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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 przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.
W ramach działania finansowaniem objęte zostaną projekty z zakresu:
Zwiększenie atrakcyjności wsi Nadbrzeż dla mieszkańców oraz przyjeżdżających turystów poprzez
rozszerzenie działalności rekreacyjno-sportowej
- modernizacja i zagospodarowanie świetlicy1
- dostosowanie biblioteki i jej doposażenie
- utworzenie i wyposażenie kawiarenki internetowej

1

1/ dach, ogrzewanie dla świetlicy, wzmocnienie konstrukcji, wyposażenie, zbudowanie sceny przylegającej
świetlicy.

3

NADBRZEŻ - PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
- modernizacja boiska sportowego (siatkówka, piłka nożna)
- wytyczenie szlaku pieszego i rowerowego

- zbudowanie tablic informacyjnych wraz z mapką terenu
- wyposażenie stanicy wodnej WOPR;

- wytyczenie i zagospodarowanie pola namiotowego (oświetlenie, oznaczenie terenu,
zagospodarowanie ścieków, śmieci)

Czyste zdrowe środowisko, atrakcyjne dla mieszkańców i
przybywających ludzi
- zagospodarowanie odpadów,
- kanalizacja – Gmina
- organizacja imprez na szlakach turystycznych (pieszych, rowerowych),
- sprawnie działający WOPR – wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, łódki, inne –
doposażenie,

Wykształceni i zdrowi mieszkańcy korzystający z nowoczesnych
technologii
- Dostęp do Internetu - kawiarenka internetowa – szerokopasmowy,
- Dbałość o szkołę i przedszkole – prace nad projektami unijnymi z zakresu - priorytet 9.1.1
POKL; 9.1.2 POKL - wyposażenie, dostęp do nowoczesnego sprzętu, dodatkowe zajęcia dla
dzieci i młodzieży
- Dostęp do biblioteki – nowoczesna czytelnia
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- Koła zainteresowań

Zadania:
- drobne prace remontowe w szkole – wymiana ogrzewania
- dostosowanie przedszkola do wymogów stawianych obecnie takim placówkom
- zorganizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
- organizowanie szkoleń dla dorosłych – pisanie projektów, zarządzanie projektami, zdobywanie
pieniędzy z funduszy UE i umiejętne nimi zarządzanie.
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Rozdział I
ANALIZA ZASOBÓW WSI
Gmina Karczew
Sołectwo Nadbrzeż
2.1 Prezentacja wsi i otoczenia
Prezentacja wsi
Położenie wsi
Nadbrzeż to malownicza wieś, leżąca na terenie gminy Karczew w powiecie otwockim, niespełna
30km od Warszawy.
Rozciąga się między Wisłą, a pasmem lasów otwocko-celestynowskich. Według regionalizacji fizycznogeograficznej J.Kondrackiego obszar ten stanowi mezoregion 318.75 położony w Doliny Środkowej
Wisły

Powierzchnia gminy Karczew stanowi 0,23% powierzchni województwa mazowieckiego i
wynosi 82km 2. Jest typową miejsko-wiejsko gminą, do której należy miasto Karczew oraz 16 wsi, w
tym 5 powyżej 500 mieszkańców i jedna poniżej 100.

6

NADBRZEŻ - PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Nadbrzeż znajduje się nad wschodnim brzegiem Wisły – największej ozdoby mazowieckiego
pejzażu. Rozległe bory, bezcenne przyrodnicze łąki i torfowiska, a jednocześnie wyżej położone tereny
wydmowe, przyczyniły się do utworzenia na tym obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, który
stał się atutem współdecydującym o potencjale rozwojowym całego regionu oraz magnesem dla
turystów.

Otoczenie:
Nadbrzeż leży w gminie Karczew w powiecie otwockim. Zaletami regionu są znakomite
położenie - bliskie sąsiedztwo Warszawy, dostępność komunikacyjna, jakość rynku pracy,
infrastruktura otoczenia biznesu oraz dogodne warunki do rekreacji i wypoczynku - prawdopodobnie
najlepsze w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Przebiegające przez obszar powiatu tranzytowe
szlaki drogowe: Berlin – Warszawa - Moskwa oraz Warszawa – Lublin – Lwów - Kijów, linie kolejowe
oraz stosunkowo niewielka odległość od Lotniska Okęcie, tworzą znakomite warunki dla komunikacji i
transportu. Wysoka atrakcyjność regionu wiąże się również z planowaną budową autostrady A-2 w
północnej części powiatu.
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Fauna i flora
Wielkim bogactwem wsi Nadbrzeż i okolic są coraz rzadziej spotykane gatunki roślin i
zwierząt terenów podmokłych
Na terenie Nadbrzeża udaje się jeszcze usłyszeć przepiękny koncert żurawi, z
przemyślnym układem tanecznym wykonanym w podmokłej scenerii zasłoniętej kurtyną mgły.
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Na drzewach otaczających Wisłę gnieżdżą się licznie czaple siwe, a i bocian czarny nie należy
do rzadkości. Prawdziwym rarytasem tego obszaru jest sowa błotna, która wpisana została do ginących
gatunków Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
Zwolennicy flory mogą zachwycać się mięsożerną rośliną - rosiczką okrągłolistną, którą choć
sporadycznie można jednak spotkać na wydmowych obszarach borów sosnowych otaczających
Nadbrzeż od wschodu. Krajobraz nadwiślańskich łąk licznie upiększają kosaćce, storczyki i firletki,
gatunki coraz rzadziej występujące w Polsce.
Ta sceneria w połączeniu z leczniczymi walorami klimatu i bliskością Warszawy powoduje, że
okolice Nadbrzeża stanowią coraz bardziej interesujące tereny dla mieszkańców pobliskich miast.

Rys historyczny
Najstarsza wzmianka w dokumentach wymienia dziedzica tej wsi Stefana Lusznię, który w
1429 roku sprzedał swoją część dóbr otwockich. Nadbrzeż wymieniony jest również w „Księdze
poborów Ziemi Czerskiej” z lat 1540-1564. Tak jak inne wsie położone w rozlewiskach wiślanych wieś
ta ciągle narażona była na częste wylewy wiślane. Nanosy rzeczne wykształciły tutaj urodzajną glebę,
przystosowaną do uprawy warzyw i sadownictwa.
Dawniej mieszkańcy wsi, jako pańszczyźniani gospodarze odrabiali pańszczyznę w dobrach
Bielińskich i ich następców aż do uwłaszczenia chłopów (1864). Podobnie jak w innych wioskach każdy
rolnik stał się gospodarzem na swoim. Do Nadbrzeża, Kępy Nadbrzeskiej i Przewozu należały również
Kresy Otwockie, jako serwituty, które obecnie stanowią część miasta Otwocka.

