Uchwała Nr XXIII/140/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiny
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2
pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego
2008 r. 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 (Dz. U. Nr 38, poz. 220) - Rada
Gminy, na wniosek Wójta uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Osiny na lata 2009-2015 przyjęty
Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Osiny z dnia 2 kwietnia 2009 r.,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Zebrania Wiejskiego Wsi Osiny z dnia 2 kwietnia 2009 r.
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I.

WSTĘP

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed
Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Jego zasadniczym 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 ubieganiu się o środki
finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie
„Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy przy
opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości.
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.1
Obszarem realizacji niniejszego Planu Odnowy Miejscowości jest teren miejscowości
Osiny w gminie Żyrzyn, natomiast okres realizacji przyjęto na lata 2009 - 2015.
1
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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 kosztorysem i harmonogramem działań.
Plan Odnowy Miejscowości Osiny to dokument, który określa strategię działań w
sferze społeczno-gospodarczej na lata 2009-2015. Podstawą opracowania planu jest
Strategia

Rozwoju

Gminy

Żyrzyn

oraz

dokumenty

strategiczne

o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i powiatowym, a także regulacje prawne (ustawy i
rozporządzenia).
Niniejszy plan jest dokumentem 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.
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II.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
MIEJ SCOWOŚCI

Położenie
Miejscowość Osiny to wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie
puławskim, w Gminie Żyrzyn. Znajduje się ona w południowej części Gminy Żyrzyn na
granicy z Gminą Końskowola. Wieś Osiny od północy graniczy z miejscowością Żyrzyn, od
wschodu z miejscowościami Wola Osińska (Gm. Żyrzyn) i Sielce (Gm. Końskowola), a od
południa z miejscowością Wronów (Gm. Końskowola), od zachodu z miejscowością Bałtów
(Gm. Żyrzyn).

Wieś Osiny znajduje się w odległości około 4 km od Żyrzyna oraz o około 8 km od
Puław i ok. 50 km od Lublina. Według stanu na koniec 2008 r. miejscowość tę zamieszkiwało
1043 osoby. Osiny zajmują powierzchnię1364 ha.
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Ludność wsi Osiny
Pod względem liczby ludności Osiny zajmują drugą pozycję w Gminie Żyrzyn.
Miejscowość zamieszkuje 1043 mieszkańców w tym 537 kobiet i 506 męŜczyzn wg. stanu na
koniec 2008r.). Mieszkańcy Osin stanowią 15,3% ogółu mieszkańców gminy Żyrzyn.
Analizując liczbę mieszkańców Osin na przestrzeni lat 2004-2008 należy odnotować
wzrost populacji. W skali całej gminy Żyrzyn występuje trend przeciwny, ponieważ liczba
ludności regularnie obniża się. Świadczy to o wysokim i stabilnym potencjale ludnościowym
Osin.
Tabela 1. Liczba mieszkańców miejscowości Osiny na koniec 2008 r.
Lp.
1.

Wyszczególnienie
mieszkańcy

Liczba ludności w latach
2004

2005

2006

2007

2008

1004

1024

1034

1030

1043

Tabela 2. Mieszkańcy Osin według wieku na koniec 2008 r.
Lp.
1.

