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Wstęp
Plan Odnowy Miejscowości Dębina jest dokumentem, stanowiącym załącznik do
wniosku w przypadku ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe. Powołana
grupa odnowy miejscowości zdecydowała, iż opracowany dokument będzie służył
do pozyskiwania funduszy na rozwój w ramach Konkursów organizowanych przez
Województwo Wielkopolskie, w tym konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - „Małe projekty” organizowanego poprzez
Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Solna Dolina”. Beneficjentem
pozyskiwanych środków w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi” jest
miejscowość o statucie sołectwa, którą reprezentuje Gmina lub organizacja
posiadająca osobowość prawną lecz ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy
miejscowości Dębina.
Realizacja działania pt. „Wielkopolska Odnowa Wsi” ma na celu:
zachowanie tożsamości i integralności wsi poprzez wspólne spędzanie czasu
wolnego
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej
zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego
pobudzenie aktywności mieszkańców do dbałości o swoje otoczenie, ale też
dbałość o miejsce spotkań
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych m. in. poprzez:
o
grillowe spotkania mieszkańców na placu rekreacyjnym
o
projekcje w plenerowym kinie 3D
o
spotkania przy herbacie z samowara
o
organizację spotkań i warsztatów rękodzielniczych
W ramach Planu Odnowy Miejscowości podejmowane będą zadania,
obejmujące przede wszystkim:
realizację inwestycji w zakresie remontu i wyposażenia obiektów,
pełniących funkcje społeczno- kulturalne, rekreacyjne i sportowe
zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem
tradycji społeczności lokalnej,
porządkowanie terenów zielonych i odnowę architektury krajobrazu,
modernizację przestrzeni publicznej na wsi
organizację Dni Herbaty, spotkań przy grillu oraz spotkań i warsztatów
rękodzielniczych
projekcje w kinie plenerowym 3D
Plan Odnowy Miejscowości ma służyć naszej miejscowości, a wieś, jaką ma być
Dębina po zakończeniu projektu, to ostoja tradycji, źródło obyczajów,
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poszanowanie historii, więź łącząca wszystkie pokolenia, bogactwo wzorów,
przepisów, receptur, tańców oraz poczucie łączności z przyrodą. Realizacja zadań
i działań opisanych w niniejszym dokumencie służyć będzie przede wszystkim
zachowaniu i poszanowaniu dziedzictwa kulturowego, większej integracji
mieszkańców, ożywieniu działalności świetlicy oraz podniesieniu standardu życia i
pracy na wsi. Działania te obejmą również organizację dożynek, oraz wspólne
wykonywanie np. wieńców dożynkowych.

Idea naczelna Odnowy Miejscowości to „Dębina od dębu-

zakorzeniona w tradycji, silna duchem, rozwijająca się poprzez
kulturę i nowoczesność”
Pragniemy, aby każdy mieszkaniec naszej wsi, każdy mieszkaniec naszego
sołectwa, oraz z sąsiedzkich sołectw mógł u nas spędzić miło i pożytecznie czas.
Celem jest odbudowanie poczucia przynależności a zarazem odpowiedzialności za
„bycie razem”.
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1. Historia opracowania oraz redakcja planu odnowy
miejscowości Dębina
W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008
roku 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
jest mowa o tym, że wnioskodawca,
będący gminą, dołącza do wniosku
między
innymi
Plan
Odnowy
Miejscowości
wraz
z
opisem
planowanych
do
realizacji
zadań,
zawierający w szczególności:
Charakterystykę
miejscowości,
w której będzie realizowana operacja
Inwentaryzację
zasobów
służących odnowie miejscowości
Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana
operacja
Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną w okresie, co
najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu
odnowy miejscowości, w kolejności
wynikającej z przyjętych priorytetów
rozwoju miejscowości, z podaniem
szacunkowych kosztów ich realizacji.
Niniejszy
Plan
Odnowy
Miejscowości
spełnia
powyższe
wymagania. W ramach Planu opisane są zasoby miejscowości, wypracowana na
forum zebrań wiejskich wizja rozwoju wsi oraz zestaw celów strategicznych
wraz z priorytetami rozwoju. Niniejszy
Plan
wskazuje
także
zgodność
proponowanych działań ze strategią
rozwoju zawartą w Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Kłodawa.
Plan został przygotowany z udziałem
mieszkańców miejscowości. Mieszkańcy
zbierali się wspólnie nie tylko w
świetlicy wiejskiej ale również u siebie w domach omawiając najważniejsze
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działania prowadzące do „zmian na lepsze” we wsi Dębina. Dokument został
opracowany przy nieodpłatnym wsparciu konsultantów Urzędu Miasta i Gminy
Kłodawa, w tym specjalistów d/s funduszy europejskich: mgr inż. Magdaleny
Bawej i mgr Moniki Michalak, oraz inspektora d/s inwestycji i zagospodarowania
przestrzennego – inspektora Jacka Ogorzelskiego.
Działania mieszkańców służące odnowie polegały na:
Zebraniach wiejskich mieszkańców sołectwa, które odbyły się
w dniach 13 marca 2013 r. i 24 marca 2013 r. podczas których:
o uzupełniono i zinterpretowano dane do części raportowej planu
o oceniono posiadane zasoby
o dokonano wstępnej oceny mocnych i słabych stron
o zanalizowano szanse i zagrożenia jakie dotyczą wsi Dębina
o przygotowano propozycję wizji rozwoju miejscowości
o sporządzono

projekt

i

zestawienie

planowanych

zadań

inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność, którą
następnie uporządkowano w kolejności, wynikającej z przyjętych
priorytetów rozwoju; dla każdego przedsięwzięcia określono zakres
rzeczowy oraz zaproponowano czas i przybliżone koszty realizacji.
Zebraniu Mieszkańców, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2013
roku. Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje uwagi.