9

NADBRZEŻ - PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Na północ od Nadbrzeża istniał folwark Wodokty, ustanowiony w końcu XIX w. z dóbr
dziedziców Kurtzów z Otwocka Wielkiego. Został on przed I wojną światową rozparcelowany a działki
wykupili okoliczni gospodarze. Teren Wodoktów i pobliska Kępa Rybacka zostały w 1933 r. włączone
do Nadbrzeża. Wiślane wody nadal dawały się we znaki mieszkańcom. Wreszcie w latach 1936-1938
ówczesne władze przystąpiły do budowy wałów przeciwpowodziowych. Wały te do dziś skutecznie
chronią od wylewów nadwiślańskie wioski.

Atrakcją wsi była w latach 50. „Pływająca świetlica”, na której wyświetlane były filmy,
występował Teatr Ziemi Mazowieckiej, organizowano zabawy. Świetlicę otrzymywała wieś w porze
letniej w nagrodę za to, że wielu jej mieszkańców pracowało w firmie o nazwie Rejon Dróg Wodnych,
specjalizującej się w naprawie urządzeń wodnych.
Raz służyła do pracy, raz do zabawy…

Po uzyskaniu niepodległości została założona drewniana szkoła powszechna, która zasłynęła z
organizowania wieczornic patriotycznych.
W 1959 roku oddano do użytku nowy, murowany budynek szkolny, który zbudowany został
społecznie przez mieszkańców wsi.
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W trosce o poziom nauczania wybudowano też społecznie domki nauczycielskie, aby ściągnąć
na te tereny wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
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Zaangażowanie mieszkańców wsi doprowadziło także do budowy dróg asfaltowych,
przyczyniło się do założenia linii telefonicznych, (słupy stawiali sami mieszkańcy), powstania świetlicy
wiejskiej.
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Od 1960 r. wieś jest zelektryfikowana, w 1970 roku ruszył pierwszy autobus do Otwocka, a od 1990 r.
posiada wodę miejską.

Wieś słynęła z urządzania dożynek, a zespól artystyczny z Nadbrzeża zamawiany był na
występy do okolicznych wsi. Tradycje te kultywowane są po dziś dzień.
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Mieszkańcy Nadbrzeża
Gmina Karczew liczy 15 756 mieszkańców w tym w mieście mieszka około 10 174 osób. We wsi
Nadbrzeż zameldowanych jest 593 osoby, a zamieszkuje około 720 mieszkańców. 20% mieszkańców
stanowi ludność napływowa. W podziale na płeć dominują kobiety. Średnia wieku przekracza 56 lat, ale
optymistyczny jest fakt, że od 2002 r. przyrost naturalny wzrasta.
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Echo wyżu geograficznego spowoduje odmłodzenie struktury demograficznej ludności wsi, co
pozytywnie wpłynie na rozwój tego terenu.

Mieszkańcy Nadbrzeża
Płeć
Kobiety
Mężczyźni
Razem

Liczba
312
281
593

Dzieci i młodzież
Nadbrzeża
Wiek
3 - 6 lat
7 - 12 lat
13 - 15 lat
16 - 19 lat
20 - 25 lat

Ilość
16
40
26
26
45
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Nadbrzeż dnia dzisiejszego
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Głównym centrum kultury wsi jest Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu, którą od 2005 r. prowadzi
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż. Mało liczne klasy pozwalają na to, aby zajęcia edukacyjne
prowadzone były w sposób niekonwencjonalny. Pozwala to na łączenie nauki z zabawą i uzyskiwanie
jednocześnie wysokiego poziomu nauczania.

Zajęcia pod okiem ornitologa MPK, z którym szkoła współpracuje od lat.

,,Żywe” lekcje historii…
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Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła na zajęciach terenowych.

Przyczynia się to do zajmowania przez nadbrzeskich uczniów klas VI corocznie pierwszego miejsca w
gminie w sprawdzianie kompetencji po szkole podstawowej.
Uczniowie z Nadbrzeża już szósty rok z rzędu udowadniają w konkursie ,,Moja Mała Ojczyzna” , że
najlepiej znają swoją gminę i miasto Karczew.
O dwóch lat, jako laureaci powiatowi reprezentują gminę na finale konkursu KSP ”Poznajmy się bliżej’’
Szkoła jednoczy wszystkich mieszkańców wsi organizując coroczne imprezy typu: Wigilia,
Jasełka, Dzień Seniora, Piknik rodzinny itp. imprezy.
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Na terenie wsi działa też świetlica przedszkolna, gdzie pod okiem pedagogów przygotowuje się do
nauki w szkole 24 przedszkolaków. Uczestniczą oni w zajęciach edukacyjnych, języka angielskiego,
rytmiki.

Przedszkole znane w Nadbrzeżu jako ,, przyjazne dziecku ” cieszy się z każdym rokiem coraz
większym powodzeniem.
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Ogromnym atutem dla Nadbrzeża jest położenie nad brzegiem Wisły. Oprócz pochodzenia
nazwy wsi wpływa to na duże zainteresowanie turystyką tego obszaru. W ogromnej mierze dotyczy to
wędkarzy, którzy w wodach Wisły i starorzecza Rokoli widzą możliwość realizacji swojej pasji na łonie
tak uroczej natury.
Usytuowane na wale wiślanym Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czuwa nad
bezpieczeństwem wszystkich ludzi korzystających z wód rzeki i miejmy nadzieję, że stanie się wkrótce
centrum sportów wodnych ( wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych, kąpieliska)
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Zimowe wieczory mieszkańcy wsi spędzać mogą w świetlicy wiejskiej, w której mieści się biblioteka i
czytelnia.

