalnych inwestorów zewnętrznych.

V. Opis planowanych przedsięwzięć i inwestycji
aktywizujących społeczność lokalną na lata 2012 – 2020.
1. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji.
Plan odnowy miejscowości Ostrówki zakłada realizację wielu przedsięwzięć ze sfery
społeczno-kulturalnego

i

gospodarczego

życia

mieszkańców.

Celem

planowanych

przedsięwzięć jest przede wszystkim realizacja zadań poprawiających warunki życia
mieszkańców, integrujących społeczność wokół sportu i rekreacji, pozwalających aktywnie
i efektywnie spędzać wolny czas oraz zintegrowanie nowoczesnej i wykształconej
społeczności, zaangażowanej w życie i rozwój sołectwa. Dlatego naszym głównym celem
będzie przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem
przyległego terenu” - w celu zapewnienia dobrych warunków do prowadzenia życia
kulturalno-oświatowego oraz zapewnienia miejsca do spotkań towarzyskich mieszkańcom
wsi i przyjezdnym.
Oprócz tego chcielibyśmy:
 wybudować kanalizację sanitarną – w celu poprawy stanu ochrony środowiska
naturalnego i poprawy komfortu życia mieszkańców,
 poprawić stan techniczny dróg, w tym drogi powiatowej nr 1485P, wybudować
chodniki dla pieszych, oświetlić ważniejsze miejsca we wsi, urządzić bezpieczne
przejścia dla pieszych,
 wykorzystać świetlicę wiejską także, jako miejsce szkoleń, kursów nie tylko
dla młodzieży, ale i dorosłych, dla różnorodnej aktywności,
 zmodernizować boisko wiejskie – mające na celu stworzenie sprzyjających warunków
do rozwoju kultury fizycznej i sportu we wsi,
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 wybudować plac zabaw dla dzieci – w celu uatrakcyjnienia spędzania wolnego czasu
przez najmłodszych mieszkańców wsi w bezpiecznych warunkach.
 zagospodarować centrum wsi wraz ze znajdującym się tam zbiornikiem wodnym
Kolejność powyższych przedsięwzięć została ustalona przez mieszkańców sołectwa
w wyniku przeprowadzonych konsultacji.

2. Plan inwestycji na lata 2012 – 2020.
Planowane inwestycje na terenie miejscowości obejmują w latach 2012 – 2020 następujące
przedsięwzięcia
Czas realizacji

Nazwa planowanego zadania

Szacowany koszt
realizacji

Budowa świetlicy wiejskiej

2012-2015

1 000 000

Budowy kanalizacji sanitarnej

2013-2016

1 500 000

2012-2020

1 000 000

2013-2016

1 000 000

2015-2016

50 000

2015-2020

100 000

Budowa placu zabaw dla dzieci

2016-2020

50 000

Uzupełnianie oświetlenia miejsc ważnych dla sołectwa

2014-2020

30 000

2018-2020

200 000

Przebudowy, modernizacje, remonty dróg gminnych
wraz z budową chodników w sołectwie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1485P
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w
tym utwardzenie placu i wykonanie parkingów
Modernizacja boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem w
niezbędną infrastrukturę

Renowacja zbiornika wodnego we wsi wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu

VI. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno –
przestrzenne.
1. Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, który
jednocześnie sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz
cechy funkcjonalno-przestrzenne w Ostrówkach jest rejon wsi, w którym jest zlokalizowany:
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 przystanek PKP
 przystanek autobusowy,
 świetlica wiejska,
 plac zabaw dla dzieci,
 boisko sportowe.
2. Obszar, o którym mowa w pkt. 1 leży w centrum wsi, przez który przebiega droga
powiatowa Nr 1485P, biegnąca od Prosny do Stróżewa i dalej do Chodzieży. W centrum wsi
są chodniki, przy których znajduje się oświetlenie uliczne, urządzone są przejścia dla
pieszych. Do centrum wsi prowadzą przeważnie utwardzone drogi z każdego punktu
miejscowości, co ułatwia komunikację zarówno samochodową jak i pieszą. W centrum wsi
zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne z urządzonymi i uporządkowanymi
obejściami (urządzone trawniki, parkany, ogrody przydomowe). W obecnym budynku
świetlicy wiejskiej odbywają się różnego rodzaju spotkania, zebrania, szkolenia, imprezy
kulturalne i rozrywkowe zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dzieci na placu
zabaw mają możliwość spędzania wolnego czasu na bezpiecznej zabawie. Osoby
nieposiadające własnych środków lokomocji mają możliwość wyjazdu środkami komunikacji
publicznej do innych miejscowości. Opisywany obszar jest oświetlony, z chodnikami i
przejściami dla pieszych w związku, z czym poruszanie się w nim przez mieszkańców można
uznać za bezpieczne.

