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UCHWAŁA NR VII/60/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiewo na lata 2011 - 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Lubiewo na lata 2011 – 2019 stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan



Id: LHFEK-BAGBW-WBZLN-FSMNR-VSCYN. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

Gmina Drezdenko zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Radę Miejską 
w Drezdenku Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej. 
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WSTĘP


Rozwój oraz odnowa terenów wiejskich stanowi jedno z ważniejszych zadań stojących przed Polską w czasach, gdy stara się zacieśniać związek z Unią Europejską oraz zmniejszać dysproporcje w stosunku do innych państw członkowskich. Głównym celem jest dążenie do zmniejszenia różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi.


Plan Odnowy Miejscowości w swym działaniu zakłada podejmowanie szeregu czynności zmierzających ku rozbudowie zaplecza turystycznego, gospodarczego, wspierania oraz propagowania walorów kulturowych a przede wszystkim poprawy życia mieszkańców terenów wiejskich.


Ważnym krokiem jest poprawa poziomu infrastruktury, dostępu do usług, s także rozwijanie wszelkiego rodzaju funkcji gospodarczych oraz społecznych. Programy dotyczące rozwoju wsi, tworzone przez Jednostki Samorządów Terytorialnych, w swych treściach zakładają spójność z założeniami Unii Europejskiej dotyczącymi rozwoju tak kraju jak i regionu. Wszelkie działania obierają sobie za cel rozwój tożsamości danej społeczności, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Mają również w zasadniczy sposób wpływać na zwiększenie atrakcyjności wsi. Plan Odnowy Miejscowości został zaplanowany na lata 2011 – 2019. W tym czasie planowane będą kroki inwestycyjne zmierzające ku zaplanowanym celom i priorytetom rozwojowym. Etap realizacji zadania zostanie przygotowaniem niezbędnych jego opisów, wszelkich uzasadnień, opracowania zakresu rzeczowego, ustaleniem kosztów i terminów realizacji prac. Tak sporządzone plany przedstawione zostaną w trakcie odbywających się zebrań wiejskich.


Sporządzenie i zaakceptowanie Planu Odnowy Miejscowości stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego pomocą finansową objęte zostaną:      budowa, remont oraz wyposażenie obiektów:


- pełniących funkcje społeczno – kulturalne, rekreacyjne, sportowe, publiczne,


- służące promocji obszarów wiejskich, propagowanie i zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego,


- kształtowanie obszarów przestrzeni publicznej,


- budowa, modernizacja i remont infrastruktury turystycznej,


- konserwacja lokalnych pomników historycznych, zabytków oraz miejsc pamięci.


Struktura planu zawiera następujące elementy wynikające z logiki programowania:


- diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej wsi,


- analizę SWOT,


- wizję rozwoju wsi,       


- priorytety i działania,


- sposoby wdrażania i monitorowania.


Opracowany Plan Odnowy   Miejscowości jest dokumentem otwartym, w związku z czym może ulegać  zmianom w zależności od zaistniałych potrzeb społecznych, finansowych oraz dostępności do funduszy Unii Europejskiej. Plan Odnowy został opracowany wspólnie z mieszkańcami stałymi sołectwa Lubiewo i z mieszkańcami, którzy mieszkają w Lubiewie na okres tymczasowy.





I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI    LUBIEWO.


1. Położenie Lubiewa (administracyjno-geograficzne)


Mała wieś sołecka Lubiewo położona  jest w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gmina Drezdenko. Sołectwo  umiejscowione jest w obrębie Starobielickiego Boru i usytuowane jest 7 km na północ od Drezdenka. Sąsiednie miejscowości to : od zachodu Zagórz ( 3 km ), od wschodu Drawiny ( 3 km ), od południowego zachodu Drezdenko. Od strony północnej tereny przylegają do jeziora Łubowo. Wieś położona w północno – centralnej części gminy przy drodze Drawiny – Zagórze Lubiewskie – droga nr 0015167.


2. Powierzchnia


Sołectwo Lubiewo obejmuję obszar powierzchni 1972,84 ha ( 310 działek ), będący geodezyjnym Obrębem Gminy Drezdenko. Na terenie sołectwa Lubiewo przeważają gleby klasy VI a otaczające lasy Puszczy Noteckiej wzbogacają bazę turystyczną. 


