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UCHWAŁA NR 15/III/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bzury na lata 2010-2015. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się i przyjmuje do realizacji Plan Odnowy Miejscowości Bzury na lata 2010 - 2015 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i służący jako załącznik formalny do ubiegania się o środki 
finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie - "Odnowa i Rozwój Wsi". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Wstęp 

 
Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny 

wynika z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,   

a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW – Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 

zakłada między innymi wspieranie działań mających wpływać na poprawę jakości 

życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i 

kulturalnych mieszkańców wsi. W ramach działania finansowaniem zostaną objęte 

projekty z zakresu: 

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów publicznych pełniących 

funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury; 

2. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, 

szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego; 

3. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji 

społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; 

4. związane z kształtowaniem centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w 

szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub 

oświetlenia ulicznego; 

5. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc 

wypoczynku; 

6. budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej 

7. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy 

estetyki miejscowości; 

8. rewitalizacji budynków zabytkowych, odnawiania lub konserwacji lokalnych 

pomników historycznych i miejsc pamięci; 

9. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego lub tradycji 

budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

10. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów przeznaczonych na 

cele promocji lokalnych produktów i usług, w szczególności pawilonów, punktów 

wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 

11. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach 

architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków; 



12. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu 

uporządkowania terenu w miejscowości; 

Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu 

Odnowy Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy oraz innymi 

dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym. 

Dlatego też Plan Odnowy Miejscowości Bzury wpisuje się w Strategię Rozwoju 

Gminy Szczuczyn, Strategię Rozwoju Kraju, Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia oraz Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 – 

2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Charakterystyka wsi Bzury 
 
1.1 Poło żenie 

 
Wieś Bzury  to jedno z 29 sołectw Gminy Szczuczyn. Sołectwo położone jest 

na południe od centrum Gminy Szczuczyn i graniczy od strony południowej z Gminą 

Grajewo. W skład sołectwa wchodzi tylko jedna miejscowość – Bzury. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Przynale żność administracyjna 

 

WIEŚ SOŁECKA - Bzury 

GMINA – Szczuczyn 

POWIAT – Grajewski 

WOJEWÓDZTWO – Podlaskie 
 
‘

 
 
 
 
 
 



 
1.3 Powierzchnia 
 

Wieś Bzury zajmuje powierzchnię 532,8793 ha z tego powierzchnia użytków 

rolnych wynosi 482,6328 ha. 

Ponadto na powierzchnię ogólną składają się: 

- łąki i pastwiska – 109,1641 ha 

- sady – 1,4500 ha 

- grunty orne – 373,4687 ha 

- zabudowa na użytkach rolnych – 4,8618 ha 

- lasy – 38,8671 ha 

- inne grunty – 5,0676 ha 

 
 
 
1.4 Liczba ludno ści 

 
Liczba mieszkańców miejscowości Bzury zameldowanych na pobyt stały wg 

stanu na dzień 31.12.2009r. wynosiła 245 osób. 

 

Z danych o mieszkańcach wynika, że większość osób zamieszkujących wieś 

Bzury jest w wieku produkcyjnym, wchodzącym na rynek pracy. Dlatego tez jednym z 

podstawowych kierunków działań powinno być dążenie do podnoszenia jakości 

zasobów ludzkich na terenach wiejskich, poprzez zwiększenie szans młodych ludzi 

na zdobycie dobrego wykształcenia, adekwatnego do potrzeb rynku pracy. 

Inwestycje w kapitał ludzki wpłyną na zmniejszenie liczby migracji ludności w 

poszukiwaniu zatrudnienia, zarówno tej krajowej jak i zagranicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści. 
 
2.1 Zasoby przyrodnicze. 

 
Miejscowość Bzury położona jest w odległości 3 km od miasta Szczuczyn. 

Wzdłuż drogi powiatowej oraz wzdłuż drogi gminnej występuje zabudowa zwarta. 

Wieś położona jest w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych w których występują 

rzadkie okazy roślinności, zwierzyny oraz wielu gatunków ptactwa, w tym m.in. 

kuropatwy.  