Z inicjatywy i dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa w prace społeczne powstało wiele
obiektów /szkoła, drogi, świetlica wiejska, telefonizacja/.
Kultywując zaangażowanie w działalność społeczną przedstawiciele Wsi uczestniczą w różnych
inicjatywach Unijnych:
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- Program Natura 2000
Członkowie Stowarzyszenia Wsi Nadbrzeż w osobach Prezes Stowarzyszenia – p. Danuta Leśniewska
oraz nauczyciel przyrody p. Urszula Ankiewicz uczestniczyły w 2-tygodniowych warsztatach
dotyczących Programu Współpracy Lokalnej na rzecz obszaru Natura 2000 – Bagno Całowanie

.Program dotyczył prawnego nadania statusu obszaru chronionego Natura 2000 przez Rozporządzenie
Ministra Środowiska lub do przestrzegania przepisów dotyczących ustanowionych obszarów Natura
2000,do czasu zatwierdzenia lub odrzucenia obszarów przez Komisję Europejską .
- Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym obszary Natury 2000 pod
kierownictwem p. Urszuli Ankiewicz – zajmując II miejsce .
- Nasz szkoła współpracuje na bieżąco z wieloma instytucjami zajmujących się ekologią środowiska ;
LOP-II miejsce w konkursie „Rośliny ekologiczne”.
- Sołtyski Liderki Wiejskie - kobiety zarządzają polską wsią / w projekcie brały udział
przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż Prezes Stowarzyszenia- Danuta
Leśniewska i w-ce Prezes Anna Bielicka. Program szkolenia obejmował :
1.Poznawanie samego siebie, miejsce i rola w grupie, proces grupowy ,efektywna komunikacja.
2.Kreowanie własnego wizerunku , ja jako liderka; budowanie zespołu; skuteczne reprezentowanie
interesów społeczności wiejskiej.
3.Identyfikacja zespołów, problemów i potrzeb.
4.Mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania; budowanie partnerstwa lokalnego.
5.Korzystanie z Internetu jako narzędzia pomocniczego w pracy sołtyski i liderki wiejskiej.
6.Praca metodą projektów p od zdefiniowania problemu do działania na rzecz jego rozwiązania.
7.Żródła finansowania projektów realizowanych na wsi; aplikowanie o dotację.
8.Inicjatywy na rzecz rozwiązywania problemów na wsi – przygotowanie do realizacji własnego
projektu.
Program kończył się osiągnięciem Certyfikatu. Pozwoliło to również na nawiązanie wielu znaczących
kontaktów z organizacjami z terenu Mazowsza
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- pisanie projektów Unijnych zrealizowany projekt „Łączy Nas Wisła” wspólnie z Fundacją Idealna
Gmina .Głównym celem projektu było zintegrowanie pięciu nadwiślańskich wiosek :Nadbrzeż, Kępa
Nadbrzeska, Glinki, Kosumce, Ostrówek pod względem budowania lokalnego partnerstwa na rzecz
ekorozwoju w oparciu o wzrost świadomości społecznej w dziedzinie środowiska i tworzeniu turystyki
przyjaznej środowisku naturalnemu .Projekt rozpoczął się 02.01.2008 roku i trwał do 31.07.2008 roku,
w projekcie odbywały się :spotkania informacyjno-zapoznawcze integracyjno-aktywizujące, warsztaty
budowania zespołu, warsztat integracyjny dla młodzieży, szkolenia na temat :zrównoważonego
rozwoju, przygotowania propozycji inwestycji ekologicznych ,pisania projektów. Program zakończył się
festynem integracyjnym na którym zostały wręczone nagrody związane z konkursem dla dzieci i
młodzieży p.t.”Nadbrzeż moich marzeń” Koordynatorem projektu była Anna Bielicka.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Natura i Kultura” - Prezes naszego stowarzyszenia
jest członkiem Rady LGD „Natura i kultura”.
- Powiatowe Stowarzyszenie Sołtysów - Pani Sołtys naszej wsi brała czynny udział w tworzeniu tego
stowarzyszenia - jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

Aby potwierdzić znaczenie słów… CUDZE CHWALICIE,

SWEGO NIE ZNACIE…

zapraszamy do NADBRZEŻA!
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2.2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – obiekty, tereny, gospodarka, rolnictwo
Na Wsi nie ma ulokowanych większych zakładów przemysłowych, główną rolę odgrywają małe
rodzinne firmy: sklepy spożywcze, punkty usługowe – mechanika pojazdów, usługi malarskie i
elektryczne. Kilku rolników prowadzi własne gospodarstwa, jednak większość mieszkańców
zatrudniona jest w firmach znajdujących się w okolicznych miastach.
Brak

jest

odpowiednich

instrumentów

narzędzi

wspierających

i

stymulujących

rozwój

przedsiębiorczości, umożliwiających dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania, wzrostu
aktywności inwestycyjnej oraz wzrostu aktywności do podejmowania działalności gospodarczej. Barierą
powstania nowych podmiotów gospodarczych jest słaba infrastruktura komunikacyjna.
2.3 EDUKACJA
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Nadbrzeż klasy 1 - 6 plus oddział przedszkolny.
Biblioteka wiejska- Filia Biblioteki miejskiej w Karczewie
2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Układ Wsi ma charakter wielodrożnicowy, zabudowa zwarta niemal w całości współczesna, murowana.
Znajdują się tylko cztery zabudowania wybudowane w latach 30-tych XX wieku. Na terenie Wsi
znajdują się również cztery kapliczki przydrożne zbudowane na przełomie IX i XX wieku.

Zdjęcie nowego i starego nadbrzeża
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Domki rekreacyjne w Nadbrzeżu
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2.5 INSTYTUCJE, LUDZIE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż powołano do życia z inicjatywy mieszkańców w roku
2005. Była. Głównym celem, jaki Stowarzyszenie postawiło przed sobą było ratowanie szkoły powstałej
w latach 50-tych oraz rozwój miejscowości. Od września roku 2005 Stowarzyszenie samodzielnie
prowadzi – Publiczną Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka, oraz organizuje wiele imprez
kulturalno-rozrywkowych.

Zasoby widziane oczami mieszkańców
Arkusz 1
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.
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Rodzaj zasobu

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym

Środowisko przyrodnicze
walory krajobrazu

3

10

walory przyrodnicze

13

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
gleby
kopaliny

Brak

Jest o
znaczeniu
małym

13
13
brak
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Rodzaj zasobu

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

Brak

1

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym

12

1

5

5

2

7

1

Brak
brak

Dziedzictwo religijne i historyczne
miejsca, osoby i przedmioty kultu

13

święta, odpusty, pielgrzymki

5

tradycje, obrzędy, gwara

Brak

legendy, podania i fakty historyczne

Brak

ważne postacie historyczne

Brak

specyficzne nazwy

brak
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Rodzaj zasobu

Brak

Jest o
znaczeniu
małym

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po
przemysłowe
tradycyjne obiekty gospodarskie wsi
(spichlerze, kuźnie, młyny)

13
Brak
Brak
brak
13

13
Brak
brak

Sąsiedzi i przyjezdni
korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże
miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja
turystyczna)
ruch tranzytowy

Jest o
znaczeniu
dużym
13

place i miejsca publicznych spotkań
miejsca spotkań i rekreacji

Gospodarka, rolnictwo
specyficzne produkty (hodowle, uprawy
polowe)
znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
możliwe do wykorzystania odpady
poprodukcyjne

Jest o
znaczeniu
średnim

13
13
brak

przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje
placówki opieki społecznej
szkoły
Dom kultury, świetlica
Inne np. biblioteka
Ludzie, organizacje społeczne
OSP
KGW
Stowarzyszenia
Darczyńcy i sponsorzy

brak
13
13
13

Brak
brak
13
13
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Arkusz 2
ANALIZA SWOT

JACY JESTEŚMY? – Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa

Jaka jest nasza wieś?
Co ją wyróżnia?