3. Historia 


Lubiewo – gm. Drezdenko niemiecka nazwa  do 1945 roku Brand                    ( powiat Friedenberg/Neumark). Przed wieloma wiekami wieś Brand nosiła nazwę „ Rumheid” co znaczy „ wolne pomieszczenie w lesie” albo też „wolne miejsce w lesie”. Pierwotne dzieje wsi są niejasne. Lubiewo uznawane było za jedną z XVI – wiecznych osad, powtórnie zasiedloną w wieku XVIII. Część badaczy utożsamia Lubiewo ze wsią „Lubow”, zarejestrowaną w dokumentach w 1539 roku. W okresie Późniejszym osada określana była nazwami „Brand” lub „Raumeneheide Am Lubow – See” a także „Russenbrand” ( „ Rosyjskie pogorzelisko”), wskazującym na pogorzeliskowy charakter miejsca lokalizacji. Według Manfreda Lubitza przedwojennego mieszkańca Lubiewa (Brand) Rosjanie w wieku XVI spalili całą wieś i las pomiędzy Lubiewem a Drawinami ( nazwa przedwojenna Drage Bruch). Wtedy we wsi ocalało tylko kilka domów a od tego czasu obszar ten nazywano „Russenbrand” – Rosyjskie pogorzelisko.




W 1763 r. na należącym do domeny w Drezdenku miejscu osadzono 10 rodzin ( łącznie ok. 50 osób), którym dano po 4 morgi ziemi, zaś na zagospodarowanie rok wolnizny, łąki zaś wydzierżawiono za czynsz. Osadzeni w Lubiewie koloniści pochodzili z Polski. W 1774 r. we wsi działała już szkoła, do której uczęszczało 14 dzieci. Na początku XIC ( ok. 1809 r. ) we wsi  mieszkało 10 rodzin kolonistów i 7 komorników a liczba mieszkańców wynosiła wówczas 97 osób.


Znaczny rozrost ekonomiczny jak i demograficzny nastąpił w wieku XIX, kiedy to liczba ludności uległa potrojeniu. W 1919 r. w Lubiewie mieszkały już 343 osoby. Po II wojnie światowej wieś początkowo wchodziła w skład gminy Nowe Drezdenko, od 1954 r. należała do GRN w Drawinach. Do1975 r. wieś pozostawała w powiecie strzeleckim a obecnie w ramach gminy Drezdenko. Liczba ludności to 73 osoby – stali mieszkańcy. W XIX wieku wybudowano we wsi kościół ewangelicki a obecnie kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej. W okresie przedwojennym był także cmentarz, którego ruiny są w południowo – wschodniej części wsi. Wieś posiadała własną szkołę, w której obecnie jest sklep i mieszkanie. Po II wojnie światowej w czerwcu 1946 r. rozpoczęto wysiedlanie mieszkańców wsi do Niemiec, a następnie w 1946 r. rozpoczęto zasiedlanie wsi Polakami.


4. Ludność 


Liczba mieszkańców 73 osoby, są to stali mieszkańcy.


Według danych archiwalnych w latach 1919 były  343 osoby.


Wśród mieszkańców wioski dominuje ludność w wieku 19 – 65 lat. 


Większą część ludności stanowią potomkowie osadników z kresów wschodnich, wielkopolski i Polski środkowej, jak i z innych terenów Polski.


Większość mieszkańców  Lubiewa utrzymuje się z pracy w małych firmach prywatnych w pobliskich zakładach przetwórstwa drzewnego, jak i z pracy w zakładach znajdujących się na terenie Drezdenka. 


Na terenie wsi Lubiewo nie ma  gospodarstw  rolnych. Prawie 100 % mieszkańców posiada obywatelstwo polskie, pod względem wyznaniowym również 100% to mieszkańcy wyznania Rzymsko-Katolickiego.


Ilość ludności zmienia się latem, gdy przyjeżdżają wczasowicze.




5. Przestrzenna struktura miejscowości.


 Wieś zajmuje malownicze tereny w lesie nad jeziorem. Do wsi prowadzi droga o nawierzchni asfaltowej. Wieś skomunikowana także drogami leśnymi. 


KP-D drogi gminne – klasy drogi dojazdowej,


KD-L drogi gminne – klasy drogi lokalnej. 


Najbliższa stacja kolejowa w Drawinach, zapewnia połączenie na trasie Poznań – Szczecin.


 Na terenie sołectwa Lubiewo znajdują się stanowiska archeologiczne: - stanowisko nr 21- na obszarze,





- stanowisko nr 6 – w miejscowości


w/w epoka kamienna ślad osadniczy. 



Układ przestrzenny wsi w formie krótkiej, zwartej ulicówki, wytyczonej na osi W – E, równolegle do linii brzegowej jeziora.