Następnie

odbywało się głosowanie, a te propozycje, które uzyskały akceptację
większości, były na bieżąco uwzględniane w treści planu. Dotyczyły
one zarówno szczegółowego zakresu realizacji poszczególnych
zadań, jak i kolejności. Ostateczna kolejność została przegłosowana.
Plan został przyjęty na końcu spotkania. Uchwała z zebrania
wiejskiego stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
Mieszkańcy opracowali wstępny szkic projektu, który w następnej fazie był
dyskutowany, kosztorysowany i uzgadniany terminowo. Postanowiono wykorzystać
szanse, jakie niesie ze sobą możliwość dofinansowania działań służących odnowie
miejscowości. Brak bogactwa krajobrazu czy dorobku gospodarczego nie
umniejsza posiadanego bogactwa kapitału jaki stanowią Ludzie.
Za najważniejsze dla miejscowości uznano realizację następujących zadań:
1) Remont świetlicy wiejskiej obejmujący ocieplenie i tynki zewnętrzne,
wymianę podłóg i sufitu, zmiana tynków i malowanie wewnątrz, wymianę
drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych.
2) Utwardzenie wjazdu do świetlicy
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3) Zakup sprzętu do projekcji w kinie plenerowym 3D
4) Utworzenie placu zabaw oraz miejsca rekreacyjnego z chatą grillową
5) Organizacja dni herbaty, spotkań przy grillu oraz spotkań i warsztatów
rękodzielniczych
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2. Historia i charakterystyka miejscowości
2.1. Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem
wydarzeń mających wpływ na stan obecny/ powstanie
układu przestrzennego
DĘBINA- nazwa topograficzna od wyrazu Dębina-lasek dębowy, wieś powstała na miejscu
wyciętego lasu dębowego.
"Gdy stare księgi miast naszych, niszczone przez czas i ludzi, coraz rzadszymi się stają, obowiązek
nakazuje, dotąd zachowane, osłonic od ostatecznej zagłady. W nich bowiem kryją się niewyczerpane
źródła do poznania życia wewnętrznego municypiów, odsuniętych z własnej przeważnie przyczyny od
wpływu zewnętrznego na losy całego kraju..."
Pierwsze wzmianki o miejscowości Dębina jak podaje nam Michał Rawita - Witanowski w
swojej publikacji z 1904 roku "Kłodawa i jej okolice", pojawiły się na przestrzeni lat 1661-1747 w
protokole Sądów i Spraw Miejskich prawa Magdeburskiego w Mieście JKM Kłodawie w księgach
miejskich. Dotyczą one sprzedaży przez wdowę Annę Bełchową "łąki" za lasem zwanej Dębiną, żonie
ówczesnego burmistrza Mariannie Myciejowej. Z danego opisu wynika iż był to teren zalesiony głównie
dębami. W końcu XVIII w. około roku 1794 ostatni ze starostów Kossowskich osiedlił tu kolonistów
niemieckich z Meklenburgii "dozwalając wytrzebiać bór miejski i na wykarczowanych gruntach założył
kolonię Dębinę, którą przyłączył do starostwa".
Zapoczątkowało to tworzenie się czysto niemieckich wsi Dębina i Mniszek, zamieszkałych przez
ludność niemiecką wyznania luterańskiego. Dla swoich potrzeb wytyczyli oni w swej wiosce cmentarz,
natomiast kościół ewangelicki zwany zborem mieli w pobliskim Przedczu.