Jakie pełni funkcje?
Kim są mieszkańcy?
Co daje utrzymanie?
Jak zorganizowani są
mieszkańcy?
W jaki sposób rozwiązują
problemy?
Jaki wygląd ma nasza
wieś?

Jakie obyczaje i tradycje
są u nas pielęgnowane i
rozwijane?

Jak wyglądają mieszkania
i obejścia?

Jaki jest stan otoczenia i
środowiska?

Jakie jest rolnictwo?
Jakie są powiązania
komunikacyjne?
Co proponujemy dzieciom
i młodzieży?

Największe sołectwo w gminie, zwarta zabudowa, bardzo
zmobilizowana, współpracująca społeczność, dostęp do Wisły
WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie
Mieszkaniową, (sypialnia), do pracy wszyscy wyjeżdżają
Odrobinę ogrodnictwa
Odpoczynku weekendowego
Większość rodowici (sprzed wojny), przyjezdni, budują się po zmianie
funkcji rolniczej na budowlane – sporo osób napływowych, mieszają się
Praca poza miejscem zamieszkania, emerytury ,zasiłki, trochę z
ogrodnictwa, sadownictwa
Sami zbudowaliśmy drogę, telefony, świetlicę czyn społeczny, szkołę
Problemy z mobilizacją ludzi w sprawach społecznych
Organizacja zebrań i dyskusja , sołtys zwołuje zebranie, pomaga
rozwiązywać., spotkania, rozmowy, np. szkoła: lobowanie za
utrzymaniem szkoły a potem założenie Stowarzyszenia (brali w tych
dyskusjach udział rodzice, mieszkańcy, nauczyciele),
Schludna, z tradycja ogródkową, mieszkańcy dbają o swoje obejście,
zabudowa jednorodzinna, dbałość o estetykę, domy mało atrakcyjne,
stare pudełka zgodne z wymogami PRL, nowe budynki ładniejsze
Dożynki (ludowe), Boże Ciało – budowa ołtarzy, procesja ( jest pretekst
do spotkań co najmniej miesiąc przed Świętem),
Wielkanoc śmigus dyngus,
Zabawy, choinka, przedstawienia – święto całej wsi (świetlica potem
zabawa najpierw dla dzieci a potem dla dorosłych),
Święto szkoły – przedstawienie, jasełka, obrzędy wielkopostne,
Wianki na Wiśle, topienie Marzanny,
Rozwój wędkarstwa
Schludne, zadbane, ogródki,
Woda bieżąca,
Zdarzają się „sławojki”
Koni sztuk 3-4, krów jak na lekarstwo, zwierząt nie ma generalnie.(Jedno
obejście), Pieski i kotki są.
Wał Wiślany, nie modernizowany, dziurawy, bobry, dziki, Wał
zaniedbany, nie koszony, kanał melioracyjny zaniedbane,
Pola - ugory
Odśnieżanie – droga wojewódzka
Gminna – często nieodśnieżana, dziurawa
Dzikie wysypiska śmieci
W zaniku, właściwie brak
Drogi: wojewódzka, gminna. Nawierzchnia szutrowa, asfaltowe
Autobusy – niewystarczająca ilość, 2 prywatnych przewoźników,
samochodowa, rowerowa
Z Karczewa do Otwocka, Warszawy – autobusy
Trudny dojazd do centrum Gminy (z Nadbrzeża)
Imprezy okolicznościowe – udział w imprezach kultywujących tradycje,
obrzędy, tenis stołowy (w zaniku), biblioteka),
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Rozdział II
Analiza SWOT
(silne, słabe strony, szanse i zagrożenie)

Arkusz 3

ANALIZA SWOT
Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa
Silne strony (mamy na to wpływ, lub wynika

Słabe strony (mamy na to wpływ, lub wynika to

to z naszych zasobów i obecnego stanu
rozwoju)

z naszych zasobów i obecnego stanu rozwoju)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

położenie,
bliskość W-wy
wodociąg (media)
dobre drogi – utwardzone
szkoła
małe przedszkole
Stowarzyszenie
Wisła
droga wojewódzka

•
•
•
•
•
•
•
•
•

niezagospodarowane śmieci (dzikie
wysypiska);
długie, wąskie działki
ugory,
bierność mieszkańców,
brak kanalizacji,
brak chodników,
brak gazu,
za duża pobłażliwość dla chuliganów
droga wojewódzka – na wszystko trzeba
otrzymać zgodę województwa (progi, znaki
drogowe – szybko jeżdżące samochody,

Szanse (nie mamy na to wpływu, są to

Zagrożenia (nie mamy na to wpływu, są to

czynniki pojawiające się w naszym otoczeniu)

czynniki pojawiające się w naszym otoczeniu)

•
•

•
•

spływy kajakowe (za rzadko się
zatrzymują)
środki unijne
nowi mieszkańcy,
wioski leżące na trasie Wisły (spływy,
ścieżki rowerowe etc)

•
•
•
•
•
•

•

•

słabe wały Wiślane; powódź
rowy melioracyjne – niedrożne, wylewają,
zasypane śmieciami;
ugory (np. pożarowe)
brak chodników,
brak kanalizacji,
bezrobotni,
droga wojewódzka – bezpieczeństwo - na
wszystko trzeba otrzymać zgodę
województwa (progi, znaki drogowe –
szybko jeżdżące samochody,
budynki blisko drogi – nie można wykupić
pasa drogowego (brak pasa, ale też są
miejsca gdzie nie ma, czego wykupić)
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Rozdział III.
WIZJA ROZWOJU, – JAKA MA BYĆ WIEŚ NADBRZEŻ?
Podczas kolejnego spotkania wiejskiego - mieszkańcy próbowali sobie wyobrazić jak ich wieś ma
wyglądać za lat 10. Starali się powiedzieć jak chcą żeby ich wieś wyglądała i jak funkcjonowała. I
tak powstała „lista marzeń”

Nasze sołectwo za 7 lat:
Marzę, aby w mojej wsi było:
•

boisko za wsią z zapleczem (szatnie, natryski,)

•

kawiarenka internetowa

•

piękny wał, oświetlony, ścieżka rowerowa (wzdłuż wiosek)

•

zajęcia dla dzieci i młodzieży – plastyka, szkoła tańca , inne zajęcia pozaszkolne

•

kąpielisko,

•

boisko do siatkówki, piłki nożnej, boisko do piłki plażowej

•

plaża nad Wisłą

•

lodowisko

•

mała baza noclegowa – dla wędkarzy, kajakarzy,

•

basen,

•

biblioteka z czytelnią,

•

kanalizacja/zagospodarowanie ścieków,

•

nowoczesny plac zabaw,

•

sala gimnastyczna,

•

nowoczesna szkoła i przedszkole

Byłbym szczęśliwy...