W centralnej części wsi usytuowany jest kościół, sklep z salą wiejską i plac zabaw dla dzieci i dorosłych ( jest to otwarta przestrzeń wspólna),


Ośrodek  wypoczynkowy, pole namiotowe, przystań i plaża.


Główna zabudowa to budynki mieszkalne i letniskowe wraz z uzupełniającą zabudową gospodarczo – garażową.


Kierunki zagospodarowania przestrzennego to planowane zachowanie i uzupełnienie zwartego układu przestrzennego zabudowy. Rozwój terenów mieszkaniowych możliwy w rejonie układu przestrzennego zabudowy wsi i na terenach bezpośrednio przyległych. Tereny o nowych funkcjach rekreacyjno – turystycznych, usługowych głównie w części północnej nad brzegami jeziora oraz w postaci mniejszych obszarów w sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy.


Na podstawie mapy syt. – wys. Ustalono, że w Lubiewie jest około 65 budynków mieszkalnych i letniskowych. Jest też restauracja „Pelikan„ czynna w sezonie letnim, ośrodek wczasowy „ Merpol”






II. INWENTARYZACJA I ANALIZA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE  MIEJSCOWOŚCI.


1. Zasoby przyrodnicze.


Lubiewo leży na terenie polodowcowym nad jeziorem rynnowym. Wieś otoczona jest przez użytki leśne i jezioro. W okolicy przeważają lasy sosnowe i bukowe oraz mieszane.


Największym atutem Lubiewa jest sąsiedztwo wielu jezior. Przyległe jezioro Łubowo ( Łubów ) to zbiornik o powierzchni 101,9 ha, długości 3850 m i szerokości 264 m. Charakteryzuje je przede wszystkim doskonale rozwinięta linia brzegowa z wieloma zatoczkami i piaszczystym dnem. Są także w pobliżu jeziora : Kosin Mały, Kosin Duży, Łutówko ( rezerwat krajobrazowy ). Gleby piaszczyste zostały zalesione. Środowisko fauny i flory Lubiewa nie wyróżnia się z pośród innych wiosek znajdujących się w obszarze gminy. Pojawiają się tu zwierzęta takie jak sarna, dzik, lis, bocian biały, dzięcioł, przepiórka, …Lubiewo posiada znaczne walory krajoznawcze a malownicze położenie odgrywa główną rolę w turystyce. Przez wioskę prowadzi oznakowana ścieżka rowerowa.






2. Dziedzictwo kulturowe.


W Lubiewie zachował się zabytkowy kościół wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-354/A z dnia 25.11.2009 r. Stan jego jest dostateczny – zły stan pokrycia dachowego może spowodować zniszczenie elementów konstrukcyjnych.


W skład historycznej zabudowy wiejskiej wchodzą też następujące budynki:


Dom nr 1, mur., 1 ćw. XX w.,


Szkoła nr 2, mur., p. XX w.,


Budynek gospodarczy nr 3, szach., p. XX w.,


Dom nr 4, mur., K.XIX w.,


Dom nr 11, mur., lata 20 – XX w.,


Dom nr 14, mur/glina, k. XIX w.,


Dom nr 21, mur/szach., k. XIX w.,


Dom nr 22, mur., p. XX w.,


Dom nr 27, mur., 1927 r.




3. Obiekty i tereny.


W centrum wsi jest plac, na którym odbywają się spotkania wiejskie, np. zabawy, festyny, dzień dziecka,…


Na końcu wsi jest usytuowany Ośrodek Wypoczynkowy „MERPOL” z ilością miejsc noclegowych 65. Wyposażenie ośrodka: bar, grzybobranie, jadalnia, restauracja, ogniska, parking, plac zabaw dla dzieci, sala wielofunkcyjna, stół do tenisa, wędkarstwo, wypożyczalnia sprzętu sportowego, żeglarstwo.


Jest ogólnie dostępna plaża i przystań Klubu Żeglarskiego Kliwer mającego siedzibę w Drezdenku. Można tam wypożyczyć sprzęt


pływacki: kajaki, żaglówki, rowery wodne, łódki.


Przy jeziorze i w lesie są ciągi pieszo – jezdne.






4. Infrastruktura społeczna.


Podstawowym założeniem infrastruktury społecznej jest poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy socjalnej oraz pozostałych elementów sfery społecznej. Działając w ramach priorytetowych zadań niezwykle istotne jest podnoszenie atrakcyjności wsi jako miejsca do inwestowania i przebywania. Na obecnym etapie rozwoju społecznego i gospodarczego kwestia ta jest ściśle powiązana z organizacją czasu wolnego oraz usług społecznych. W Lubiewie znajduje się niedawno częściowo wyremontowana świetlica wiejska. Pozostałość po zlikwidowanej szkole podstawowej  w ramach reformy szkolnictwa w roku 1996.