VII. Jaka jest wieś Ostrówki
Jak wygląda wieś?

Zabudowa wiejska, z często zaniedbanym
budownictwem mieszkaniowym.
Dobrze utrzymane walory krajobrazu, niczym

Co ją wyróżnia?

niezniszczone; Mieszkańcy dobrze się znają;
Środowisko naturalne nie jest
zanieczyszczone.
Praca w gospodarstwach rolnych;

Z czego utrzymują się mieszkańcy?

Zatrudnienie w sektorze prywatnym; W
mniejszym stopniu działalność na własny
rachunek.
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W jaki sposób rozwiązują

Dyskusja na zebraniach wiejskich, współpraca

problemy?

z Urzędem Gminy, praca własna.

Stan zabytków

Zabytki są raczej zaniedbane, zabytkowe
cmentarze są czynne, zadbane.
Indywidualne, dobrze rozwinięte,

Jakie jest rolnictwo?

wielokierunkowe, gospodarujące na słabych
klasach ziemi.

Jakie są powiązania

Niewystarczające powiązania komunikacyjne,

komunikacyjne?

do dyspozycji PKP i własny transport.
Liczne imprezy kulturalne organizowane

Co proponujemy dzieciom i
młodzieży?

przez radę sołecką, możliwość uczestnictwa w
imprezach organizowanych w Budzyniu,
członkowstwo w LZS – Liga Wiejska.
Profesjonalny plac zabaw dla dzieci.

VIII. Wizja rozwoju wsi Ostrówki
Zadbana, estetyczna i nowoczesna
Jak ma wyglądać wieś?

wyposażona w infrastrukturę
techniczną w tym gaz przewodowy,
kanalizację sanitarną i drogi.
Charakter rolniczy oraz turystyczno –

Co ma ją wyróżniać?

rekreacyjny i aktywny udział
społeczności lokalnej w życiu wsi,
nieskażone środowisko naturalne
Z pracy w gospodarstwie rolnym,

Z czego mogliby utrzymywać się

rolnictwa ekologicznego, agroturystyki,

mieszkańcy?

własnej działalności gospodarczej,
przetwórstwa rolno – spożywczego.

Co powinno być bardziej
wyeksponowane w dziedzinie
kultury i dziedzictwa?

Większa kultywacja tradycji w postaci
imprez lokalnych.
Nowoczesne, zmodernizowane,

Jakie ma być rolnictwo?

dochodowe, z rozwiniętym
przetwórstwem rolno – spożywczym.
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Jakie powinny być powiązania
komunikacyjne?

Więcej połączeń PKS i PKP.

Co powinno być proponowane

Organizacja większej liczby imprez

dzieciom i młodzieży?

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych

IX. Zarządzanie
1. Wdrażanie
Stworzenie

systemu

zarządzania

realizacją

Planu

ma

decydujący

wpływ

na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Stopniowe wygasanie
entuzjazmu towarzyszącego procesowi tworzenia Planu wśród samorządu i mieszkańców bez
odpowiedniego systemu mogłoby „doprowadzić Plan na półkę” z innymi, nieprzydatnymi
dokumentami w dość krótkim czasie. System, o którym mowa to przede wszystkim:


doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,



monitorowanie realizacji celów i projektów,



zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji
Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie
budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć
czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika
wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z
Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.
Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości,
wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod
względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.
Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych
inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację
kolejnych zadań wynikających z planu. Stopniowe przechodzenie od konstruowania budżetu
według dotychczasowych reguł do tworzenia budżetu zadaniowego.
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W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i
gminy, jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji
społecznych, mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej.

2. Monitorowanie
Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego
projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od
charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy
Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz
umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane, obrazujące
postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:
Wskaźniki produktu

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach
materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji;
ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.
Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia
Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu
podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków
drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym
działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).
Wskaźniki oddziaływania

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla
bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych
bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie
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(oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą
populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie
pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez
wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie
bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu
(oddziaływanie pośrednie).

Monitoring finansowy
Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji
Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego
środków. Wójt prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty,
które prezentuje Radzie Gminy podczas kolejnych planowych sesji Rady (wydatki poniesione
w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień
realizacji zadania w %).
Sposoby oceny Planu odnowy Miejscowości
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, na której udzielane
jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań Wynikających z
Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
O Planie Odnowy Miejscowości Ostrówki, jak również o rozpoczynanych zadaniach,
ich przebiegu i zakończeniu wszyscy mieszkańcy będą szczegółowo informowani. Informacje
będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy
na różnego typu zebraniach.
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