•

jakby się spełniły w/w marzenia

•

gdyby dzieci i młodzież miały warunki do uprawiania sportu

•

gdyby świetlica była miejscem spotkań mieszkańców: zajęcia i warsztaty edukacyjne

34

NADBRZEŻ - PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
•

gdybym miała gdzie spacerować z psami

•

gdyby były uprzątnięte wysypiska

•

gdyby było bezpieczniej,

•

gdyby wieś się rozbudowała

•

gdybym miała przystanek blisko domu

Marzenia naszych uczniów – prace wykonane na konkurs w ramach projektu „Łączy nas Wisła”
Realizowanego wspólnie z Fundacją Idealna Gmina.
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ROZDZIAŁ IV
OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ

Plany:
Prace nad programem Odnowa wsi w I etapie koncentrują się wokół zmodernizowania świetlicy
i boiska sportowego. Cała dyskusja mieszkańców wsi skupia się na tych dwóch podstawowych
elementach. Wszyscy uważają, że przystosowanie świetlicy i boiska wyzwoli uśpioną energię a
opracowany program będzie propozycją dla wszystkich mieszkańców – od najmłodszych do
najstarszych.
Plan powstawał podczas cyklicznych spotkań. Opracowywany był sukcesywnie od lutego
2008r. do końca grudnia 2008r. Został zatwierdzony przez Radę Gminy Karczew w dniu 20 marca
2009r.
Położenie wsi Nadbrzeż daje też szansę na rozwój turystyczny miejscowości. Jej walory
przyrodniczo – krajobrazowe, stanowią podstawę do ukierunkowania działalności mieszkańców,
władz w stronę rozwoju turystycznego. Podjęcie tego zadania umożliwi rozwój wsi, dzięki
zwiększeniu ilości odwiedzin turystów z W-wy, innych regionów Polski a nawet z zagranicy, to z
kolei może przyczynić się do powstania gospodarstw agroturystycznych. Zmiana charakteru wsi z
rolniczo – sadowniczego na sadowniczo-turystyczny może w znaczny sposób ograniczyć
bezrobocie (nie jest wysokie) i marginalizację społeczności lokalnej. Rozwój wsi może nastąpić
również dzięki aktywizacji społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi, zwłaszcza, że odbywają się
tutaj co roku ciekawe imprezy. Realizacji tego kierunku służyć może modernizacja i remont wiejskiej
świetlicy (Priorytet I), wybudowanie sceny, uruchomienie kawiarenki internetowej, modernizacja
boiska sportowego, czy placu zabaw dla dzieci oraz uruchomienie ciekawych zajęć zarówno w
świetlicy jak i w stanicy wodnej WOPR. Działania związane z modernizacją świetlicy,
przygotowaniem boisk są dla mieszkańców Nadbrzeża najważniejsze i na tym chcą się skupić w
pierwszym etapie Odnowy Wsi.

W celu realizacji powyższych założeń należałoby podjąć następujące działania:

39

NADBRZEŻ - PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Wykorzystać walory turystyczne miejscowości: Rzeka Wisła (organizowanie spływów kajakowych,
kąpielisko z zapleczem wypoczynkowym, organizowanie cyklicznych spotkań z okazji witania
wiosny i puszczanie wianków) Doposażyć stanicę wodną w kajaki, łódki oraz sprzęt ratownictwa
wodnego. Podjąć decyzję o wytyczeniu pola namiotowego, oznakowaniu tras rowerowych wzdłuż
wału wiślanego i oznakowanie obiektów i miejsc szczególnie atrakcyjnych.
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Arkusz 4
Wizja Rozwoju Naszej Wsi
- ustalenie priorytetów rozwojowych, celów i projektów

Wizja:

Zintegrowana

społeczność

współdziałająca

na

rzecz

wszechstronnego,

zrównoważonego rozwoju wsi, ze szczególnym uwzględnieniem sfery kulturowej i
środowiskowej, a także zapewnienia bezpieczeństwa jej mieszkańcom

PRIORYTET I – Tworzenie i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej

CEL 1. Zwiększenie atrakcyjności wsi Nadbrzeż dla mieszkańców oraz przyjeżdżających
turystów poprzez rozszerzenie działalności kulturalno-rekreacyjno-sportowej
1.1 remont i zagospodarowanie świetlicy (Zadanie 1.1);
1.2 dostosowanie biblioteki i jej doposażenie (Zadanie 1.1);
1.3 utworzenie i wyposażenie kawiarenki internetowej (Zadanie 1.1);
1.4 modernizacja boiska sportowego (siatkówka, piłka nożna) (Zadanie 1.2 a,b)
1.5 wytyczenie szlaku pieszego i rowerowego (Zadanie 1.3 a)
1.6 zbudowanie tablic informacyjnych wraz z mapką terenu (Zadanie 1.3b)
1.7 wyposażenie stanicy wodnej WOPR; (Zadanie 1.3c)
1.8 wytyczenie

i zagospodarowanie pola namiotowego

(oświetlenie, oznaczenie terenu,

zagospodarowanie ścieków, śmieci), (Zadanie 1.3d)

CEL 2. Czyste zdrowe środowisko, atrakcyjne dla mieszkańców i przybywających ludzi

2.1 zagospodarowanie odpadów,
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2.2 kanalizacja – Gmina
2.3 organizacja imprez na szlakach turystycznych (pieszych, rowerowych),
2.4 sprawnie działający WOPR – wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, łódki, inne –
doposażenie,
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KARTA ZADAŃ PLANU:
Zadanie 1.1 - Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie

a) Remont i zagospodarowanie świetlicy – wyposażenie kuchni, ocieplenie · budynku,
zainstalowanie ogrzewania .
b) Dostosowanie i doposażenie biblioteki znajdującej się w budynku świetlicy
c) Utworzenie i wyposażenie kawiarenki internetowej,

Zadanie 1.2 - Modernizacja boiska sportowego –
a) do piłki nożnej
b) piłki siatkowej