Dostępne jest również boisko do gry w siatkówkę.






5. Infrastruktura techniczna.


Rozbudowa infrastruktury technicznej odgrywa bardzo ważną rolę w poprawie warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich, sprzyja właściwemu rozwojowi niemal wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Jej rozwój powinien zmierzać w kierunku znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Na podstawie analizy istniejącego stanu wyposażenia sołectwa w infrastrukturę techniczną można stwierdzić, że jest ona na bardzo niskim poziomie. Potrzeby mieszkańców w zakresie energetyki są zaspokojone w wystarczającym stopniu.


Na terenie miejscowości nie ma masztów telefonii komórkowej. Nie zaspokajane są też potrzeby w zakresie telekomunikacji.


W Lubiewie brakuje kanalizacji sanitarnej. Nieczystości odprowadzane są do przydomowych szamb.


Ponadto wioska pozbawiona jest dostępu do sieci gazowniczej. Mieszkańcy używają zastępczych środków takich jak olej opałowy, koks, węgiel czy drewno, co źle wpływa na środowisko naturalne wioski oraz okolic.


W miejscowości nie ma możliwości segregowania odpadów, co przejawia się głównie brakiem odpowiedniej ilości kontenerów na szkło, makulaturę, złom. Odpady z terenu Lubiewa wywożone są przez wyspecjalizowaną firmę.


Gospodarstwa domowe nie są na stałe podłączone do globalnej sieci. Internet dostarczany jest abonamentem przez sieć Orange ( nie wszyscy mają zasięg). Nie ma możliwości korzystania z zasobów internetu w publicznym punkcie dostępu znajdującym się we wsi lub jej pobliżu. Istnieją duże, niezaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie stałego, taniego podłączenia do Internetu.




6. Gospodarka i rolnictwo.


W Lubiewie nie ma gospodarstw rolnych.


Na terenie wsi nie mieszczą się siedziby żadnych firm zatrudniających większą liczbę osób. Na obszarze wsi od kilku lat działa Ośrodek Wczasowy „MERPOL”. Słabo rozwinięta jest aktywność handlowo – usługowa, znajduje się jeden sklep spożywczy. Mieszkańcy wioski dojeżdżają do miejsc pracy mieszczących się w pobliskich miejscowościach: Drezdenko, Drawiny, Trzebicz. Brak komunikacji.


7. Kapitał społeczny i ludzki.


Zasoby ludzkie to funkcjonująca Rada Sołecka. Niedawno wyremontowana sala wiejska stanowi doskonałe miejsce spotkań mieszkańców. Sprzyja organizowaniu różnego rodzaju stowarzyszeń


A także kół zainteresowań będących sposobem miłego i owocnego spędzania czasu wolnego. Jest to alternatywa dla innych form wypoczynku i ważna forma integracji społeczeństwa. Aktywne organizacje społeczne: Rada Sołecka ( organizuje zimą kuligi a latem zabawy wiejskie ).


8. Atrakcje turystyczne.


Lubiewo to sołectwo położone w malowniczym sąsiedztwie lasów i jezior, przez co posiada dużą wartość turystyczną. Nie jest ona jednak w pełni wykorzystana i zagospodarowana. Wioska stanowi wartościowy zespół krajobrazowo – architektoniczny z zachowaną dawną zabudową i liczną nową zabudową mieszkaniowo – letniskową. Wieś Lubiewo jako najważniejszą atrakcję traktuje:


- Kościół filialny p.w. Matki Bożej Szkaplerznej


Kubatura ok. 1140 m   , powierzchnia użytkowa ok. 165 m   ,


Kościół wzniesiony został w latach 90-tych XIX w., jako pierwsza świątynia w tej wsi. Obiekt ten pośrednio datuje dzwon z 1890 r. wykonany w pracowni Voss Sohn ze SzczeCina. W 1900 r. świątynia ta wymieniona została w rejestrze filii parafii protestanckiej w 

Przeborowie.




Po II wojnie światowej obiekt przejęty został przez katolików i poświęcony 18.07.1948 r., ponowna konsekracja w dniu 14.02.1962 r. związana była zapewne z ukończeniem remontu świątyni. W latach 80- tych wykonany został nowy ołtarz, prace te prowadził pan Grzegorzek na podstawie projektu jednego z 

poznańskich architektów. W 1988 r. wykonano nowy dzwon dla kościoła.