Walory krajobrazowe, klimatyczne i zabytkowe wsi cieszą się 

zainteresowaniem wśród turystów i przejezdnych gości. Dobra lokalizacja sieci dróg 

gminnych, powiatowych i drogi krajowej nr 61, które łączy sąsiednie miejscowości i 

gminy stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki rowerowej, agroturystyki i 

wycieczek związanych z grzybobraniem oraz zbieraniem owoców leśnych (maliny, 

jeżyny, poziomki). 

 
2.2 Infrastruktura społeczna 

 
Na terenie wsi Bzury znajduje się Szkoła Podstawowa do której uczęszcza 

około 45 uczniów. Bliskość tej placówki oraz dogodny dojazd pozwalają na 

podnoszenie przez dzieci i młodzież z Bzur i sąsiednich sołectw swojej wiedzy. Ze 

względu na odpowiednio przygotowaną fachową kadrę szkoła oferuje dużo 

różnorodnych zajęć kulturalnych i sportowych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 

Bzurach zajmują czołowe pozycje w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim a także krajowym. 

 
2.3 Infrastruktura techniczna 

 
Ilość gospodarstw w Bzurach  wynosi 64, każde gospodarstwo korzysta z sieci 

elektrycznej i wodociągowej. 

Miejscowość jest również wyposażona w infrastrukturę telekomunikacyjną. 

Mankamentem jest brak sieci kanalizacyjnej. Przez teren wsi przebiega droga 

powiatowa, asfaltowa Guty - Niedźwiedzkie i droga gminna, o nawierzchni  brukowej 

Szczuczyn - Bzury. Drogi służą mieszkańcom jako dojazd do istniejących siedlisk 

oraz umożliwiają korzystanie z komunikacji publicznej. 

Na terenie wsi nie  funkcjonuje jeden sklep spożywczo – przemysłowy. We wsi 

Bzury działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Posiada ona samochód 



pożarniczy, niezbędny sprzęt strażacki oraz remizę OSP. Budynek remizy to 

jednocześnie obiekt świetlicy wiejskiej. Budynek wymaga generalnego remontu 

dachu, elewacji oraz wnętrza. Teren wokół obiektu jest nie zagospodarowany 

prawidłowo i wymaga zagospodarowania. Mieszkańcy sołectwa Bzury wykazują dużą 

aktywność społeczną w zakresie budowy infrastruktury technicznej. Prężnie działa 

miejscowe koło gospodyń wiejskich. Dużym problemem wsi jest brak odpowiednio 

przygotowanego i wyposażonego miejsca do spotkań w celu organizowania imprez 

patriotycznych, okolicznościowych, szkoleń i kursów oraz podstawowego 

wyposażenia świetlicy tj. stoliki, krzesła, szafki, komputer itp.  

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP pozwoli mieszkańcom 

jak i młodzieży szkolnej na prezentację tradycji kulturowych oraz realizację własnych 

zainteresowań. Ze względu na otaczające wieś kompleksy leśne istnieje możliwość 

zapraszania mieszkańców okolicznych miejscowości na organizowane spotkania. 

Wieś może być przystanią dla twórców i artystów ludowych działających w 

okolicznych miejscowościach. 

 

2.4 Gospodarka i rolnictwo 
 

Wieś Bzury zajmuje powierzchnię 482,6328 użytków rolnych z czego:  

- łąki i pastwiska – 109,1641 ha 

- grunty orne       – 373,4687 ha 

 

Głównymi uprawami są: 

− zboża, 

− ziemniaki, 

− kukurydza. 

Mieszkańcy wsi utrzymują się w przeważającej mierze z pracy w rolnictwie. Na 

wsi nie ma ulokowanych żadnych zakładów przemysłowych. 

Małe zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej spowodowane 

jest położeniem sołectwa blisko miejscowości Szczuczyn i Grajewo, gdzie 

mieszkańcy szukają bardziej atrakcyjnych miejsc pracy ze względu na małe dochody 

z rolnictwa. Wielu mieszkańców sołectwa nie mogąc znaleźć pracy w pobliżu miejsca 

zamieszkania szuka swego miejsca oraz lepszych zarobków poza granicami kraju. 