Zadanie 1.3 - Działalność rekreacyjna
a) wytyczenie szlaków rowerowych, pieszych, kajakowych

b) wykonanie tablic informacyjnych + mapka terenu
c) wyposażenie stanicy wodnej
d) wytyczenie i zagospodarowanie pola namiotowego

Zadanie 1.1:
Położenie:
Budynek świetlicy leży w centrum wsi Nadbrzeż w odległości kilkudziesięciu metrów od szkoły
podstawowej. Oba budynki dzieli boisko sportowe. Został wybudowany w latach 70-tych przez
mieszkańców wsi. Wg mapy geodezyjnej budynek leży na działce nr 484/3 obręb. 8
Budynek świetlicy nie zmienił swojego przeznaczenia, służy mieszkańcom jako miejsce spotkań,
znajduje się w nim również biblioteka wiejska. Budynek jest w bardzo złym stanie, bez ogrzewania , nie
ocieplony. Budynek był/jest ważnym miejscem spotkań i organizacji różnych ciekawych imprez ale
jego stan techniczny nie pozwala na spotkania zimą.
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Obiekt:
Wolnostojący, parterowy pokryty spadzistym dachem. Otynkowany, niepodpiwniczony. Stare okna,
drzwi, posadzki świeżo położone (glazura), budynek posiada kanalizację, stosunkowo dużą kuchnię.
Niestety jest nie ogrzewany.

Remont budynku zwiększy możliwości funkcjonalne, pozwoli na:
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- organizację spotkań dzieci, młodzieży, dorosłych;
-

organizację

różnych

szkoleń

dla

wszystkich

mieszkańców

w

zależności

od

zapotrzebowania;
- rozwój czytelnictwa,
- uruchomienie kawiarenki internetowej przez to wykorzystywanie nowoczesnych technologii
informatycznych (komputery, Internet, komunikatory);
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań,
- organizowanie spotkań-imprez dla mieszkańców wsi (festyny wiejskie),
- będzie miejscem spotkań, dyskusji przy kawie.

ROZDZIAŁ V
KOSZTORYS PODSTAWOWYCH PRAC DO WYKONANIA

Zadanie 1.1 remont świetlicy: kwota ok. 110 000,- zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu
- przygotowanie i zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów
- wymiana instalacji elektrycznej,
- remont toalet,
- remont kuchni + prace zduńskie „przestawienie pieca węglowego”
- ocieplenie budynku, tynkowanie, malowanie
- wymiana okien,
- zamontowanie instalacji CO + kotłowni.
- zagospodarowanie terenu przed świetlicą, podjazd dla niepełnosprawnych, stojak na rowery, scena
na imprezy oraz wybetonowane stoły do tenisa stołowego (2)
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- modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej w kuchni i toaletach

- Wyposażenie kawiarenki internetowej: ok. 8 100,- zł
Stacja dysków, oprogramowanie, monitory, drukarka laserowa, kserokopiarka, stoliki pod komputery,
krzesła.
- Wyposażenie świetlicy i biblioteki: ok. 20 200,- zł
Stoły składane, stoły świetlicowe, krzesła, regały, szafka, wieszak, stół do tenisa, stół bilardowy,
Piłkarzyki – gra świetlicowa, telewizor, kino domowe, szafka RTV, księgozbiór.
- Wyposażenie kuchni: ok. 1 700,- zł
Kuchenki mikrofalowe, lodówka, ruchomy stolik

Zadanie 1.2 Modernizacja boiska sportowego
Miejsce, na którym dzisiaj często młodzież rozgrywa mecze jest w dość słabym stanie. Młodzież
uczestnicząca w spotkaniach bardzo zwracała dorosłym uwagę na to, że potrzebuje boiska.
Przygotowane i funkcjonujące boisko może z jednej strony wpływać na

prosportowe zachowania

zwłaszcza młodzieży, a z drugiej podczas rozgrywanych meczów będzie miejscem spotkań wszystkich
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mieszkańców kibicującym swoim zawodnikom. Ponadto boisko pozwoli na nieformalne rozgrywanie
zawodów przez wszystkich którzy lubią grać w piłkę nożną i inne gry sportowe.

1.2 a – boisko do piłki nożnej
- wykonanie projektu
- wytyczenie boiska
- zakup i montaż bramek
- zakup i montaż ławek dla kibiców i zawodników
- szatnia dla zawodników

1.2 b – boisko do piłki siatkowej
- wykonanie projektu
- wytyczenie boiska
- zakup słupków, siatki,
- prace budowlane
- zakup i montaż ławeczek dla kibiców,
- zakup i montaż ławek dla zawodników
- zakup wieszaków
- zakup koszy na śmieci
- naprawa ogrodzenia
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Zadanie 1.3 Działalność rekreacyjna w tym:

a) Wytyczenie szlaków rowerowych, pieszych, kajakowych
Najlepiej szlaki piesze i rowerowe wytyczyć wspólnie z wioskami leżącymi nad Wisła – przygotować
wspólny projekt. Trzeba porozumieć się z kartografami tak żeby cały szlak umieścić precyzyjnie na
mapach.
Wykonanie tych prac jest możliwe wspólnie z gminą. Ten element strategii Odnowy Miejscowości
traktować, jako kolejny do wykonania po 2010 roku.
b) Wykonanie tablic informacyjnych +mapka terenu
Opracować logo, jako znak rozpoznawczy tego terenu, zaprojektować tablice zgodne z istniejąca
architekturą i tradycją tego terenu. Wyznaczyć miejsca ich ustawienia, uzyskać zgodę odpowiednich
urzędów. Tablice mają być na trwałe umocowane a tekst na tablicy nie zmywalny.

c) Wyposażenie stanicy wodnej
Stanica wodna stanowi jedną z ważniejszych atrakcji tego terenu. Leży w ładnym miejscu. Należy ja
doposażyć (kajaki, łódki, rowery wodne czy inny sprzęt pływający).

d) Wytyczenie i zagospodarowanie pola namiotowego
Brakuje miejsc noclegowych. Jest propozycja wytyczenia pola namiotowego ale powinny nastąpić
zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania. Teren wskazany przez mieszkańców jest dość
ograniczony przestrzennie. Sami mieszkańcy podczas dyskusji mieli wątpliwości czy miejsce jest
wystarczające, innego nie potrafili wskazać. Konieczne zrobienie oświetlenia, pryszniców, „TOI - TOI”,
wyposażenia miejsca w śmietniki,
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PRIORYTET II – Mądrzy i wykształceni mieszkańcy świadomie wprowadzający
zmiany

CEL 1. Wykształceni i zdrowi mieszkańcy korzystający z nowoczesnych
technologii
•

Dostęp do biblioteki – nowoczesna czytelnia

•

Dostęp do Internetu - kawiarenka internetowa– szerokopasmowy,

•

Koła zainteresowań

Zadania:
- drobne prace remontowe w szkole – wymiana ogrzewania
- dostosowanie przedszkola do wymogów stawianych obecnie takim placówkom
- zorganizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
- organizowanie szkoleń dla dorosłych – pisanie projektów, zarządzanie projektami, zdobywanie
pieniędzy z funduszy UE i umiejętne nimi zarządzanie.