Pomnik żołnierza niemieckiego Reinholda Schmidta poległego w czasie II wojny światowej.
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Płyta nagrobkowa Reginy Schendel urodzonej w Borkach w 1871 roku, zmarła w 1933 roku
w miejscowości Mniszek
W 1939 roku wieś Dębina liczyła 23 gospodarstwa z czego 10 w posiadaniu Niemców, a wieś
Mniszek 8 gospodarstw i wszystkie niemieckie. We wrześniu tegoż roku, po wkroczeniu wojsk niemieckich
na tereny Polski rozstrzelano 16 niemieckich mieszkańców Dębiny należących do tzw. "V kolumny", którą
określa się niemiecką mniejszość narodową i podejmowane przez nią działania szpiegowskie w okresie
poprzedzającym wybuch II wojny światowej oraz w czasie walk we wrześniu. Z działalnością
"V kolumny" wiążą się także liczne mordy dokonane na ludności polskiej w pierwszym tygodniu okupacji.
Dowódcą V kolumny był Niemiec Wetland, który wyjechał do Niemiec w 1938 roku i uniknął śmierci.
Niemcy z Dębiny rozstrzelani we wrześniu 1939r. przez wojsko polskie :
1. Jesse
4 os. rozstrzelane
7 os. nierozstrzelanych
2. Nykiel
2 os.
"
3 os.
"
3. Nykiel
0 os.
"
6 os.
"
4. Fic
3 os.
"
1 os.
"
5. Kicman
3 os.
"
2 os.
"
6. Harzefeld
0 os.
"
5 os.
"
7. Wetland
2 os.
"
1 os.
"
8. Batke
2 os.
"
2 os.
"
9. Pene
0 os.
"
4 os.
"
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W sąsiednim Zbójnie również rozstrzelano 4 osoby( Benke 2 os., Bekier, Fic) natomiast
w Mniszku nie doszło do rozstrzelania ponieważ zamieszkujący tam Niemcy nie byli na liście V kolumny,
nie rozstrzeliwano również dzieci do lat 16-tu.
Pomimo zawiłości historycznych musimy podkreślić, że starsi mieszkańcy naszej wsi nie
wspominają źle niemieckiego sąsiedztwa. Tu nasuwa się nam opowieść jednej z obecnych mieszkanek
Dębiny, która z kolei pamięta relacje babci, która to pierwszy „talerz i widelec” po powrocie z wysiedlenia
dostała od jednej z rodzin niemieckich. Wiemy również, że pierwsza meliorację w Dębinie wykonali
Niemcy.
Ciekawym zagadnieniem historycznym wsi Dębina jest również budowa i organizacja pierwszej
szkoły niemieckiej. Historia szkoły w Dębinie zapoczątkowana została przez Stanisława Augusta
Poniatowskiego przywilejem dla kolonistów niemieckich. Specjalny paragraf tego przywileju zezwalał
Niemcom tejże wsi na założenie szkoły niemieckiej przydzielając na własność tej szkoły 17 morgów ziemi.
Zgodnie z otrzymanym przywilejem koloniści pobudowali pierwszą szkołę w Dębinie. Wybudowana
została z drewna na gruncie szkolnym, po drugiej stronie drogi, naprzeciw obecnego budynku szkolnego.
Pierwotny budynek drewniany pobudowany był prawdopodobnie w ostatnich latach XVIII wieku
i przetrwał do 1906r. Szkoła ta była czysto niemiecka, prywatna. Utrzymywali ją własnym kosztem
koloniści niemieccy, a nauczyciel – z reguły Niemiec – pobierał wynagrodzenie w gotówce od rodziców
dzieci oraz korzystał z pomocy w naturze. Z czasem jednak koloniści sprzedają niektóre gospodarstwa
Polakom, a sami wyjeżdżają do Niemiec. Dzięki temu Dębina staje się wsią mieszaną. Do szkoły
uczęszczają dzieci niemieckie ze wsi Dębina i Mniszek oraz dzieci polskie z okolicznych wsi takich jak:
Zbójno, Mała Wieś, Cegielnia, Kobylata.
Do końca I wojny światowej dzieci pobierają naukę w języku niemieckim i rosyjskim, mając tylko
2 godziny nauki języka polskiego.
W 1906r. z powodu starości rozebrano pierwotny budynek drewniany, a na jego miejsce
postanowiono pobudować murowany. Nowy budynek powstał kosztem Polaków i Niemców ze wsi
wcześniej wymienionych. Budową szkoły obciążono wszystkich gospodarzy wymienionych wsi po 1 rublu
rosyjskim z morgi. Wybudowania szkoły z upoważnienia Komitetu w ramach posiadanych funduszy
podjął się Marciniak Stanisław z Cegielni, który należycie wywiązał się ze swego zadania, oddając
w ciągu roku budynek gotowy do użytku. Nowy budynek szkolny, murowany pobudowano na miejscu
pierwotnego budynku drewnianego, który w drodze licytacji sprzedano Antczakowi Stanisławowi
ze Zbójna.
Pierwszym nauczycielem w nowej szkole od 1906r. był Niemiec Kühu. Następcami jego byli:
1909-1911
- Otto,
1911-1914
- Kluge,
1914-1918
- Blüge.
Koniec I wojny światowej w 1918r. i powstanie niepodległej Polski otwiera nową erę w życiu
szkoły. Szkoła w Dębinie podobnie jak inne przechodzi pod nadzór państwa i otrzymuje nazwę „publicznej
szkoły powszechnej”.
Wielki napływ dzieci do szkół po odzyskaniu niepodległości zmusił czynniki rządowe do otwarcia
wielu nowych szkół. Szkoła w Dębinie nie mogła pomieścić dzieci z całego obwodu szkolnego toteż zaszła
konieczność podziału obwodu na dwie części i stworzenia drugiej szkoły, którą uruchomiono w Zbójnie
w 1919r. po odłączeniu od Dębiny wsi Zbójno, Mała Wieś, Głogowa, Cegielnia.
W roku 1933 powołano do życia „Gminny Komitet Budowy Szkoły w Dębinie”.
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Komitet postanowił sprzedać na budowę nowej szkoły 12 morgów ziemi szkolnej wraz
z budynkami tj. dom mieszkalny (dawna szkoła), stodołę i obórkę, pozostawiając plac pod szkołę i 3 morgi
ziemi dla nauczycieli.
W 1934r. przystąpiono do budowy obecnie istniejącej szkoły, podczas, gdy nauka odbywała się
nadal w starym – sprzedanym – budynku.
W roku 1937 oddano do użytku część parterową budynku, w szkole pracuje 3 nauczycieli.
Podniesiono jej stopień organizacyjny, przekształcając na „szkołę II stopnia”. Teraz szkoła posiadała pięć
oddziałów jednorocznych i oddział szósty dwuletni realizujący program 6 i 7 klasy pełnej szkoły
siedmioklasowej.
Podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły w Dębinie pociągnęło za sobą likwidację szkoły
o 1 nauczycielu w Zbójnie, przy czym wsie należące do szkoły w Zbójnie, tj. Zbójno, Cegielnia, Mała
Wieś, Głogowa wcielone zostały do rejonu szkoły w Dębinie. Rejon szkolny powiększono jeszcze przez
przyłączenie wsi Bierzwienna Długa Kolonia i Bierzwienna Długa Wieś .
Wszyscy nauczyciele mieszkali pierwotnie we wsi Dębina, gdyż część mieszkalna budynku nie
była wykończona.
W 1939r. w istniejącym budynku szkolnym w Dębinie Niemcy otwierają szkołę dla dzieci
niemieckich. Nauczycielem został Gustaw Hiller – były polski nauczyciel. W 1940r. szkoła była punktem
zbornym dla wysiedlonych Polaków. Rok później Niemcy skończyli mieszkania nauczycielskie na piętrze
i niewykończoną dotychczas część poprzeczną na parterze. Postawili również budynek gospodarczy
(obecnie dom mieszkalny) i ubikację.
Przez cały okres okupacji hitlerowskiej dzieci z Dębiny były pozbawione szkoły. W okresie prac
fortyfikacyjnych niemiecka szkoła w Dębinie służyła jako kwatera dla 30 ludzi pracujących przy budowie
okopów. Z początkiem 1944r. budynek szkolny w Dębinie służył przejściowo jako lagier dla Niemców
znad Morza Czarnego deportowanych tutaj przez cofającą się armię niemiecką.
W okresie powojennym w latach 1945-1951 kierownikiem szkoły w Dębinie jest Augustyniak
Stefan.
Od 1.02.1946r. do szkoły wprowadzono w wymiarze 5 godzin tygodniowo naukę religii. Szkoła
w tym okresie gromadzi pomoce naukowe, dodatkowo organizuje liczne kursy dla analfabetów, kursy
przysposobienia rolniczego.
W roku szkolnym 1949/1950 ze szkoły wychodzą pierwsi absolwenci pełnej szkoły powszechnej
siedmioklasowej.
Z dniem 1.01.1952r. kierownictwo szkoły objął Prądzyński Jan. W początkowym okresie
kierowania placówką przez pana Jana Prądzyńskiego w szkole pracuje 3 nauczycieli. W latach następnych
Rada Pedagogiczna dochodzi do 7 nauczycieli.
W roku szkolnym 1966/1967 szkołę opuścili pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły
podstawowej.
Po odejściu na emeryturę dyrektora Jana Prądzyńskiego do września 1972r. jego następcą został
Włodzimierz Grzyb.
Od 1.01.1975r. na stanowisko dyrektora szkoły w Dębinie powołano Jana Rzymowskiego.
W latach 1975-1978 szkoła prowadzi naukę dla dorosłych.
W późniejszym okresie (1984-1985) praca wychowawcza szkoły skupiała się wokół postaci
Wincentego Witosa, przyszłego patrona naszej szkoły. W dniu 15.09.1985r. odbyła się uroczystość
szkolna, na której nadano szkole imię Wincentego Witosa.
Od 1 września 2003 roku obowiązki dyrektora przejęła długoletnia nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Dębinie – mgr Wiesława Wojciechowska.
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W ostatnim roku działalności szkoły funkcje dyrektora pełniła Sławomira Kurpik.
Dnia 31 sierpnia 2011 roku Szkoła podstawowa im. Wincentego Witosa w Dębinie została
zlikwidowana na mocy uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 29 kwietnia 2011
roku.
Wykaz kierowników i dyrektorów szkoły
1906 – 1909 Kuhu
1909-1911 Otto,
1911-1914 Kluge,
1914-1918 Blüge,
1919-1933 Pluciński Henryk – kierownik szkoły,
1933-1939 Falkowski Bolesław – kierownik szkoły,
1939-1945 okupacja hitlerowska.
W okresie powojennym szkołą w Dębinie kierowali:
1945-1951
Augustyniak Stefan – kierownik szkoły,
1.01.1952r. - 31.08.1972r.
Prądzyński Jan – dyrektor szkoły,
1.09.1972r. – 30.12.1974r.
Grzyb Włodzimierz – dyrektor szkoły,
1.01.1975r. – 31.08.2003r.
Rzymowski Jan – dyrektor szkoły,
1.09.2003r. – 31.08.2010 r.
Wojciechowska Wiesława – dyrektor szkoły.
1.09.2010 - 31.08.2011r. Sławomira Kurpik - dyrektor szkoły
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W Dębinie swoją historię ma również Ochotnicza Straż Pożarna.