 



 
2.5 Dziedzictwo kulturowe  
 

Na terenie wsi Bzury występuje kilka obiektów wpisanych na listę zabytków 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:    

1. Zespół dworsko parkowy  

składający się z: 

a) dwór murowany z końca XIX wieku. 

Dwór zbudowany z czwartej ćwierci XIX wieku. Budynek murowany z cegły, 

otynkowany i podpiwniczony. Wzniesiony na planie prostokąta ze 

współczesną przybudówką od strony południowo – zachodniej. Ściany 

wzdłużne siedmioosiowe. W ścianie od dawnego podwórza niewielki ryzalit z 

oknem i drzwiami do piwnicy. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. 

Budynek z dachem dwuspadowym przykrytym szarą dachówką.  

 

 

 

b) budynek gospodarczy , murowany z końca XIX wieku. 

Budynek zbudowany pod koniec XIX wieku. Obiekt murowany z kamienia i 

cegły na planie prostokąta. Ściany budynku w większości wykonane z kamieni 

łączonych zaprawą z odrzwiami i obokniami wykonanymi z cegieł. Szczyty 

wyłącznie z białej i czerwonej cegły. Brak stolarki okiennej, część otworów 

zabita płytami. Budynek z dachem dwuspadowym krytym szarą dachówką 

zakładową.  



 

 

c) spichlerz, murowany z końca XIX wieku. 

Budynek zbudowany pod koniec XIX wieku. Obiekt murowany z kamienia i 

cegły na planie prostokąta. Obecnie zrujnowany, pozostała tylko jedna ściana.  

 

 

 

d) park, koniec XIX wieku. 

Załażenie dworsko – ogrodowe powstało w XV wieku. W kolejnych wiekach 

ulegało rozdrobnieniu do przełomu XVIII/XIX wieku, kiedy zostało scalone. 

Założenie w ostatecznym swym kształcie skomponowane zostało pod koniec 

XIX wieku. Po 1945 roku park zaniedbano. Park w chwili obecnej zachowany 

częściowo przy dworze (obecnie szkoła) jako plac zabaw. Czytelne są także 

pozostałości alei dojazdowej do dworu.  



  

 

2. Dom drewniany numer 9, rok budowy 1929r., własność P. Wł. Jabłoński. 

3. Dom drewniany numer 16, koniec XIX wieku, własność P. M. Zaniewski. 

4. Dom drewniany numer 18, koniec XIX wieku, własność P. J. Sadowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Analiza S W O T. 
 

Silne strony:  zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania 

rozwoju miejscowości na które bezpośredni wpływ ma Gmina 

Słabe strony:  zjawiska ograniczające możliwości rozwoju miejscowości, na 

które bezpośredni wpływ ma Gmina. 

Szanse:  zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania 

rozwoju miejscowości, występowanie których jest uwarunkowane czynnikami 

leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu. 

Zagro żenia:  zjawiska negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju 

miejscowości, których występowanie, jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza 

możliwościami jej bezpośredniego wpływu. 

 

Główne problemy sołectwa: 
 
- brak stałego miejsca spotkań dla wszystkich grup mieszkańców sołectwa, 

- brak kanalizacji sanitarnej, 

- brak zakładów produkcyjnych, 

- brak infrastruktury informatycznej w tym również publicznych punktów, dostępu do 

internetu, 

- brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież, 

- brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

- brak dodatkowych pozarolniczych źródeł dochodu dla mieszkańców. 