Wyszczególnienie
mieszkańcy

Kategorie wiekowe
0-18 lat

19-59

powyżej 60 lat

198

615

230

0
230

198

0-18
19-60
60 i wię ce j

Rysunek 1. Liczba ludności Osin wg kategorii wiekowych – stan na koniec 2008 r.
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Historia Osin
Miejscowość Osiny leży nieopodal Woli Osińskiej, Sielc i Wronowa. Powstanie jej
datuje się podobnie jak z większością wsi z terenu Gminy na drugą połowę XIV
wieku. W XV wieku wieś należała do parafii Końskowola, a właścicielami była rodzina
Końskich herbu Rawa. Następni właściciele to rodzina Tęczyńskich, po której dobra
przechodzą w ręce książąt Zbarskich. Sam Książę Krzysztof Zbarski miał stanowisko
koniuszego koronnego i do śmierci rezydował w Osinach. Rodzina Opalińskich
odkupiła włości od Tęczyńskich, które przechodzą w posag córce Zofii Opalińskiej.
Ta wyszła za mąż za marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego.
Osiny stały się własnością Lubomirskich, które tradycyjnie przeszły na córkę Elżbietę
i jej męża. Z kolei dobra oddano córce Zofii wcześnie owdowiałej po Stanisławie
Denhoffie. Właścicielka powtórnie wychodzi za mąż w 1731 roku za księcia Augusta
Aleksandra Czartoryskiego. Od 1782 r. Osiny pozostają w posiadaniu Adama
Czartoryskiego i jego małżonki Izabeli. Upadek Powstania Listopadowego oraz
represje za udział rodziny Czartoryskich przyczyniły się do konfiskaty dóbr i w 1835
roku majątek przechodzi na własność rządu. W 1867 przyszło uwłaszczenie a Osiny
weszły w skład gminy Żyrzyn. Od tego czasu wieś dynamicznie rozwija się
ekonomicznie, oświatowo i politycznie, stając się tak silnym ośrodkiem jak Nałęczów.
W 1904 powstaje ruch polityczny chłopów Lubelszczyzny - Koło Polskiego Związku
Ludowego, zagorzały przeciwnik caratu, a także Towarzystwo Szerzenia Oświaty
"Światło". Dwa lata później swoją działalność zaczyna Szkoła Powszechna. W
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okresie

międzywojennym prężnie

działa

Koło

Związku

Młodzieży

Wiejskiej

Rzeczpospolitej Polskiej "Wici", której przywódcą duchowym był Jan Pasiak. "Ucz
się, abyś nie był wołem roboczym, ale świadomym twórcą nowego życia" - to
ponadczasowa deklaracja młodego pokolenia członków koła, odczuwających głód
wiedzy. Niedostępność wszystkich klas szkoły powszechnej, stała się impulsem do
samokształcenia. Prowadzono literackie spotkania dyskusyjne, które apogeum
osiągnęły w 1938 roku na tak zwanym "Poranku Literackim" w Żyrzynie nad stawem.
W spotkaniu udział wzięło ponad 5 tysięcy młodzieży z pobliskich powiatów. Wiersze
recytował sam Stanisław Młodożeniec. Okupacja niemiecka przyczyniła się do
powstania dwóch zbrojnych organizacji niepodległościowych: Batalionów Chłopskich
i Armii Krajowej. Do ich zadań należało głównie: kolportaż prasy konspiracyjnej,
strzeżenie moralności i porządku, ukrywanie zbiegów rosyjskich z obozu w Dęblinie,
rozbrajanie wojsk nieprzyjacielskich, dywersja. Największe osiągnięcia to akcja
zniszczenia list kontyngentowych młodzieży kierowanej na roboty do Niemiec oraz
wysadzenie pod Gołębiem pociągu i wagonów pełnych amunicji co upamiętniono
pomnikiem na stacji kolejowej w Gołębiu. Trudne czasy dla Osin nastały również po
wojnie. Wraz z wiosną w kwietniu 1953 roku wybuchł pożar, zamieniając w zgliszcza
większą część wsi. Osiny podniosły się i jako jedna z najludniejszych Wsi w Gminie
doczekała się własnej parafii. Data 18 marca 1992 r. stał się dniem powołania parafii
p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. Od września 2000r zajęcia lekcyjne odbywają się
w budynku nowej szkoły.
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Przestrzenna struktura miejscowości
Układ przestrzenny wsi Osiny opiera się na lokalizacji budynków wzdłuż ciągów
komunikacyjnych – dróg, powiatowych i gminnych.
Centrum miejscowości przebiega wzdłuż drogi powiatowej, należy wymienić trzy
najważniejsze miejsca o charakterze centrów publicznych, gdzie znajdują się obiekty z
usługami dla ludności i turystów.
Pierwszy to przestrzeń obejmująca strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach
wraz ze świetlicą i salą szkoleniową oraz 2 sklepy usytuowane naprzeciwko strażnicy. Jest to
przestrzeń rekreacyjno – szkoleniowa oraz handlowa służąca zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców.
Drugi ważny punkt Osin to rejon szkoły podstawowej z boiskiem przyszkolnym.
Wreszcie trzeci istotny punkt tej miejscowości to rejon skrzyżowania drogi powiatowej
z drogą wojewódzką w pobliżu którego znajduje się również kościół i tzw. Majątek.
Wydaje się, że z trzech wyżej wymienionych ważnych punktów Osin, najważniejszą
funkcję dla mieszkańców tej miejscowości o charakterze społeczno-kulturalnym pełni
strażnica OSP wraz ze świetlicą i salą szkoleniową.
Gdyby pokusić się o wyznaczenie centrum miejscowości Osiny to miałoby ono kształt
trójkąta, którego krańcami byłyby trzy miejsca: remiza OSP (od strony wschodniej), szkoła z
boiskiem sportowym (od strony południowej) oraz skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą
wojewódzką w pobliżu którego znajduje się również kościół (od strony zachodniej) .
W Osinach przeważa zabudowa zagrodowa z domami parterowymi lub piętrowymi, w
„Majątku” znajduje się osiedle bloków mieszkalnych. Domy drewniane należą do rzadkości.
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III.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