Swój początek datuje od roku 1947. Wtedy to Edward Buczko złożył wniosek do Gminnego
Komendanta Straży w Kłodawie Leonarda Krasowskiego o założenie jednostki Straży Pożarnej
w Dębinie. W dniu 10.06 1947 w mieszkaniu prywatnym odbyło się zebranie, którego celem było
utwożenie OSP w Dębinie. Pierwszym prezesem straży został Nagórniewicz Józef. Już po 3 miesiącach
istnienia jednostka z Dębiny brała udział w gaszeniu pożaru we wsi Mniszek. Warto podkreslic iż nasi
strażacy nie mieli żadnego sprzętu gaśniczego.
Jesienia 1947 roku członkowie OSP przeprowadzili zbiórkę pieniedzy na kupno podstawowego
sprzętu, natomiast rok pózniej z funduszy zgromadzonych z zabaw tanecznych zakupiono dla jednostki
mundury i czapki.
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Rok 1958 to rozpoczęcie budowy części strażnicy również ze środków własnych. Budowę
zakończono w 1960 roku. W trosce o dobro społeczństwa i wsi postanowiono w czynie społecznym
pobudować świetlicę wiejska, która 2 lata póżniej dzięki zaangażowaniu zarządu OSP w osobach:
Banasiak Ireneusz, Banasiak Józef, Krajewski Bernard i inni, była już gotowa. W roku 1964 zakupiono
motopompę ze środków własnych i pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłodawie.
W 1978 roku rownież z własnych funduszy została dobudowana kolejna część strażnicy.
W czasie swojej działalności OSP w Dębinie brała czynny udział w gaszenu pożarów,
zwalczaniu skutków powiodzi i pracach społecznych.
W latach 90-tych nasza jednostka brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych i odnosiła
w nich znaczące sukcesy:
1991 - I miejsce
1992 - II miejsce
1993 - II miejsce
1994 - II miejsce
1995 - I miejsce
1996 - I miejsce
Do dnia dzisiejszego OSP w Dębinie wykazuje sie dużym zaangażowaniem w swoja działalność.
Ostatnim znaczącym "sukcesem" straży jest zakup samochodu strażackiego, także z własnych funduszy.
Obok straży do niedawna działało również Koło Gospodyń Wiejskich, natomiast po jego
rozwiązaniu powstał Komitet Odnowy Wsi, którego nadrzędnym celem jest pobudzenie mieszkańców wsi
do zintegrowanego działania na rzecz odnowy miejscowości.

2.2. Położenie geograficzne i przynależność administracyjna
Wieś Dębina jest położona we wschodnio– południowej Wielkopolsce,
w gminie Kłodawa, w powiecie kolskim, w województwie wielkopolskim.

Dębina leży przy drodze powiatowej Przedecz-Kłodawa.
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2.3. Powierzchnia i zagospodarowanie przestrzenne
Według podziału Wielkopolski na regiony B. Krygowskiego, teren gminy
należy do Wysoczyzny Kłodawskiej. Wysoczyznę w tym rejonie stanowią
następujące subregiony: Równina Kęcerzyńska, Przedeczańska, Kłodawska i Basen
Rgielewki.

W

latach

1975-98

miejscowość

należała

administracyjnie

do

województwa konińskiego.
Powierzchnia wsi wynosi blisko 560 ha.

2.4. Liczba ludności
Liczba mieszkańców wsi to 234 osoby. Na obszarze miejscowości
zlokalizowane jest ok. 90 gospodarstw domowych.

3. Analiza zasobów służących odnowie miejscowości
3.1. Zasoby przyrodnicze
Na terenie miejscowości przeważają gleby klasy III. W rodzaju gruntów
dominują użytki rolne. Nie brakuje również sadów i łąk, na których wypasane jest
bydło, ponieważ większe gospodarstwa rolne nastawione są na produkcję mleka.
W naszym sąsiedztwie znajduje się las mieszany. W jego drzewostanie
możemy wymienić brzozy, sosny, klony, lipy, olszyny a także dęby które mogą być
pozostałością po częściowym wykarczowaniu lasu dębowego, od którego pochodzi
nazwa naszej miejscowości. Bliskie położenie lasu sprawia że możemy spotkać
sarny, lisy, zające, dziki oraz bażanty, bociany i kuropatwy. W sezonie
mieszkańcy wsi korzystają z bogactwa lasu (grzyby-prawdziwki, krawce i koźlarki
oraz jeżyny). Na obszarze wiejskim znajdują się również stare okazy wiązu
pospolitego oraz dęby na terenie cmentarza poniemieckiego -najstarsze okazy
mają ok. 200lat oraz.
Zasoby przyrodnicze ograniczone są brakiem naturalnych zbiorników
wodnych, istnieją jedynie przydomowe stawy i rowy melioracyjne.
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3.2. Dziedzictwo kulturowe
We wsi Dębina znajdują się pozostałości
zabytkowego niemieckiego cmentarza, a także
dwie kapliczki przy których odmawiano niegdyś
nabożeństwa majowe (jedna z nich pochodzi
z 1946 roku).
Ponadto
dziedzictwo
kulturowe bogate
jest w tradycyjne
kulinaria.
Warzywa i owoce
pochodzą głównie z przydomowych upraw, a na
zimę

przygotowuje

się

weki

w

oparciu

plotą

wieńce

o sprawdzone przepisy.
Gospodynie

wspólnie

dożynkowe.

3.3. Obiekty i tereny służące budowaniu więzi społecznych
W miejscowości brak jest placówek oświatowych. Istniejącą tu szkołę
podstawową zamknięto, a budynek został wydzierżawiony. Dzieci do szkoły
podstawowej i gimnazjum uczęszczają głównie w Kłodawie.
Znajdująca się w Dębinie Remiza OSP pełniąca funkcję świetlicy wymaga
gruntownego

remontu.

Natomiast

teren

wokół

budynku

pozwala

na

zagospodarowanie go w celach rekreacyjnych.