Sala kościelna nakryta dwuspadowym, belkowym stropem. Podstawą konstrukcyjną stropu są krótkie zastrzały wspierające stojące ściany stolcowe; ułożone są na nich w osi N-S belki stropowe o przekrojach 8x8 cm. Na tych belkach nabite są deski tworzące powałę. Odsłonięte elementy więźby dachowej i stropu (stolce, zastrzały, belki stropowe i miecze ) mają ozdobne sfazowane krawędzie ( pomalowane na czerwono). Stojce zakończone wiszącym, toczonym zwornikiem. Nad prezbiterium ostrołukowe sklepienie ceramiczne, wyprawione gładkim tynkiem wapiennym, malowane w tonacji ochry.


Wnętrze kościoła ma podłoże wtórnie pokryte betonową posadzką (lastryko). W prezbiterium powierzchnia posadzki podwyższona o ok. 30 cm.


Na emporę prowadzą jednobiegowe, kręcone ( zabiegowe ) schody wykonane z kamiennych ciosów, Najwyższe kondygnacje wieży drewniane, policzkowe.


Ołtarz drewniany, współczesny z umieszczonym pośrodku – również współczesnym – obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej.


Wnętrze doświetla mosiężny, 8-ramienny świecznik typu korpusowego, zdobiony puszkowymi kulami i odrostkami, wykonany na początku XX w.


Drewniane ławki o policzkach zwieńczonych elementami w formie trójliścia i prostych płycinowych zapleckach – malowane farbą olejną w kolorze żółtobrązowym – wykonane na pocz. XX w. Na wieży – w przedświcie – na metalowym łożu zawieszony jest stalowy dzwon o średnicy ok. 65 cm, wykonany w 1988 r. Pokrycie dachu korpusu kościoła, przybudówki i przedsionka stanowi ceramiczna karpiówka ułożona w koronkę. Kalenice zabezpieczone ceramicznymi gąsiorami. Dwuspadowy daszek pokryty blachą ocynkowaną.


Otwory okienne w formie stojących, przesklepionych nadprożami ostrołukowymi. W węgarach ścian osadzone są metalowe ramy okien stałych, wzmocnione płaskownikiem. Przeszklenie okien witrażowe, romboidalne, żółte szybki z obramianiem fioletowym, oprawione w ołowiane ramki.


Drzwi frontowe dwuskrzydłowe, dwuwarstwowe ( spągowo-płycinowe).


Instalacja elektryczna 220 V, odgromnik. Krawędzie połaci dachowych zabezpieczone orynnowaniem, wykonanym z blachy ocynkowanej.


III. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE.


Opis i charakterystyka obszarów, które już funkcjonują i mają możliwość dalszego rozwoju.


· Kościół i plac przy kościele w centrum wsi. W każdą niedzielę, święta i niektóre dni tygodnia spotykają się mieszkańcy Lubiewa i Zagórza Lubiewskiego oraz przyjezdni turyści z całej Polski i z zagranicy. Służy to poszerzaniu kręgu znajomych, wymianie poglądów i zintegrowaniu osób rozmawiających długo przed mszą i po mszy oraz w czasie wykonywania prac porządkowych. Mieszkańcy w/w wiosek wykonują prace na rzecz kościoła, np. ostatnio wykonano nowy krzyż misyjny, nasadzono zieleń,... Kościół jest ozdobą wsi a wnętrze z oświetlonymi witrażami stwarza niezapomniane chwile dla przebywających w niej osób – bywają w kościele koncerty myśliwskie. Grali wczasowicze, którzy wypoczywali w Lubiewie.


Wspólne prace przy koście i przy kościelnym placu integrują wieś Lubiewo i wieś Zagórze Lubiewskie i motywują do dalszych spotkań.


· Sala wiejska w centrum wsi jest miejscem zebrań wiejskich, spotkań z zaproszonymi gośćmi, zabaw wiejskich w okresie zimy np. sylwester połączony z corocznym ogniskiem sylwestrowym zorganizowanym na placu przed salą. Organizowana jest w niej także choinka dla dzieci. Jest to punkt spotkań imprez sportowych ( np. meta dla biegaczy przełajowych, spotkania wędkarskie.


· Plac wiejski w centrum wsi gości mieszkańców i przechodniów przyjezdnych, którzy odpoczywają w cieniu drzew na zamontowanych ławkach. Bardzo często odbywają się na płycie betonowej zabawy wiejskie. Plac ma centralne położenie i dlatego muzyka z placu słychać w całej wsi, co zachęca do wspólnego spędzania czasu. Na placu wiejskim chętnie bawią się dzieci zarówno pod opieką rodziców


jak i te starsze. Wszystkie spotkania osób miejscowych i przyjezdnych są praktyczną formą integracji.