KARTA ZADAŃ PLANU: do priorytetu II
Opis stanu:
Mieszkańcy Nadbrzeża mają zbyt słaby dostęp do informacji, do organizowanych szkoleń. Coraz
bardziej zdają sobie sprawę z tego, że muszą wykorzystywać obecne szanse po to żeby zmieniać w
sposób istotny swoją wieś. Do tej pory nie korzystali z zewnętrznych środków, bo nie znali różnych
możliwości, ale też nie umieli tego robić. Obecna sytuacja na rynku pracy wymusza zdobywanie
nowych kwalifikacji lub podnoszenie posiadanych.

Zakres prac zaplanowanych:
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1. Organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży:
- organizacja np. wspólnego czytania książek,
- organizowanie zajęć pozaszkolnych,
- organizowanie kółek samopomocowych.

2. Organizacja szkoleń i kursów dla dorosłych
Zakres proponowanych działań
a) zorganizowanie szkoleń
– nauka pisania (budowania) projektów dla przedszkola, szkoły i dorosłych (POKL)
- nauka posługiwania się komputerem, mailem, Internetem
- języki obce
- treningi psychologiczne
Szkolenia prowadzić będą specjaliści.

PRIORYTET III – Otwarta na zmiany wieś (np. Prowadzenie
mikroprzedsiębiorczości)
CEL 1: Rozwój małej przedsiębiorczości
•

usługi,

•

mała gastronomia

•

wypożyczalnia sprzętu wodnego

•

inne

KARTA ZADAŃ PLANU: priorytet III

-Szkolenia dotyczące zakładania działalności gospodarczej

52

NADBRZEŻ - PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
- Zakup sprzętu/rowery wodne, kajaki, koła ratunkowe, kapoki.
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Arkusz 5
WIZJA STANU DOCELOWEGO
Jaka ma być nasza wieś za kilka lat?

Co ma ją wyróżniać?

Jakie ma pełnić funkcje?
Kim mają być mieszkańcy?

Co ma dać utrzymanie?
W jaki sposób ma być
zorganizowana wieś i
mieszkańcy?
W jaki sposób mają być
rozwiązywane problemy?
Jak ma wyglądać nasza
wieś?
Jakie obyczaje i tradycje
mają być u nas
pielęgnowane i rozwijane?

Jak mają wyglądać
mieszkania i obejścia?

Jaki ma być stan otoczenia i
środowiska?
Jakie ma być rolnictwo?
Jakie mają być powiązania
komunikacyjne?
Co zaproponujemy dzieciom
i młodzieży?

Czystość, dbałość o wszystkie miejsca publiczne, wyznaczone
miejsca na odpady, śmieci.
Zadowoleni mieszkańcy i przybywający turyści
Świetlica ładnie wyglądająca, ocieplona, wyposażona,
Biblioteka wyposażona razem z kawiarenką internetową.
Scena przy świetlicy, na której odbywają się różne imprezy w której
uczestniczą nie tylko mieszkańcy ale tez zaproszeni gości
Rozrywki – na stałe wpisane do kalendarza (odbywające się
corocznie), obrzędy
Otwarta turystycznie przystań WOPR, sekcje wodne,
Hotel na wodzie, rekreacja, siatkówka
Rekreacyjno-wypoczynkową, edukacyjno-wychowawczą, turystyczną,
Zadowoloną i zintegrowaną grupą, dbającą o promocję wsi,
wykształceni, zabezpieczeni ekonomicznie
Zatrudnienie w małej przedsiębiorczości/usługach (fryzjer,
kosmetyczka
Mała gastronomia,) także praca w Warszawie, rozwój turystyki,
Stowarzyszenie, inne formalne grupy, mieszkańcy korzystający ze
świetlicy, spotykający się, wspólnie spędzający czas,
Rozmawiając, negocjując, dyskusje podczas spotkań, szukanie
porozumienia, budowanie zgody społecznej
Estetyczna, zadbane obejścia, ładne elewacje, oznakowana, z
tablicami informacyjnymi gdzie, co można zwiedzić, w czym
„zauczestniczyć”
Świąteczne, folklor, dożynki, święta ludowe, obrzędy, figurki
odnowione,
Estetyczne, kolorowe, zadbane
Uporządkowane wokół domu, obejścia, zawarte umowy z firmami
porządkującymi,
Segregowanie śmieci,
Nazwy ulic, numery domów
Zielono,
Funkcjonalny, ekologiczny, kanalizacja, śmiecie segregowane,
Nie ma być rolnictwa, raczej sadownictwo, może warzywnictwo
Chodniki, miejsca dla pieszych, druga droga do Karczewa,
Drogi maja być bezpieczne
Plac zabaw, boisko sportowe do piłki nożnej ręcznej siatkowej.
Rozwinięte kółka zainteresowań, taneczne, językowe
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ROZDZIAŁ VI

Wdrażanie Program Rozwoju Miejscowości;
Harmonogram wdrażania
Wdrażanie Planu Rozwoju Miejscowości
Priorytet I

Cele

Projekty

Priory
tet
termin

Kto jest
odpowiedzialny

Uwagi

Cel 1
Modernizacja i
zagospodarowanie
świetlicy – ogrzewanie
Dostosowanie i
doposażenie biblioteki

Zwiększenie
atrakcyjności wsi
Nadbrzeż dla
mieszkańców oraz
przyjeżdżających
turystów poprzez
rozszerzenie
działalności
rekreacyjno-sportowej

Tworzenie i
modernizacja
infrastruktury

Utworzenie i
wyposażenie kawiarenki
internetowej
Modernizacja boiska – do
piłki nożnej i siatkówki
Wytyczenie szlaku
pieszego i rowerowego
Zbudowanie tablic
informacyjnych wraz z
mapką terenu
Wyposażenie stanicy
wodnej WOPR
Wytyczenie i
zagospodarowanie pola
namiotowego