3.4. Infrastruktura gospodarcza i społeczna
Ochrona zdrowia
Dębina nie posiada żadnej placówki ochrony zdrowia. Najbliższe takie
obiekty znajdują się w Przedczu, Kłodawie i Kole.
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo
W

ochronie

przeciwpożarowej

miejscowości

uczestniczy

jednostka

z Dębiny oraz jednostki z sąsiedzkich sołectw. Nad porządkiem czuwa Policja
z Komisariatu Policji w Kłodawie oraz Straż Miejska z Kłodawy.
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Punkty handlowe
Brak jest sklepów czy punktów zaopatrzenia w produkty rolne. Wszystkie
potrzebne zakupy dokonywane są w Kłodawie lub w Przedczu.
Obiekty religijne
We wsi znajduje się kapliczki oraz pozostałości zabytkowego niemieckiego
cmentarza.

3.5. Infrastruktura techniczna
Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja
Wieś jest zwodociągowana, jednakże nie jest skanalizowana. Liczba
przyłączy wody liczy 32 sztuki, natomiast długość to ok. 6km
Gospodarka komunalna
Na terenie wsi znajdują się dwa zbiorcze pojemniki na surowce wtórnejeden na szkło i jeden na plastik. Pozostałe mieszane odpady odbierane są
z gospodarstw przez ZBIUK w Kłodawie.
Media: energia, gaz, telefonizacja
Miejscowość nie jest zgazyfikowana, posiada jednak dostęp do energii
elektrycznej oraz do sieci telefonii stacjonarnej i zasięgu telefonii komórkowej.
Większość mieszkańców korzysta również z Internetu, planowana jest również
magistrala internetowa.
Drogownictwo i transport
W miejscowości znajduje się powiatowa droga asfaltowa-niedawno została
gruntownie wyremontowana. Jednakże spora część dróg lokalnych pozostaje
nieutwardzona.
Najbliższy dworzec PKP znajduje się w Kłodawie a transport PPKS oferuje
połączenia z Kłodawą, Przedczem, Chodczem Włocławkiem, Kołem i Koninem oraz
Łodzią.
Sytuacja mieszkaniowa
W miejscowości znajdują się domy jednorodzinne i wielorodzinne.
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3.6. Gospodarka i rolnictwo
Bezrobocie
W powiecie kolskim bezrobocie utrzymuje się na poziomie 15,5%. W samej
gminie Kłodawa bezrobotnych jest 750 osób na 13452 mieszkańców.
Źródła utrzymania
Mieszkańcy Dębiny mają główne źródło utrzymania w rolnictwie: w hodowli
i w uprawach. Uprawiane są głównie zboża, rzepak i kukurydza w celu dalszej
odsprzedaży w punktach skupu.
Niektórzy mieszkańcy znajdują zatrudnienie w zakładach pracy poza
Dębiną, głównie w Kopalni Soli w Kłodawie oraz w kolskich przedsiębiorstwach.

3.7. Działające organizacje pozarządowe
Na terenie miejscowości działa jedynie Ochotnicza Straż Pożarna. Dawniej
działało również Koło Gospodyń Wiejskich. Obecnie zawiązał się Komitet Odnowy
Wsi.
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4. Diagnoza aktualnej sytuacji
Dla oceny zasobów miejscowości niezbędne stało się pogrupowanie
poszczególnych zasobów i ocena ich pod kątem znaczenia dla miejscowości.
Synteza oceny znalazła się w poniższej Tabeli

Rodzaj zasobu

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

Brak

Środowisko przyrodnicze
atrakcyjność krajobrazowa
wody powierzchniowe (cieki,
rzeki, stawy)

X
X

Środowisko kulturowe
walory architektury
wiejskiej i osobliwości kulturowe
walory zagospodarowania
przestrzennego
zabytki

X
X
X

Dziedzictwo religijne
i historyczne
miejsca, osoby i przedmioty

X

święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara
legendy, podania i fakty
historyczne
ważne postacie historyczne
specyficzne nazwy

X

kultu

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 poprzemysłowe
tradycyjne obiekty
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X
X
X
X
X

gospodarskie wsi (spichlerze,
kuźnie, młyny)
place i miejsca publicznych
spotkań

X

Gospodarka, rolnictwo
specyficzne produkty
znane firmy produkcyjne i
zakłady usługowe
możliwe do wykorzystania
odpady poprodukcyjne
Sąsiedzi i przyjezdni

X
X
X

korzystne, atrakcyjne
sąsiedztwo
ruch tranzytowy
przyjezdni stali i sezonowi

X
X
X

Instytucje
placówki opieki społecznej
szkoły
dom kultury
inne

X
X
X
X

Ludzie, organizacje społeczne
OSP
Komitet Odnowy Wsi

Plan Odnowy Miejscowości Dębina na lata 2013-2020

X
X

5. Analiza mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń –
SWOT
Poniższa tabela opisuje analizę obecnej sytuacji wsi Dębina.
Wyszczególnienie

Opis
Najbardziej charakterystyczny element to
pozostałości cmentarza poniemieckiego. Ponadto
wieś jest zintegrowana, a na jej terenie od 1947

Co ją wyróżnia?

działa

aktywnie

Straż

Charakterystyczne

są

Pożarna.

uprawy

kukurydzy,

warzyw, ziół typu wiesiołek, ogórecznik czy
kminek.
Jest to wieś typowo rolnicza. Zabudowana
Jakie pełni funkcje?

zarówno typowymi gospodarstwami rolniczymi jak
i domami jedno- i wielorodzinnymi.

Kim są mieszkańcy?

Zamieszkują

ją

rolnicy

i

pracownicy

zakładów pracy z Kłodawy i Koła.
Rolnicy utrzymują się głównie z upraw

Co daje utrzymanie?

i hodowli bydła. Część mieszkańców dochody
czerpie z pracy w zakładach poza miejscowością,
ale też z rent i emerytur.

Jak zorganizowani są
mieszkańcy?

We wsi działa obecnie Ochotnicza Straż
Pożarna.

Wcześniej

działało

również

Koło

Gospodyń Wiejskich.
Swoje problemy mieszkańcy rozwiązują na
zebraniach wiejskich. Aby zrealizować jakieś

W jaki sposób rozwiązują
problemy?

inwestycje powołują komitety. W ten sposób
wybudowano

we

wsi

Szkołę

Podstawową,

świetlicę, sieć telefoniczną i wodociągi. Ostatnio
powołano Komitet Odnowy Wsi.
Wieś jest malownicza i bardzo zadbana.
Jaki wygląd ma nasza wieś?

Zabudowania

są

rozproszone.

Część

dróg

wiejskich pozostaje nieutwardzona co nadaje
typowo wiejskiego uroku.
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Jakie obyczaje i tradycje są
u nas pielęgnowane i
rozwijane?
Jak wyglądają mieszkania i
obejścia?