· Plaża nad jeziorem latem i zimą jest miejscem spotkań głównie mieszkańców, którzy organizują ogniska i  całymi rodzinami spędzają tam czas. Zimą są także kuligi osobno dla dzieci i dla dorosłych zakończone wspólną zabawą. 



Podsumowując Rada Sołecka i poszczególni mieszkańcy ożywiają centralne punkty wsi, które są obszarami o szczególnym znaczeniu. Integrują się społecznie nie tylko między sobą ale także ze społeczeństwem z zewnątrz. Wnosi to wiele nowego do życia wsi. Nowe kontakty, nowe możliwości funkcjonowania społecznego.


Obszary w/w sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.  Wieś jest aktywna i otwarta na napływającą wiedzę i nowe działania. Ma duży potencjał a pozyskane środki finansowe wykorzystuje podwójnie dzięki własnemu zaangażowaniu.


IV. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI.


1. ANALIZA SWOT


Stworzona w celu wskazania czynników stanowiących mocne  i słabe strony miejscowości, oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju. 


		SILNE STRONY

		SŁABE STRONY



		· Atrakcyjne położenie w malowniczej okolicy, w urozmaiconym krajobrazowo otoczeniu, wśród lasów, 

		· Brak ścieżki rowerowej, brak odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla młodzieży



		· Lokalizacja w centrum wsi Sali wiejskiej i placu wiejskiego – możliwość jego zagospodarowania

		· Niewystarczające zagospodarowanie terenów w centrum wsi


· Brak chodników  



		· Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu, szlak rowerowy ( niebieski ),

		· Brak infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: oznakowania tras i miejsc atrakcyjnych



		· Korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku dla osób zmęczonych życiem w dużym mieście

		· Brak komunikacji publicznej,


· Nie występuje sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna (jest kilka numerów )



		· Potencjał ludzi w wieku produkcyjnym 

		· Brak miejsc pracy



		· Baza  rekreacyjna


-plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, 

		· Zły stan techniczny obiektów



		            SZANSE

		ZAGROŻENIA



		· Wykorzystanie walorów przyrodniczych w tym głównie dla rozwoju turystyki,


· Budowa placu zabaw dla dzieci


· Budowa boiska sportowego (wielozadaniowego) do gry w piłkę siatkową, tenisową, ręczną, zajęcia pozalekcyjne,

		· Migracja wykształconej młodzieży do większych miast, demoralizacja młodzieży,


· Starzejące się społeczeństwo wsi, 


· Wzrost bezrobocia,


· Zubożenie części społeczeństwa,


· Niestabilność prawa,






		· Budowa właściwej plaży i pomostu na jeziorze

		· Brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego



		· Budowa drogi i chodnika, wzrost konkurencyjności,

		· Brak zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi



		· Możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych, współpraca z gminą 

		· Brak środków finansowych 


· Brak miejscowej infrastruktury 


-miejsc spotkań mieszkańców





2. Wyniki analizy.


MOCNE STRONY WSI


Po przeprowadzeniu analizy SWOT zakładającej słabe i silne strony oraz szanse i zagrożenia można wywnioskować, iż Lubiewo jest wioską posiadającą bardzo dużo możliwości sprzyjających dalszemu rozwojowi, które nie są jednak do końca wykorzystane.


Najistotniejszym atutem Lubiewa okazało się samo malownicze położenie miejscowości, piękne, spokojne otoczenie z dala od uciążliwości miejskich i z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych, atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo środowisko. Wśród silnych stron znajdują się przede wszystkim korzystne warunki klimatyczne sprzyjające mieszkaniu i wypoczynkowi w tej okolicy.


SŁABE STRONY WSI


Słabością Lubiewa jest brak komunikacji publicznej ( autobusu ), co w znacznym stopniu utrudnia mieszkańcom dojazd do pracy, sklepów czy ośrodków kultury.


W wiosce znajdują się drogi, które wymagają remontu i przebudowy, ze względu na ich złą jakość jak i brak chodników.


Dużym problemem, który w zasadniczy sposób wpływa na stosunki społeczne jest brak oferty z zakresu sportu, kultury i rekreacji – nie działają tu żadne stowarzyszenia ani organizacje pomagające w procesie integracji i zagospodarowania wolnego czasu.