1. Zasoby przyrodnicze

Wśród zabytkowych drzew przeważają: kasztanowce białe, lipy drobnolistne, jesiony
wyniosłe, klony zwyczajne. Położony na wzniesieniu zespół dworski z parkiem
stanowiący enklawę zieleni wysokiej, jest eksponowanym elementem w miejscowym
krajobrazie.
Pomniki przyrody:
1. Lipa drobnolistna w Osinach, naprzeciw majątku przy kapliczce, o obwodzie
310 cm;
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2. Dziedzictwo kulturowe

W najmniejszym stopniu przetrwał zespół dworski. Z dawnego założenia pozostały:
stodoła

murowano

drewniana, spichlerz

drewniany

zupełnie

przebudowany,

kapliczka i resztki parku ze stawami.

3. Obiekty i tereny
a. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach stanowi siedzibę OSP,
Stowarzyszenia „Wspólne Dobro” wsi Osiny oraz Stowarzyszenie Kultury i Sztuki
Ludowej” a zarazem świetlicę wiejską. W tym obiekcie odbywają się zebrania wiejskie
oraz spotkania o charakterze kulturalno-integracyjnym mieszkańców Osin, mieści się
tutaj również centrum szkolenia na odległość z sala komputerową.
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b. Budynek szkoły w którym mieści się szkoła podstawowa, filia biblioteki gminnej, oraz
ogólno dostępna dla mieszkańców siłownia, która pełni jednocześnie funkcję siedziby
Klubu Sportowego „TEMPO” (dodatkowo wyposażona w bilard , lotki i piłkarzyki).
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c. Boisko

sportowe

przy

budynku

Szkoły

Podstawowej

w

Osinach.

Teren

zagospodarowany został przez mieszkańców na boisko piłkarskie dla dzieci i
młodzieży.

Boisko

pełni

rolę

boiska

szkolnego

jak

również

integracyjno-

wypoczynkową dla mieszkańców Osin. Wymaga ono jednak jeszcze znacznych
nakładów finansowych, aby nawierzchnia boiska i jego infrastruktura spełniała
odpowiednie wymogi do rozgrywania meczów piłki nożnej. Obok szkoły znajduje się
również boisko do piłki plażowej wykonane przy udziale prac społecznych
mieszkańców i członków Klubu Sportowego.

d. Kościół

przy

parafii

Rzymsko-Katolickiej

w

Osinach.

Wybudowany

przez

mieszkańców w roku 1990, a od 1992 roku służy jako siedziba nowopowstałej parafii
Osiny.
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4. Infrastruktura społeczna
społeczna

W miejscowości Osiny nie ma gminnego domu kultury. W zakresie kultury mieszkańcy
Osin zaspokajają swoje potrzeby wykorzystując remizę OSP, gdzie mieści się świetlica
wiejska, w której organizowane są imprezy na poziomie kultury masowej.
W miarę potrzeb i na ile pozwalają warunki lokalowe mieszkańcy Osin we własnym
zakresie organizują imprezy kulturalne w siedzibie OSP w Osinach.
Szkoła podstawowa wraz z filią biblioteki gminnej znajduje się w Osinach, natomiast do
gimnazjum dzieci dowożone są do Żyrzyna. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcy Osin korzystają z usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żyrzynie.
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5. Turystyka i sport
Walory przyrodnicze Gminy Żyrzyn są przede wszystkim pochodną bogactwa jej
środowiska przyrodniczo-krajobrazowego. Duże połacie lasów oraz piękne krajobrazy
stwarzają bardzo dobre warunki uprawiania turystyki pobytowej i krajoznawczej. Dobre
warunki rozwoju w gminie Żyrzyn ma także agroturystyka w pobliskich wioskach.
Korzystne warunki do rozwoju agroturystyki występują także w miejscowości Osiny.
Przez Osiny przebiega Szlak Niepodległościowy i dwie ścieżki turystyczne które biegną do
rezerwatu Piskory. Przez tę miejscowość planowane są do utworzenia szlaki: pieszy i
rowerowy

w

ramach

zintegrowanej

sieci

szlaków

przyrodniczych

(edukacyjnych)

opracowanych przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”

6.