Tradycyjnie wspólne jest plecenie wieńców
dożynkowych.
Większość

posesji

jest

zadbana.

Mieszkania posiadają podstawowe wyposażenie
bytowe.
Otoczenie pozostawia wiele do życzenia.

Jaki jest stan otoczenia i
środowiska?

Miejsca publiczne są zaśmiecone, nie są w sposób
ekologiczny rozwiązane problemy z odpadami
płynnymi.

Jakie jest rolnictwo?
Jakie są powiązania
komunikacyjne?

Wiele

gospodarstw

jest

na

wysokim

poziomie, dobrze wyposażonych i bezpiecznych.
Wieś posiada przystanki PPKS, nie są one
jednak wyposażone w wiaty.
Świetlicę oraz boisko do gry w piłkę

Co proponujemy dzieciom
i młodzieży?

siatkową i ręczną, które to boisko na dniach
zostanie przejęte przez Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy.

Po dokonaniu analizy zasobów wsi Dębina stwierdzić można, iż najważniejsi
są ludzie i to na zasobach ludzkich powinna opierać się analiza SWOT, którą
prezentujemy poniżej.
Tabela - Analiza SWOT miejscowości Dębina
Silne strony
Korzystne położenie geograficzne
przy drodze powiatowej KłodawaPrzedecz
Duża lesistość terenu
Dobra dostępność do usług na
obszarze miasta i gminy
Wysoki udział ludności utrzymującej
się z pracy w rolnictwie-w dużych
gospodarstwach
Dobry stan środowiska naturalnegoniezniszczony krajobraz
Wieś jest zwodociągowana i
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Słabe strony
Zły stan techniczny dróg lokalnychniewystarczająca ilość dróg
utwardzonych
Niewystarczająca baza lokalowa dla
potrzeb kulturalnych-zły stan
techniczny budynku świetlicy
Brak zaspokojenia potrzeb w
zakresie turystyki, a także brak
zaplecza rekreacyjnego i
wypoczynkowego
Brak przystosowanych pomieszczeń
i miejsc na spotkania integracyjne

stelefonizowana.
W pobliskiej Kłodawie znajdują się
szkoły: podstawowe, gimnazja i
ponadpodstawowa a dzieci są
dowożone autobusami szkolnymi.
Możliwość wykorzystania
niezagospodarowanej powierzchni
wokół świetlicy

Brak linii kanalizacyjnej i
oczyszczalni ścieków w rozproszonej
zabudowie wsi
Brak wody dobrej jakości
Brak środków na organizowanie
imprez rekreacyjnych i sportowych
Postępujący proces starzenia się
mieszkańców
Brak przetwórstwa produktów
rolnych oraz zorganizowanych grup
producenckich pośród miejscowych
rolników
Brak alternatywnych miejsc pracy
na obszarach wiejskich

Szanse
Powołanie Komisji Odnowy
Miejscowości i przyjęcie Planu
Odnowy Miejscowości
Lokalna Grupa Działania „Solna
Dolina” i możliwość pozyskania
środków PROW
Organizacja kina plenerowego 3D
Modernizacja świetlicy, budowa
placu zabaw dla dzieci i stworzenie
zaplecza rekreacyjnego i
wypoczynkowego
Promocja miejscowości poprzez
działania Mieszkańców
Możliwość doszkalania mieszkańców
w świetlicy
Poprawa stanu nawierzchni dróg
lokalnych
Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej
Wzrost zainteresowania
społeczności lokalnej udziałem
w imprezach i szukanie sposobu na
pozyskiwanie środków finansowych

Zagrożenia
Zadłużenie Gminy, brak środków
finansowych na realizację zadań
z zakresu rozwoju infrastruktury
Nie uzyskanie dotacji na
zaplanowane działania w Planie
Odnowy Miejscowości
Spadek aktywności mieszkańców,
frustracja
Niska dochodowość z pracy w
rolnictwie, wysoka konkurencja na
płody rolne na rynku
Brak środków w indywidualnych
gospodarstwach na modernizację
i rozwój
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6. Wizja rozwoju miejscowości Dębina
Poniżej znajdują się sformułowane przez mieszkańców opinie na temat
ogólnego obrazu miejscowości w perspektywie czasowej. Odpowiedzi zostały
podsumowane w poniższej tabeli.
Tabela - Wizja stanu docelowego miejscowości
Wyszczególnienie

Opis
Mini

Co ma ją wyróżniać?

kino

plenerowe

3D,

celem

kultywowania tradycji i kultury, ale

także

zadbane otoczenie.
Wieś ma być miejscem pracy we własnym
Jakie ma pełnić funkcje?

gospodarstwie, rekreacji, wypoczynku. Miejscem
zamieszkania pracujących w pobliskich zakładach
pracy
W części będą to rolnicy ale przeważać

Kim mają być mieszkańcy?

będą dwuzawodowcy i zatrudnieni w okolicznych
zakładach pracy.

Co ma dać utrzymanie?
W jaki sposób zorganizowana
ma być wieś i mieszkańcy?
W jaki sposób mają być
rozwiązywane problemy?
Jak ma wyglądać nasza wieś?

Rolnictwo,

usługi,

praca

w

pobliskich

zakładach pracy.
Zintegrowana wokół odnowionej świetlicy,
przy której powstanie mini kino plenerowe 3D,
chata grillowa i plac zabaw dla dzieci.
Poprzez współpracę z Komitetem Odnowy
Wsi,

organizowanie

się

mieszkańców

wokół

problemów, wzrost aktywności.
Czysta, zadbana, nowoczesna, przyjazna,
gościnna.
Pielęgnowanie

dotychczasowych

oraz

rozwijanie nowych- spotkania przy herbatce

Jakie obyczaje i tradycje
z samowara, spotkania wigilijne, pieczenie chleba
mają być u nas pielęgnowane i
i plecenie wieńców dożynkowych, imprezy
rozwijane?
rozrywkowe, wspólne oglądanie filmów, wydarzeń
sportowych i kulturalnych.
Jak mają wyglądać mieszkania

Nowoczesne, zadbane, dobrze wyposażone,
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i obejścia?

przyjazne

środowisku,

czyste,

bezpieczne

i ukwiecone.
Jaki ma być stan otoczenia
i środowiska?
Jakie ma być rolnictwo?

Zadbane i ukwiecone

miejsca publiczne,

rozwiązany problem odpadów.
Będzie prawdopodobnie mniej rolników ale
gospodarstwa będą większe i nowocześniejsze.
Pobudowanie dywaników wokół świetlicy,

Jakie mają być powiązania
komunikacyjne?

oraz

utwardzenie

strażackiego

dojazdu

poprawi

do

garażu

możliwości

ich

wykorzystania. Przy przystankach autobusowych
powinny pojawić się wiaty.