Słabymi stronami wsi jest niedostosowanie infrastruktury społecznej dla potrzeb wioski. Remontu wymaga sala wiejska, w której organizowane są zebrania wiejskie.


Słabą stroną wsi Lubiewo jest również niezagospodarowany plac wiejski, którego grunty należą do Nadleśnictwa Smolarz.


Szansą na poprawę warunków życia mieszkańców są fundusze oraz dotacje pozyskiwane w celu dalszego rozwoju ze środków UE, jednak świadomość mieszkańców dotycząca tego typu możliwości jest niewielka.


Kluczem do odnowy i rozwoju obszarów wiejskich jest dostrzeganie i wykorzystywanie wszystkich walorów miejscowości,


a także niwelowanie zagrożeń oraz słabości.


V. KIERUNKI ROZWOJU SOŁECTWA


Lubiewo jest sołectwem, którego mieszkańcy bardzo chętnie angażują się do wszelkich działań na rzecz swojej wsi oraz podejmują kroki zmierzające do dalszego jej rozwoju. Mieszkańcy zgłaszają chęć udziału w różnego rodzaju warsztatach oraz szkoleniach poszerzających ich wiedzę w zakresie zdobywania środków umożliwiających poprawę warunków życia mieszkańców wsi, atrakcyjności miejscowości oraz polepszeniu jej sposobu funkcjonowania. Według mieszkańców szansę na zwiększenie miejsc pracy stanowi agroturystyka, która czerpiąc z zasobów ciszy oraz piękna środowiska aktualnego tych okolic, przyciągać będzie turystów uciekających przed hałasem wielkich miast. Poprawę warunków stanowić ma również udoskonalenie gospodarowania odpadami. 


W celu integracji mieszkańców Lubiewa zorganizowane zostanie miejsce spotkań, gdzie będzie również możliwość organizowania większych imprez plenerowych, kulturowych oraz rekreacyjno – sportowych. Sala wiejska stanowić może miejsce spotkań i sposób wypełniania czasu wolnego dzieci, młodzieży czy też osób starszych. Rozpowszechnianie i inwestowanie w życie kulturalne mieszkańców obszarów wiejskich, tworzenie warunków do przekształceń w gospodarstwach, rozwój wielokierunkowej działalności gospodarczej oraz wyszukiwanie alternatywnych źródeł utrzymania wsi stanowią główne cele rozwojowe. Nie tylko wpływają na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, ale również promują turystykę wiejską poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz historycznego.


Podsumowując - głównym kierunkiem rozwoju miejscowości Lubiewo jest działanie na rzecz rozwoju i promocji wsi. Stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego wsi.


Kolejnym kierunkiem rozwoju wsi jest podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez wyposażenie wsi w obiekty sportowo-wypoczynkowe mające służyć mieszkańcom, turystom  i mieszkańcom wsi sąsiednich.


VI. OPIS PLANOWANYCH  DO REALIZACJI  ZADAŃ W PODZIALE NA PRIORYTETY, CELE, ZADANIA NA LATA 2011-2019


                1. Opis planowanych zadań przedstawia załącznik nr 1


VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ – PROJEKTÓW NA LATA 2011-2019 


           Harmonogram przedstawia załącznik nr 2


VIII. PODSUMOWANIE


Plan Odnowy i Rozwoju miejscowości Lubiewo jest szansą stworzenia dla wsi wielu atrakcyjnych i pożytecznych miejsc. Miejsca te zapewnią i umożliwią przyjemne i bezpieczne  spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.  


Plan Odnowy i Rozwoju wsi Lubiewo będzie prowadzony w celi dostarczania informacji mieszkańcom na temat zaplanowanych zadań i inwestycji, a także będzie informować o postępach prowadzonych prac.


„LUBIEWO ŚRODOWISKIEM OTWARTYM, PRZYJAZNYM I GOŚCINNYM”


		Co ma wyróżniać wieś?

		Otwartość, gościnność przychylność dla wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych.



		Kim mają być mieszkańcy wsi?

		Mieszkańcy mają być społeczeństwem które potrafi się integrować z osobami przyjezdnymi, sąsiadami i ludźmi którzy chcą stworzyć w wiosce miejsca pracy i miejsca odpoczynku.



		Jak ma wyglądać nasza wieś?

		budowa i modernizacja dróg wraz z budową chodnika


-wieś terenem ekologicznym zdrowym dla mieszkańców i przyjezdnych


-rozwój infrastruktury komunalnej 


- budowa drogi lokalnej


-dbałość o czystość i  estetykę wsi


-budowa bazy  sportowo-rekreacyjnej ( plaża, pomost, zadaszenie dla miejsca ogniskowego, zjazd dla kajaków, przystań,…) dla mieszkańców i przejezdnych. 