Infrastruktura techniczna

a. Energetyka
Miejscowość Osiny jest całkowicie zelektryfikowana. Energię elektryczną dostarcza
PGE LUBZEL w Lublinie. Wyłączenia prądu są sporadyczne i spowodowane przede
wszystkim usuwaniem awarii trakcji powstałymi wskutek opadów śniegu, spadających gałęzi
lub gwałtownych wiatrów wiejących podczas burz.

b. Dostarczanie ciepła
W Osinach brak jest sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie odbywa się w oparciu o
indywidualne piece zasilane węglem, drewnem, olejem opałowym lub gazem.

c. Dostarczanie wody

14

Osiny w blisko 100% są zwodociągowane. Znajduje się tutaj własne ujęcie wody.
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 5,3 km.

d. Usuwanie ścieków
Miejscowość nie posiada zbiorczego systemu kanalizacji. Ścieki odprowadzane są do
zbiorników bezodpływowych znajdujących się na posesjach, a następnie wywożone do
oczyszczalni ścieków w Żyrzynie i w Puławach.

e. Usuwanie odpadów
Gmina Żyrzyn, nie posiada własnego składowiska odpadów i nie przewiduje jego
budowy. Nie funkcjonują też inne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów i
również nie przewiduje się ich budowy. Jednostki wywozowe działające na terenie gminy
składują odpady na wysypisku Puławy. Tam też wywożone są odpady z Osin.

f. Gazyfikacja
Na terenie Osin istnieje sieć gazowa, która obejmuje ponad 90 % gospodarstw
domowych.

g. Telekomunikacja
W miejscowości Osiny funkcjonuje sieć telekomunikacyjna, głównym operatorem jest
Telekomunikacja Polska SA. W zakresie telefonii komórkowej GSM Osiny znajdują się w
zasięgu wszystkich działających w Polsce operatorów.
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7. Gospodarka i rolnictwo
Na terenie miejscowości Osin znajduje się 40 podmiotów gospodarczych. Największy
z nich to Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, stacja badawcza w
Osinach. Pozostałe podmioty zajmują się drobnym handlem, usługami i rzemiosłem.
Istotnym źródłem utrzymania mieszkańców Osin jest rolnictwo. Grunty użytkowane
rolniczo stanowią blisko 80% terenu sołectwa. W rolnictwie przeważają gospodarstwa
rodzinne o średniej powierzchni około 3 ha. Podstawowymi uprawami są: zboża, owoce.
Prowadzony jest również chów i hodowla bydła i trzody chlewnej.

8. Kapitał społeczny i ludzki
Na terenie miejscowości działają następujące organizacje:
−

Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” wsi Osiny

−

Ludowej
Stowarzyszenie Kultury i Sztuki Lud
owej

−

Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Wilki”

−

Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach

-

Klub Sportowy „Tempo”

Wszelkie te formalne i nieformalne stowarzyszenia mieszkańców działają aktywnie na
rzecz lokalnej społeczności, kultywując tradycje, organizując imprezy o charakterze
kulturalnym, sportowo – rekreacyjnym, integrując mieszkańców.
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9. Podsumowanie zasobów służących odnowie miejscowości Osiny

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru,
które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji
publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące ich rodzaje:


środowisko przyrodnicze,



środowisko kulturowe,



dziedzictwo religijne i historyczne,



obiekty i tereny,



gospodarka, rolnictwo,



sąsiedzi i przyjezdni,



instytucje, ludzi, organizacje społeczne.