 
Wizje rozwoju sołectwa 
 
- sołectwo posiada kanalizację sanitarną, 

- sołectwo posiada miejsce spotkań dla mieszkańców, 

- sołectwo posiada publiczny punkt dostępu do Internetu, 

- społeczeństwo sołectwa przejawia dużą aktywność na rzecz rozwoju miejscowości, 

- sołectwo promuje się efektywnie na terenie gminy i regionu, 

- poprawa estetyki wsi (zagospodarowanie posesji, zbiórka odpadów, przystanki przy 

drogach, znaki informacyjne), 

- sołectwo posiada oświetlenie uliczne przy najbardziej uczęszczanych szlakach, 

- istnieją chodniki przy drodze gminnej i powiatowej, 

- funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne w sołectwie, 



- na terenie sołectwa organizowane są kursy dla mieszkańców, 

- sołectwo posiada wybudowaną przez wieś drogę gminną, 

- na terenie sołectwa istnieją różnorakie koła zainteresowań. 

 
Mocne strony 
 
- położenie wsi w sąsiedztwie dobrej sieci dróg tj. droga gminna, powiatowa i 

krajowa, 

- czyste środowisko naturalne, 

- położenie w pobliżu miasta Szczuczyna i Grajewa 

- wolne tereny do zabudowy, 

- walory turystyczno – krajobrazowe w pobliżu dużych kompleksów leśnych (wieś 

Niedźwiedzkie i Dybła), 

- bliski dostęp do placówek oświatowych, 

- dobre gleby sprzyjają rozwojowi upraw sadowniczych i warzywnych, 

- obecność zabytków na terenie wsi, co sprzyja rozwojowi turystyki. 

 
 Słabe strony 
 
- wysoka stopa bezrobocia, 

- brak kanalizacji sanitarnej, 

- brak miejsca do spotkań mieszkańców, 

- rozdrobnienie gospodarstw, 

- mała opłacalność produkcji rolniczej, 

- ubóstwo społeczne, 

- brak miejsc pracy, 

- malejąca aktywność społeczna mieszkańców 

-  zły stan techniczny obiektów zabytkowych 

- zły stan obiektów służących nawiązywaniu kontaktów i szerzeniu kultury.  

 
 Szanse 
 
-  kompleksowa modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy wraz 

z zagospodarowaniem terenów przyległych, 

- budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży szkolnej,  

- większa dostępność do środków zewnętrznych na rozwój miejscowości, 

- prowadzenie kursów i szkoleń, 



- promocja miejscowości w gminie i regionie, 

- pozyskiwanie środków od sponsorów, 

- możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, 

- kultywowanie tradycji poprzez funkcjonowanie zespołu śpiewaczego, 

- zagospodarowanie otoczenia i terenów przyległych do obiektów zabytkowych i 

służących celom publicznym ( świetlica, szkoła),  

- wykonanie drogi dojazdowej do obiektu Szkoły Podstawowej, 

 
 Zagro żenia  
 
- wzrost kosztów utrzymania, 

- niestabilne przepisy prawne, 

- odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu pracy, 

- rosnące bezrobocie, 

- brak środków własnych na współfinansowanie projektów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Planowane kierunki rozwoju 
 
 
4.1 Wizja rozwoju wsi 
 

Bzury to sołectwo, w którym mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu 

społecznym. Interesują się rozwojem swojej miejscowości. Widzą szansę 

zwiększenia swoich dochodów poprzez świadczenie usług poza rolnictwem. Rośnie 

zainteresowanie produkowaniem żywności ekologicznej. W miejscowości funkcjonuje 

„Wiejski Dom Kultury” w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej gdzie spotykają się 

starsi i młodzież. Wykorzystują wolny czas na wymianę poglądów i dzielą się 

zainteresowaniami i zamiłowaniami. Mieszkańcy przygotowują konkursy kulinarne i 

rozrywkowe.  

 
4.2 Cele strategiczne i działania 
 

Mając na uwadze mocne i słabe strony sołectwa Bzury oraz wizję rozwoju wsi 

przyjęto następujące cele strategiczne, które są gwarancją realizacji zadań 

zmierzających do spełnienia wyznaczonej dla wsi Bzury wizji: 

 
 
Cel strategiczny I: 
Wzrost atrakcyjno ści poprzez wła ściwe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej. 
 

Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych oraz 

rekreacyjnych mieszkańcom wsi. Możliwe to będzie dzięki realizacji następującego 

działania: 

1. Remont świetlicy wiejskiej w m. Bzury 

- naprawa elewacji,  

- wymiana dachu  

- wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń obiektu 

- wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt tj. stoliki, krzesła, kuchenkę gazową, 

komputer, drukarkę itp.  

2. Zagospodarowanie terenów przyległych tj. wyrównanie nawierzchni, budowa 

chodników i placu zabaw przy obiekcie świetlicy, ogrodzenia, wykonanie 

trawników, itp.   

 



Cel strategiczny II : 
Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich.  
 

Określony cel ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa na 

obszarach wiejskich, co w znacznym stopniu wpłynie na wzrost jakości życia na wsi. 

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej. 

2. Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Bzury z nawierzchni brukowej na 

nawierzchnię asfaltową, oraz budowa chodników i zjazdów na posesję. 

3. Remont kapliczek wiejskich 

4. Poprawa nawierzchni gruntowych dróg gminnych. 

6. Poprawa estetyki wsi. 

- udział w konkursach organizowanych przez gminę, 

- włączenie się mieszkańców wsi do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, 

- selektywna zbiórka odpadów. 

 
Cel strategiczny III: 
Wzrost aktywno ści społecze ństwa. 
 

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: 

1. Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży 

- konkursy wiedzy o gminie i regionie, 

- zajęcia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom, 

- wycieczki turystyczno – krajobrazowe, 

- rajdy rowerowe. 

2. Organizowanie imprez kulturalnych dla dorosłych 

- zaproszenie na spotkania twórców ludowych, 

- spotkania okolicznościowe, 

- prezentacja amatorskiej twórczości literackiej, 

- organizowanie wycieczek, 

- popularyzacja czytelnictwa. 

 

Określone cele strategiczne wiążą się z realizacją zadań wspierających rozwój 

obszarów wiejskich, zapewniają stałą poprawę warunków życia, zamieszkania i 

bezpieczeństwa mieszkańców. Wpływają również na promocję turystyki wiejskiej. 

 



4.3 Szacunkowy koszt i harmonogram planowanych prze dsięwzięć. 
 
Plan Odnowy Miejscowości Bzury obejmuje planowane zadania inwestycyjne 

przewidziane do realizacji w latach 2010 – 2015. 

Źródłami finansowania inwestycji wynikających z Planu Odnowy Miejscowości Bzury  

będą: 

• środki w ramach programów operacyjnych przewidzianych do realizacji na 

lata 2007-2013, 

• środki własne Gminy, 

• środki własne mieszkańców  

• inne zewnętrzne źródła finansowania. 

 
Lp.  Nazwa inwestycji  Termin 

realizacji 
(rok) 

Planowany koszt  Źródło 
finansowania 

1.  Remont świetlicy wiejskiej we 
wsi Bzury w raz z  
zagospodarowanie terenów 
przyległych. 

 
2010- 2011 

302 084,43 PROW 2007-
2013 + bud żet 
gminy  

2. Przebudowa drogi gminnej 
(nawierzchnia asfaltowa + 
chodniki)  

 
2011-2012 

 
1100 000,00 

Unia Europejska 
+ budżet gminy 

3. Bieżący remont dróg gruntowych  Na bieżąco  ok. 20 000/rok Budżet gminy 

 
 
V. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym zna czeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszka ńców, sprzyjaj ących nawi ązywaniu 
kontaktów społecznych, ze wzgl ędu na ich poło żenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne, w szczególno ści poprzez odnawianie 
lub budow ę placów parkingowych, chodników lub o świetlenia 
ulicznego. 
 

Świetlica wiejska ma służyć wszystkim mieszkańcom wsi Bzury nie tylko jako 

miejsce organizacji zebrań wiejskich, ale także jako baza, w której działały będą 

nasze organizacje tj. Koło Gospodyń Wiejskich czy tętniło będzie życie kulturalne i 

społeczne tej miejscowości. W ramach realizacji projektu wyremontowana zostanie 

świetlica wiejska oraz zakupione wyposażenie umożliwiające prawidłowe 

użytkowanie tej placówki. 