		Co zaproponujemy dzieciom             i młodzieży?

		Propozycje dla dzieci i młodzieży to:


-sala wiejska(organizowanie różnego rodzaju imprez takich jak: dzień dziecka, mikołajki, andrzejki, zabawy integracyjne z sąsiednimi wioskami, pieczenie ziemniaka jesienią 


-plac zabaw dla dzieci 


-boisko sportowe do gry w piłkę siatkową ( koszykówkę i gry w tenisa ).





Załącznik nr 1.                                                                                                                                                                                  OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ  W PODZIALE NA PRIORYTETY, CELE, ZADANIA NA LATA 2011-2019


		PRIORYTET  I                                                   Rozwój infrastruktury wsi podnoszącej standard życia mieszkańców



		CEL 1

		Stworzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej 



		

		ZADANIA 

		         1.   Remont kościoła. 



		

		

		2. Budowa plaży, pomostu, zjazdu dla kajaków i łódek, przystani dla prywatnych kajaków i łódek – ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i gości


3. Budowa placu zabaw dla dzieci 



		CEL 2

		Rozwój lokalnej infrastruktury społeczno-kulturowej 



		

		ZADANIA 

		1. Remont płyty betonowej, ustawienie dodatkowych ław i siedzisk na placu wiejskim



		CEL 3

		Poprawa infrastruktury drogowej



		

		ZADANIA 

		1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze wiejskiej gruntowej



		

		

		



		

		

		2. Budowa chodników



		

		

		



		

		

		3. Budowa zadaszonego miejsca ogniskowego nad jeziorem



		PRIORYTET II                                                 Integracja mieszkańców i zachowanie dziedzictwa kulturowego



		



		CEL 1

		Zaangażowanie mieszkańców w działaniu na rzecz wsi



		

		ZADANIA

		1. Udział mieszkańców przy pracach związanych z zagospodarowaniem placu przykościelnego – kontynuacja ( ustawienie nowego krzyża misyjnego, dbałość o zieleń)


2. Udział mieszkańców przy pracach związanych z zagospodarowaniem placu wiejskiego. Ogrodzenie, uprzątnięcie i obsadzenie zielenią wieloletnią



		

		

		2.  Dbałość o estetykę wsi



		

		

		



		CEL 2

		Integracja kulturowa i identyfikacyjna mieszkańców ze wsią 



		

		ZADANIA

		1.Kontynuacja organizacji wspólnych zabaw wiejskich



		

		

		2.Organizacja imprez sportowych i promocja różnych systemów współzawodnictwa na szczeblu lokalnym



		

		

		3. Kontynuacja organizacji zabaw dla dzieci i młodzieży





Załącznik nr 2


HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ – PROJEKTÓW 


NA LATA 2011-2019


		Lp.

		ZADANIA

		SZACUNKOWY KOSZT W ZŁ

		TERMIN REALIZACJI

		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA



		1.

		Remont kościoła za szczególnym uwzględnieniem ziszczonego pokrycia dachowego, budowa ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni przy kościele

		400.000 zł.

		2011-2012

		Samorząd Gminy


Fundusze Unijne



		2.

		Budowa plaży, pomostu, zjazdu dla kajaków i łódek, przystani 

		300.000 zł

		2011-2019

		Samorząd Gminy


Fundusze Unijne






		3.

		Budowa placu zabaw dla dzieci oraz remont i rozbudowa placu wiejskiego ( remont płyty betonowej, ustawienie dodatkowych ław i siedzisk)

		30.000 zł.

		2012-2014

		Samorząd Gminy


Fundusze Unijne


Wkład pracy własnej



		4.

		Utwardzenie drogi wiejskiej 

		500.000 zł

		2016-2019

		Samorząd Gminy


Fundusze Unijne



		5.

		Budowa części chodników i placu manewrowego dla autobusu szkolnego 

		200.000 zł.

		2017-2019

		Samorząd Gminy


Fundusze Unijne



		6.

		Budowa zadaszonego miejsca ogniskowego nad jeziorem

		25.000 zł

		2011-2019

		Samorząd Gminy


Fundusze Unijne


Wkład własny



		7.

		Organizacja wspólnych imprez integracyjnych dla wszystkich mieszkańców wsi 

		20.000 zł

		2011-2019

		Samorząd Gminy


Wkład własny


Rada Sołecka
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