Rodzaj zasobu

Brak

Małe

Średnie

Duże

znaczenie znaczenie znaczenie

Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr,

X
X

nasłonecznienie)
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)

X

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

X

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

X

- osobliwości przyrodnicze

X

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

X

- podłoże, warunki hydrogeologiczne

X

- gleby, kopaliny

X
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Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości

X

kulturowe
- walory zagospodarowania przestrzennego

X

- zabytki

X

- zespoły artystyczne

X
Dziedzictwo
Dziedzictwo religijne i historyczne

- miejsca, osoby i przedmioty kultu

X

- święta, odpusty, pielgrzymki

X

- tradycje, obrzędy, gwara

X

- legendy, podania i fakty historyczne

X

- ważne postacie historyczne

X

- specyficzne nazwy

X
Obiekty
Obiekty i tereny

- działki pod zabudowę mieszkaniową

X

- działki pod domy letniskowe

X

- działki pod zakłady usługowe i przemysł

X

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i

X

poprzemysłowe
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi

X

- place i miejsca publicznych spotkań

X

- miejsca sportu i rekreacji

X
Gospodarka, rolnictwo

-

specyficzne

produkty

(hodowle,

uprawy

X

polowe)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

X

-

X

możliwe

do

wykorzystania

odpady
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poprodukcyjne
Sąsiedzi
Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże

X

miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja
turystyczna)
- ruch tranzytowy

X

- przyjezdni stali i sezonowi

X

Instytucje
- placówki opieki społecznej

X

- szkoły

X

- Dom Kultury

X
Ludzie, organizacje społeczne

- OSP

X

- KGW

X

- Stowarzyszenia

X

IV.

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, SZANS I ZAGROŻEŃ

Analiza SWOT jest efektywną metodą oceny strategicznej badanego podmiotu.
Składa się ona z analizy miejscowości (analiza jej mocnych i słabych stron) oraz analizy jej
otoczenia (szanse i zagrożenia). Nazwa SWOT jest akronimem stworzonym ze skrótów
angielskich pojęć: Strenghts (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities
(szanse) i Threats (zagrożenia).
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Analiza SWOT jest to narzędzie mające na celu przeprowadzenie inwentaryzacji
zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron miejscowości oraz najbliższego otoczenia
społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, które przekłada się
bezpośrednio na szanse i/lub zagrożenia wsi w okresie perspektywicznym. Praca nad
analizą SWOT wsi Osiny w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z
przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi, pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeżeń,
wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie
dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech miejscowości
umożliwiających podejmowanie skutecznych działań służących rozwojowi społecznogospodarczemu.

Wiele uwagi poświęcono także czynnikom hamującym tę działalność. Dyskusja na
temat pozytywnego i negatywnego wpływu otoczenia zewnętrznego na proces tworzenia
warunków do wzrostu konkurencyjności regionu wiejskiego dotyczyła określenia okazji,
możliwości i szans oraz zagrożeń związanych z planowaniem, organizacją, zarządzaniem, a
zwłaszcza finansowaniem działań ze środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY MIEJSCOWOŚ CI

SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚ CI

1. Duża aktywność społeczna mieszkańców.

1. Słaba infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i

2. Dobra dostępność komunikacyjna.

sportowa.

3. Infrastruktura techniczna (zwodociągowanie

2. Brak zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

miejscowości i istnienie sieci gazowej).

3. Zły stan techniczny dróg powiatowych.

4. Stały przyrost ludności.

4. Niski poziom dochodów mieszkańców
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5. Walory przyrodniczo-krajobrazowe.

5. Rolnictwo jako główne źródło

6. Gospodarstwa ekologiczne i specjalistyczne we

utrzymania (niewielka ilość miejsc pracy).

wsi .

6. Niedostateczna infrastruktura społeczna.

7. Internetowe Centrum Edukacyjo-Oś wiatowe na

7. Brak atrakcji kulturalnych.

wsi.

8. Brak miejsca o odpowiednim standardzie do
spotkań mieszkańców wsi.
CZYNNIKI ZE WNĘTRZNE
SZA NSE

ZAGROŻENIA

1. Atrakcyjne okolice (sąsiedztwo Puław i rezerwatu 1. Migracja ludzi wykształconych ze wsi do miast
„Piskory”)

2. Niewielkie możliwości finansowe Gminy

2. Rozwój agroturystyki

3.Rozwój

3. Rozwój rolnictwa ekologicznego

wojewódzkiej

4. Dotacje dla najbiedniejszych obszarów UE

4. Niski poziom płac w regionie

ruchu

ciężarowego

na

drodze

5 Gmina należy do LGD „Zielony Pierścień”

V.

PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU

Zapewnienie dynamicznego rozwoju miejscowości Osiny oraz stworzenie jak najlepszych
warunków życia jej mieszkańcom
mieszk ańcom – to priorytetowy cel przyjęty przy wyznaczaniu kierunków
rozwoju tej wsi.
W oparciu o:
- przyjęty cel priorytetowy,
- mając na uwadze wnioski z analizy SWOT,
- oraz następujące założenia:
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• głównym źródłem zarobkowania mieszkańców Osin jest rolnictwo, a inwestycje tu
planowane mają zmienić ten stan i doprowadzić do dywersyfikacji profilu
prowadzonej tu działalności gospodarczej, co ma wpłynąć na zwiększenie
dochodów mieszkańców wsi,
• wykorzystanie dobrego położenia miejscowości będzie szło w parze z
poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
• ważnym jest zachowanie stanu istniejącego i dokonywanie inwestycji rozwojowych
przede wszystkim związanych z powstaniem nowej infrastruktury technicznej,
• dla zwiększenia poczucia tożsamości mieszkańców z miejscowością Osiny należy
ich angażować w prace związane z rozwojem wsi,
• koniecznym jest stworzenie warunków hamujących odpływ mieszkańców średnio i
dobrze wykształconych,
przyjęto kierunki rozwoju miejscowości Osiny zgodnie z poniższym wykazem.
Planowane kierunki rozwoju:
1) Rozwój funkcji turystycznej miejscowości w kierunku wyspecjalizowanych usług
turystycznych (agroturystyka) oraz w oparciu o wykorzystanie zasobów krajobrazowych;
2) Dalsza modernizacja stanu infrastruktury technicznej i turystycznej, podnoszącej
atrakcyjność miejscowości;
3) Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez realizację przedsięwzięć kultywujących
tradycję i promujących miejscowość;
4) Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości;
6) Rozwijanie działalności kulturalnej i rekreacyjno – sportowej;
7) Poprawa estetyki miejscowości.
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Rozwój w zaplanowanych kierunkach zostanie osiągnięty poprzez wykonanie inwestycji z
zakresu:
1. Poprawy jakości ciągów drogowych wpływających na rozwój funkcji turystycznych;
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wpływająca na poprawę ochrony środowiska;
2. Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej wsi;

3. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

VI.

OPIS

PLANOWANYCH

ZADAŃ
ZADAŃ

INWESTYCYJNYCH

I

PRZEDSIĘWZIĘĆ

AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNO
SPOŁECZNOŚĆ
CZNOŚĆ LOKALNĄ

W

rozdziale

przedstawiony

został

wykaz

przedsięwzięć

inwestycyjnych

zaplanowanych do realizacji w latach 2009-2015. Jest to lista otwarta, która w trakcie okresu
programowania może być modyfikowana i uzupełniana.
Szczegółowy

opis

poszczególnych

inwestycji

oraz

kosztorysy

prac

będą

przygotowywane bezpośrednio przed przystąpieniem do ich realizacji.

Tabela 3. Zestawienie planowanych zadań, kosztów i czasu ich realizacji
Lp.
1.

NAZWA ZA DANIA
Przebudowa

drogi

powiatowej nr 2506 L

CEL

HARMONOGRAM

KOSZT

Poprawa

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
50% - budżet Powiatu

infrastruktury

i

2009-2014

600.000 zł

50% - budżet gminy

2010

100.000 zł

75% - PROW

bezpieczeństwa
2.

Budowa

kompleksu

Budowa

rekreacyjno- kulturowego

infrastruktury

w centrum miejscowości

sportowo-

25% - budżet gminy

rekreacyjnej
3.
4.

Budowa sieci kanalizacji

Poprawa

sanitarnej

środowiska

Budowa

drogi

gminnej

ochrony

infrastruktury

długości 1 km

bezpieczeństwa

4.600.000

40% budżet gminy

2011

800.000 zł

50% - budżet gminy

60% POIŚ

Poprawa

szkoła – osiedle Jung o

2010

i

50% FOGR
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5.

Budowa

chodnik a

przy

drodze powiatowej

Poprawa
infrastruktury

2012

130.000 zł

i

50% - budżet gminy
50% - budżet Powiatu

bezpieczeństwa
6.