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy Bzur i pobliskiego Milewa i 

Niedźwiedzkich będą posiadali lepsze warunki do organizacji imprez sportowych i 



kulturalnych. Świetlica pozwoli zwiększyć różnorodność przeprowadzanych form 

spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, poprzez organizację zajęć 

edukacyjnych, kulturalnych, terapeutycznych, społecznych, rekreacyjnych i 

sportowych. Budynek zapewni bezpieczeństwo realizacji zajęć pozaszkolnych dla 

dzieci i młodzieży. Dorośli mieszkańcy otrzymają komfortowe warunki w celu spotkań 

i planowania oraz realizacji działań na rzecz własnej społeczności.  

Remont elewacji szkoły powoli zaoszczędzić energię cieplną potrzebną dla 

ogrzania obiektu.  

Budowa placu zabaw pozwoli w na stworzenie miejsca, w którym dzieci pod 

opieką osób dorosłych w bezpieczny sposób spędzały będą wolny czas, 

zróżnicowana zostanie oferta rekreacyjna dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi. 

Imprezy rekreacyjno-sportowe, organizowane przez naszych mieszkańców, będą 

rozbudowane o nowe formy zabawy, wykorzystujące elementy placu zabaw.  Pozwoli 

ona przyspieszać proces asymilacji nowych mieszkańców Bzur i sąsiednich wsi 

integrując nasze społeczeństwo. Natomiast stworzone tereny zielone uatrakcyjnią 

obszar wokół świetlicy wiejskiej, uprzyjemniając korzystanie z istniejącej na tym 

terenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej.  

Budowa ogrodzenia obiektu w naszej wsi pozwoli na odgraniczenie wszelkich 

działań realizowanych na terenie publicznym od ruchu samochodowego na drogach, 

przy których zlokalizowana jest świetlica.  Spowoduje to zwiększenie bezpieczeństwa 

szczególnie dzieci i młodzieży korzystającej z tych obiektów.  Ogrodzenie ograniczy 

również obszar organizacji imprez plenerowych i pozwoli łatwiej zapewnić 

bezpieczeństwo dla uczestników tych spotkań. Rozwój kulturalny, choć nie przynosi 

bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każda dziedzinę życia. Może stać 

się katalizatorem przemian społecznych. 

Mamy nadzieję, że remont świetlicy, wybudowanie placu zabaw, chodników i 

piękno trawników będzie początkiem odnowy całej miejscowości.  

 Wszelkie cechy funkcjonalno-przestrzenne naszego kompleksu pozytywnie 

wpłyną na poziom egzystencji, optymizm życia, zaspokojenie potrzeb mieszkańców i 

zapewne przysporzy nam nowych znajomości oraz przyjaciół.  

 

 

 

 



VI. System wdra żania i monitoringu. 
 
 

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Bzury rozpocznie się poprzez 

wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie. Odpowiedzialnym 

za jego realizację będzie Burmistrz Szczuczyna. Prace nad Planem od samego 

początku będą poddane pełnej kontroli mieszkańców Bzury. Będzie to dla nich źródło 

informacji na temat zaplanowanych zadań i inwestycji, a także o postępach 

prowadzonych prac. Monitorowanie każdego przedsięwzięcia – czyli dbanie o 

prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym 

zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych. W monitoringu 

biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w 

Szczuczynie, zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Bzury. 

Monitorowanie odbywać się będzie w formie bezpośredniej, polegającej na 

dokonywaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu rzeczywistego stanu realizacji działań 

oraz pośredniej – sprawozdawczej, polegającej na analizowaniu materiałów, 

statystyk. 

 
 
 
 
Podsumowanie 
 
 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy 

wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i 

uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki 

finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie 

„Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy 

Szczuczyn przy opracowaniu kierunków rozwoju poszczególnych 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. 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu najbliższych lat 

realizacje kilku zadań. Istota 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 poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności 

lokalnej, większemu zaangażowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz 

rozwojowi organizacji społecznych. 