Co zaproponujemy dzieciom
i młodzieży?
Co zaproponujemy osobom
starszym?

Nowoczesną, dobrze wyposażoną wiejską
świetlicę z placem zabaw dla dzieci oraz placem
rekreacyjnym i mini kinem.
Spotkania przy grillu, imprezy taneczne,
oglądanie

filmów

i

transmisji

kulturalnych i sportowych.
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z

wydarzeń

7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną
Mieszkańcom wsi przyświecać ma wizja:
„Dębina od dębu-zakorzeniona w tradycji, silna duchem, rozwijająca
się poprzez kulturę i nowoczesność”
Wszystkie propozycje przedsięwzięć mających poprawić warunki życia
pogrupować można w dwa cele strategiczne:
1) Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej
2) Aktywizacja mieszkańców
Przyjęte cele nawiązują do wypracowanej wizji, w której najistotniejszy
jest rozwój miejscowości pod kątem infrastruktury technicznej i społecznej.
Cele te mają zaspokoić potrzeby i aspiracje mieszkańców miejscowości
i przynieść poprawę poziomu ich życia.
Priorytetem zadań opisywanych w poniższym planie jest zintegrowanie
mieszkańców jako najcenniejszego zasobu społeczeństwa, poprzez wspólne
organizowanie i spędzanie czasu wolnego. Aby odnowić i rozwinąć życie na wsi,
niezbędna jest odpowiednia infrastruktura pozwalająca mieszkańcom nie tylko na
integrację, ale również na wykorzystywanie własnego potencjału i planowanie
dalszego rozwoju.

Cel strategiczny 1
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej
1) Realizacja inwestycji w zakresie remontu i wyposażenia obiektów,
pełniących funkcje społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe
Ocieplenie, otynkowanie i malowanie zewnętrzne
Wymiana tynków i malowanie wewnątrz
Odnowienie sufitu
Wymiana podłóg na sali głównej
Remont sanitariatów-zmiana tynków i malowanie
Remont

i

wyposażenie

zaplecza

kuchennego

(zakup

mebli

kuchennych, lodówki i szafy chłodniczej, zestawu garnków
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i

naczyń,

obrusów,

firanek,

pochłaniacza

pary,

czajnika

elektrycznego)
Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
Ogrzewanie
Zakup i montaż kominka do sali głównej
Wyposażenie świetlicy w krzesła i stoły
Naprawa ogrodzenia, zakup bramy
Utwardzenie wjazdu do świetlicy
Całkowity koszt prac ok. 700 tys. zł
2) Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem
tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów
Zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania mini kina plenerowego
3D
Koszt sprzętu ok. 10 tys.
3) Budowa i remont miejsc rekreacji służących do nieodpłatnego użytku
publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie ogródka skalnego-nasadzenia
roślinami
Zakup i montaż altany drewnianej wyposażonej w stół i ławy
i podłogę
Zakup i montaż zewnętrznego grilla
Urządzenie placu zabaw (ławki)
Całkowity koszt to ok. 19 tys. zł
4) Porządkowanie terenów zielonych i innych miejsc wypoczynku
Uporządkowanie trawników wokół świetlicy i nasadzenie krzewami
Zakup donic kwiatowych do ustawienia przed wejściem do
świetlicy
Uporządkowanie terenu zabytkowego cmentarza poniemieckiego
Koszt zakupu donic i krzewów to ok. 1500 zł
5) Przebudowę małej infrastruktury turystycznej
Odnowienie i montaż drewnianej gabloty zewnętrznej.
Koszt farby to ok. 60zł
6) Odnowa architektury krajobrazu, w tym zadrzewienia
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Zakup roślin pod nasadzenia
Koszt zakupu roślin pod nasadzenia: 200zł
Bardzo istotna dla mieszkańców Dębiny jest dostępność do tzw. usług
społecznych, takich jak usługi zdrowotne, opieka społeczna, oświata, czy też
kultura, sport i rekreacja. Jest oczywistym, że nie wszystkie potrzeby społeczne
mieszkańców miejscowości będą mogły być zaspokajane na miejscu – wieś jest
zbyt mała, aby mogła w niej działać szkoła, czy też ośrodek zdrowia. Dlatego też
potrzeby lokalnej społeczności są inaczej ukierunkowane – pragnęłaby ona, aby na
miejscu istniały dobre warunki do spędzania wolnego czasu w dobrze wyposażonej
świetlicy wiejskiej.

Cel strategiczny 2
Aktywizacja mieszkańców miejscowości
Nawet najnowocześniejsza infrastruktura społeczna nie będzie spełniała
swoich funkcji, jeżeli nie będzie odpowiednio wykorzystywana, do czego
niezbędne są zarówno środki, jak i zaangażowanie szerokiego kręgu
organizatorów i odbiorców.
1)
2)
3)
4)

Organizacja projekcji w kinie plenerowym 3D
Spotkania przy herbacie z samowara
Organizacja imprez tanecznych z grillowaniem
Organizacja wystaw prac ręcznych (haft, szydełkowanie, robótki na
drutach) oraz warsztatów rękodzielniczych
5) Mini turnieje sportowe-ping pong, piłkarzyki itp.
6) Wspólne oglądanie transmisji z wydarzeń kulturalno-ludowych i
sportowych
Koszt artykułów spożywczych na spotkania: 700zł
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8. Spójność planu z gminnymi i powiatowymi dokumentami
strategicznymi
Decyzję o opracowaniu strategii rozwoju dla gminy Kłodawa, Urząd Miasta
i Gminy podjął w połowie 1999 roku, przy czym założono, że dokument taki
zostanie wypracowany przy udziale lokalnej społeczności stanowiącej zespół
strategiczny.
Analiza stanu gminy Kłodawa została opracowana w miesiącach sierpień –
wrzesień 1999 roku, a wyniki tej analizy zostały przedstawione uczestnikom
zespołu strategicznego wraz z kopią dokumentu analizy. Podczas tego spotkania
dokonano prezentacji metody ZOPP, jako metody wybranej do projektowania
strategii gminy Kłodawa – metody opartej na udziale i konsensusie przedstawicieli
lokalnej społeczności i metody przyjętej oraz stosowanej w Unii Europejskiej.
Ponadto na spotkaniu tym dokonano weryfikacji zespołu strategicznego (wstępnie
określonego przez władze gminne) poszerzając go o przedstawicieli niektórych
środowisk społeczno-gospodarczych.
Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę
wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju Gminy, oraz w wyniku oceny
istniejącego

stanu

zagospodarowania,

analizy

uwarunkowań

rozwoju,

wyodrębniono cel nadrzędny strategii długofalowej:

Rozwój gospodarczo - społeczny
Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwojowe gminy (posiadane atuty oraz
najistotniejsze braki i problemy) wytyczają one główne kierunki rozwoju gminy.
Ich realizacja w kilkunastoletniej perspektywie powinna doprowadzić do
osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy, określonego w jej misji.
Główne cele strategiczne w sposób bezpośredni nawiązują do misji.
Realizacja

programów,

prowadząca

do

osiągnięcia

celów

związanych

z podniesieniem technicznych i społecznych warunków życia w gminie, będzie
prowadziła do osiągnięcia pożądanego statusu określonego w misji. Cele
operacyjne, są to cele bieżące, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia
celu strategicznego. Cele operacyjne w Gminie według Strategii Rozwoju:
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1. Bezpieczna gmina
2. Dbałość o środowisko
Analiza celów według Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa:
Lepsza jakość dróg i ulic
Częściowa gazyfikacja gminy
Uregulowana gospodarka ściekowa i odpadami
Właściwe zabezpieczenie dostaw wody
Ekologiczne źródła ciepła
Nowy cmentarz
Dbałość o środowisko naturalne
Wystarczająca baza rekreacyjno – sportowa
Różnorodna oferta spędzania wolnego czasu mieszkańców
Płaszczyzna współpracy władzy ze społeczeństwem
Dbałość o ład i porządek publiczny
Odpowiednia baza oświatowa gminy
Wystarczająca kadra do nauki języków obcych
Bezpieczna gmina
Alternatywne źródła dochodów
Rozwój budownictwa mieszkaniowego
Przedstawione w niniejszym opracowaniu projekty w pełni wpisują się w
strategię rozwoju Gminy. Zgodność zawartych w niniejszym Planie zadań ze
Strategią Rozwoju Gminy przedstawia poniższa tabelka.
Tabela- Zgodność projektów strategii Planu rozwoju miejscowości ze
strategią rozwoju Gminy
Cel nadrzędny Gminy
1)
2)
Rozwój gospodarczo –
społeczny

3)
4)
5)

Projekty w ramach Planu Odnowy
Miejscowości
Remont świetlicy wiejskiej
Utworzenie Placu Rekreacyjnego (grill
i altana)
Utworzenie placu zabaw dla dzieci
Organizację Dni Herbaty z Samowara
Nasadzenia drzew i krzewów,
lokalizacja gabloty informacyjnej,
ustawienie donic z kwiatami itp.
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6) Zakup sprzętu na potrzeby mini kina
plenerowego 3D
7) Utwardzenie terenu przed świetlicą
8) Organizacja wystaw prac ręcznych
(haft, szydełkowanie, robótki na
drutach)
9) Mini turnieje sportowe-ping pong,
piłkarzyki itp.
10) Wspólne oglądanie transmisji
z wydarzeń kulturalno-ludowych
i sportowych
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9. Zarządzanie projektem – wdrażanie i monitorowanie
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania
środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak
i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym,
głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.
Funkcję podmiotu koordynującego realizację Planu będzie pełnił specjalnie
powołany zespół osób, w skład którego wejdą:
Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa
Komitet Odnowy Miejscowości
Skarbnik Miasta i Gminy Kłodawa
Inspektor ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego
Pracownicy ds. funduszy europejskich
Zakres zadań zespołu obejmuje między innymi:
ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu
zapewnienie

zgodności

realizacji

Planu

z

poszczególnymi

dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności
w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony
środowiska,

jak

też

zagwarantowanie

przestrzegania

zasad

zawierania kontraktów publicznych
zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów
wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu
zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie
informacji i promocji Planu
przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu,
zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach
dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.
Do właściwej oceny Planu, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy
robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie jako instytucja wdrażająca Plan jest
odpowiedzialny za:
sporządzanie i składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie
przedsięwzięć, ujętych w niniejszym Planie
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pomoc w ewentualnym składaniu wniosków aplikacyjnych przez
podmioty, działające na terenie miejscowości
ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów
zapewnienie

informowania

o

współfinansowaniu

przez

UE

realizowanych projektów.
W realizacji Planu Urząd powinien oczywiście na bieżąco, aktywnie
współpracować z Komitetem Odnowy Miejscowości.
System monitorowania Planu
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu
Odnowy jest Grupa Odnowy Miejscowości Dębina a jej główną rolą będzie
monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne
interweniowanie

w

przypadku

stwierdzenia

spóźnień

lub

nieuzasadnionej

rezygnacji z realizacji zadania.
Sposoby oceny i aktualizacji Planu
Skuteczność Planu będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona
będzie przez powołany zespół roboczy przy pomocy wskaźników postępu realizacji
i oceny skuteczności wdrażanych projektów.
Z procesem oceny będzie powiązana aktualizacja Planu – corocznie wraz
z przeglądem wykonania Planu będzie proponowane, w miarę potrzeby,
wprowadzanie nowych zadań, wynikających z rodzących się potrzeb i możliwości.
Propozycje nowych zadań będą mogły być zgłaszane przez Komitet Odnowy Wsi,
Burmistrza, bądź radnych. Będą one, podobnie jak pierwotna wersja Planu,
zatwierdzane najpierw przez Zebranie Mieszkańców, a następnie przez Radę
Miejską.
Public Relations Planu
Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:
zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach
ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na
realizację projektów, zawartych w Planie

Plan Odnowy Miejscowości Dębina na lata 2013-2020

zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru
projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach
zapewnienie bieżącej informowania opinii publicznej o zakresie
i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów
i rezultatach działań na poziomie miejscowości
inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
zapewnienie
w

współpracy

monitorowanie

informacyjnych

i

i

z

instytucjami

realizowanie

promocyjnych

Planu
poprzez

w

zaangażowanymi
zakresie

wymianę

działań

informacji

i wspólne przedsięwzięcia
wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych
technologii, m.in. takich jak: Internet, poczta elektroniczna, w celu
usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w realizacji Planu.
Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu będą uwzględniały
specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych
instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupą docelową Planu
jest:
społeczeństwo Gminy – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie
i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej
wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu
środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa,
o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych
w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla
inwestycji
beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z wdrażanej pomocy:
1. Jednostki samorządu terytorialnego
2. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu
terytorialnego
3. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, nie posiadająca osobowości
prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
4. Organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
5. Inne podmioty, uzyskujące wsparcie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (oś 4 LEADER).
Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku
Planu. Za jego pośrednictwem będzie kształtowana świadomość w zakresie
istnienia oraz możliwości pozyskania środków - bo od tego uzależnione jest
wykorzystanie pomocy w ramach funduszy- zarówno krajowych, jak i płynących
z Unii Europejskiej.
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