Budowa i

modernizacja

oświetlenia

Poprawa
infrastruktury

2014

80.000 zł

100% - budżet gminy

2015

150.000 zł

100% - budżet gminy

i

bezpieczeństwa
7.

Budowa ciągu pieszego

Poprawa
infrastruktury

i

bezpieczeństwa
RAZEM

6.460.000
6.460.000

Opis planowanych przedsięwzięć dla miejscowości Osiny w ramach POM
na lata 20092009-2015 wygląda następująco
następująco:
astępująco
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2506 L w Osinach
Zadanie realizowane będzie w latach 2009-2014 przez Powiat Puławski przy
współudziale finansowym Gminy Żyrzyn. Inwestycja polegać będzie na ułożeniu nowej
nawierzchni asfaltowej co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu
pieszego.

2. Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturowego w centrum miejscowości
Inwestycja realizowana będzie w roku 2010. Zakłada się jej współfinansowanie w 25% z
budżetu gminy Żyrzyn i w 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie
„Odnowa i Rozwój Wsi”. Zadanie obejmie doposażenie budynku OSP na potrzeb y
organizacji społecznych mających tu swoją siedzibę oraz urządzenie pokoleniowego
placu spotkań mieszkańców, który pełnić będzie funkcję rekreacyjno- sportową.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Planuje się realizować niniejsze zadania w 2010 r. w ramach „Międzygminnego systemu
wodno ściekowego Aglomeracji Puławskiej” projekt realizowany w ramach POIŚ. W 40 %
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finansowane ono będzie z budżetu gminy Żyrzyn a w 60% z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Polega ono na wykonaniu systemu kanalizacji sanitarnej we
wsi Osiny wraz z odcinkiem tranzytowym do wsi Wronów. Ścieki tłoczone będą do
oczyszczalni w Puławach.

4. Budowa drogi Gminnej SzkołaSzkoła-Osiedle Jung
Niniejsze zadanie realizowane będzie w 2011 r. po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej.
Finansowane ono będzie z budżetu gminy Żyrzyn w 50 % i z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w 50%. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i
poprawi warunki komunikacyjne.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej
Planuje się realizować niniejsze zadanie w 2012 r. Inwestycja współfinansowana będzie
w połowie z budżetu gminy i budżetu powiatu. Obejmie wykonanie odcinka chodnika dla
pieszych o długości około 0,8 km prowadzącego od drogi wojewódzkiej w kierunku
szkoły.

6. Budowa i modernizacja oświetlenia
Zadanie realizowane będzie w 2014 r. wzdłuż dróg gminnych na długości około 1 km.
Prace finansowane będą w całości przez Gminę Żyrzyn. Inwestycja poprawi
bezpieczeństwo mieszkańców i ruchu pojazdów samochodowych.
7. Budowa ciągu pieszego
Planuje się realizować niniejsze zadanie w 2015 r. Zadanie w całości finansowane przez
gminę. Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika na długości około 200 m. Inwestycja ta
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przyczyni

się

do

poprawy

bezpieczeństwa

mieszkańców

i

poprawi

warunki

komunikacyjne.
W wyniku realizacji zamierzeń zawartych w niniejszym Planie zakłada się osiągnięcie
następujących rezultatów:

•

Poprawa stanu bezpieczeństwa,

•

Poprawa ochrony środowiska,

•

Poprawa warunków życia i pracy,

•

Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,

•

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,

•

Poprawa jakości życia mieszkańców,

•

Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości,

•

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,

•

Poprawa estetyki miejscowości.

VII.

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie
najpierw uchwałą Zebrania Wiejskiego, a następnie uchwałą Rady Gminy. Wdrożenie Planu
zaleca się Wójtowi, Radzie Sołeckiej miejscowości oraz Sołtysowi wsi przy współpracy z
Wójtem.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez
cały

czas

jego

trwania

polega

na

systematycznym

zbieraniu,

zestawianiu
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i ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują
jego postęp i efekty.
W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu
Gminy zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Osiny. Oceną wdrażania
Planu zajmie się Rada Sołecka.

VIII. PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację
kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz
stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową
specyfiką społeczną i kulturową.
Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju
kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Osiny ma także służyć integracji społeczności
lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci
i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.
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