1

Rada Sołectwa,
Gmina

1

Rada Sołectwa,
Gmina

1

Rada Sołectwa
Gmina

2009 /
2010

Rada Sołecka
Gmina

2011

Rada Sołectwa,
Gmina

2012

Rada Sołectwa,
Gmina

2012

Rada Sołectwa,
Gmina

2013

Rada Sołectwa,
Gmina

2012

1

Rada Sołectwa,
Gmina

2013

2

Gmina, współpraca z
radą Sołecką

2015

2

3

4

5

6

Cel 2
Czyste zdrowe
środowisko, atrakcyjne
dla mieszkańców i
przybywających ludzi

Sprawnie działający
WOPR – wypożyczalnia
sprzętu sportowego
Zagospodarowanie
odpadów, kanalizacja
Organizacja szlaków
turystycznych

Rada Sołectwa,
Gmina
2014
3
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Wdrażanie Planu Rozwoju Miejscowości
Priorytet II

Cele

Projekty

Priorytet
termin

Uwagi

Kto jest
odpowiedzialny

Cel 1

Mądrzy i
wykształceni
mieszkańcy
mądrze
wprowadzający
zmiany

Wykształceni i Dbałość o szkołę i
zdrowi
przedszkole
mieszkańcy
korzystający z
nowoczesnych
technologii
Koła zainteresowań

1

Rada Sołectwa,
Gmina

2010

2

Gmina

2012

Wdrażanie Planu Rozwoju Miejscowości
Priorytet III

Cele

Projekty

Priorytet
termin

Kto jest
odpowiedzialny

Uwagi

Cel 1

Otwarta na
zmiany wieś
/np.
Prowadzenie
mikroprzedsię
biorczości /

Usługi
Rozwój małej
przedsiębiorcz
ości

Mała gastronomia
Wypożyczalnia sprzętu
wodnego

2

Rada Sołectwa,
Gmina
Rada Sołectwa,
Gmina

3

Rada Sołectwa
Gmina

1

inne

2013
2013
2014

Gmina
4

2015

Zarządzanie projektem
Koordynatorem projektu jest Gmina Karczew. W ramach Koordynatora projektu zostanie wyznaczony
Kierownik projektu. Zadaniem Kierownika projektu jest współpraca z Instytucją Wdrażającą. Wraz
z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii Gminy Karczew, Głównym
Specjalistą ds. zamówień publicznych Gminy Karczew, a także Głównym Specjalistą ds.
Finansowych przygotowuje dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczania projektu zgodnie z
procedurami określonymi przez Instytucję Wdrażającą. W trakcie realizacji projektu oraz po jego
zakończeniu Kierownik projektu współpracuje z Radą Sołecką wsi Nadbrzeż celem uzyskania
niezbędnych informacji dotyczących wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. Ponadto Kierownik
projektu współpracuje ze Specjalistą ds. Informatyki Gminy Karczew, którego zadaniem będzie
przedstawienie wizualne rezultatów projektu na stronie internetowej Gminy Karczew.
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Arkusz 6

ARKUSZ PLANU KRÓTKOTERMINOWEGO
Pytania dotyczące
projektów

Propozycje projektów

Czy nas na to stać?
Hierarchia
organizacyjnie finansowo

Co nas najbardziej
zintegruje?

- zmodernizowana świetlica - nowoczesna świetlica,
- biblioteka, mieszkańcy spędzać tam będą czas,
- czytelnia dla dzieci i dorosłych,
- miejsce wyposażone w komputery (kawiarenka internetowa)
- miejsce dla różnych grup wiekowych,
- spotkania przy „hafcie krzyżykowym”,
- ścieżka rowerowa
- wspólne szkolenia, spotkania, rozmowy

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

1
1
1
1
1
2
2
3
2

Na czym nam najbardziej
zależy?

- świetlicy, boisku sportowym
- młodzież dobrze wychowana, zorganizowana,
- zorganizowanie czasu 50+
- zorganizowanie miejsc na uprawianie sportów (kręgielnia, kąpielisko,
- ekologiczne otoczenie
- plac zabaw dla dzieci
- zorganizowany transport ogólny (komunikacja)
- bezpieczeństwo;
- ścieżka rowerowa

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+, -

1
1
1
2
2
2
3
1
3
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Pytania dotyczące
projektów

Co nam najbardziej
przeszkadza?

Propozycje projektów

- chuligaństwo
- śmiecie
- brak chodników i oświetlenia Nadbrzeż, Otwock Wlk,
- marne wały powodziowe
- młodzież nie ma się gdzie spotykać (brak miejsc – boisko, ławeczki)
- brak nazw ulic
- małe zaangażowanie mieszkańców (co robić - informować, reklamować,
zapraszać na spotkania),

Czy nas na to stać?

Hierarchia

organizacyjnie

finansowo

+, +
+
+
+

+

1
1
1
1
1
1
1

Co najbardziej zmieni
nasze życie?

- bezpieczeństwo,
- zaczniemy : tańczyć , śpiewać, recytować wyszywać,;
- czysta okolica, zrównoważony rozwój
- ścieżka rowerowa , trasa piesza, kajakowa

+
+
+
-

+
-

1
2
1
2

Co osiągniemy najłatwiej?

- zmodernizowaną świetlicę - wyposażoną w nowoczesny sprzęt świetlicę i bibliotekę
- projekty w zmodernizowanej świetlicy (kółka zainteresowań, integrowanie
środowiska);
-

+
+
+

-

1
1
1
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Rozdział VII
Plan Odnowy Miejscowości Nadbrzeż jest zgodny z Ustawą o rozwoju obszarów wiejskich
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.nr 64 poz 427 z dn.
11.04.2007oraz zgodnie z procedurą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późniejszą zmianą).

Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2008 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nadbrzeż z dnia
20 grudnia 2008 roku.
Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr ………………Rady Miejskiej Karczew z dnia
…………………….. roku.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Karczew przyjęta Uchwałą Nr 23/177/2004 r. Rady Miejskiej
Karczew z dnia 20 września 2004 roku
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W tworzeniu dokumentu brali udział:

Sołtys – Marianna Drabarek
Rada Sołecka:
Renata Bobis, Renata Jedlińska, Katarzyna Sadowska, Sylwia Lasecka, Wojciech Walasek
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż:
Danuta Leśniewska, Anna Bielicka, Anna Kopka, Marianna Firląg, Elżbieta Kabulska, Zygmunt Grzanka
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej:
Dyrektor Mirosława Guba, Krystyna Czapnik, Urszula Ankiewicz, Marianna Walasek
Rada Rodziców :
Monika Pelc, Renata Kędziorek, Dariusz Olszewski, Agnieszka Bobisz, Mariola Skwarek, Magdalena Biela
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