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Wstęp 

 

Plan Odnowy Miejscowości Bielice jest dokumentem planistycznym o charakterze 

operacyjnym, który opisuje planowane przedsięwzięcia samorządu gminnego oraz 

mieszkańców miejscowości na lata 2015-2020 współfinansowane ze środków funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. Plan został poddany konsultacjom społecznym poprzez 

przedstawienie go do zaopiniowania i zatwierdzenia Radzie Sołeckiej. Dokument został 

wdrożony Uchwałą Rady Gminy Biskupiec. 

 

W szczególności Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem stanowiącym załącznik do 

wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Odnowy Miejscowości obejmuje w szczególności 

charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów, analizę mocnych i słabych stron i 

perspektywę rozwoju oraz opis planowanych przedsięwzięć. Plan będzie aktualizowany i 

rozszerzany o zapisy dotyczące inwestycji, dla których gmina będzie starała się o środki w 

ramach PROW. 

 

1. Charakterystyka miejscowości 

1.1 Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia 

 

Bielice – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 

nowomiejskim, w gminie Biskupiec na trasie linii kolejowej Toruń-Iława (stacja kolejowa w 

Bielicach nazywa się Biskupiec Pomorski). W latach 1975-1998 miejscowość 

administracyjnie należała do województwa toruńskiego. 

 

Wizja: 

 

Bielice, wieś gościnna i przyjazna środowisku, kultywująca tradycje, oferująca przez cały rok 

turystykę konną i rowerową oraz wypoczynek dla pragnących ciszy i spokoju. Wieś 

bezpieczna z centrum kulturowo – oświatowym i sportowo – rekreacyjny, miejscem integracji 

całej społeczności.  

 

 

INFORMACJE O SOŁECTWIE 

 

Bielice 

Gmina – Biskupiec 

Powiat – Nowomiejski 

Powierzchnia Sołectwa Bielice – 725 ha  

Sołtys –  Jerzy Dembek 
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Główne zadania Rady Sołeckiej: 

 Współpraca i uaktywnianie mieszkańców, 

 Integracja społeczności lokalnej 

 Organizowanie spotkań plenerowych, 

 Dbanie o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, 

 Podnoszenie atrakcyjności wsi, 

 Systematyczne budowanie zasobów własnych, 

 Wzbogacanie życia kulturalnego na wsi, 

 Podejmowanie wszelkich działań dla poprawy warunków życia i pracy mieszkańców 

wsi przy uzyskaniu ich poparcia i wykorzystania potencjału ludzkiego. 

 

 

GMINA BISKUPIEC NA TLE POWIATU NOWOMIEJSKIEGO 

 
Źródło: www.polskiegminy.pl 

 

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI BIELICE W GMINIE BISKUPIEC 

 

 
Źródło: www.gminabiskupiec.pl 



5 

 

 

 

 

Obszar gminy Biskupiec zajmuje powierzchnię 241,3 km2. Teren położony jest w obrębie  

południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i należy do powiatu 

nowomiejskiego. Ziemia Nowomiejska bywa nazywana „Bramą Mazur”, bo położona jest w 

obszarze Pojezierza Brodnickiego leżącego na granicy województwa kujawsko – 

pomorskiego, w miejscu geograficznie leżącym na granicy Mazur. Siedziba Urzędu Gminy 

mieści się w Biskupcu. W jej obszarze znajduje się 25 sołectw i 27 miejscowości. Teren 

graniczy z czterema innymi gminami województwa warmińsko-mazurskiego: Kisielicami, 

Iławą, Nowym Miastem Lubawskim oraz Kurzętnikiem oraz gminami województwa 

kujawsko-pomorskiego: Łasinem, Świeciem nad Osą, Jabłonowem i Zbicznem. 

 

Zasięg regionu w obrębie Polski 

 

Megaregion Pozaalpejska Europa 

Środkowa 

Prowincja Niż Środkowoeuropejski 

Podprowincja Pojezierza 

Południowobałtyckie 

Makroregion Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie 

Mezoregion Pojezierze Brodnickie 

Zajmowane 

jednostki 

administracyjne 

Polska: 

- województwo 

kujawsko-pomorskie, 

- województwo 

warmińsko-mazurskie 

Źródło: www.pl.wikipedia.org 

 

Pojezierze Brodnickie – mezoregion fizycznogeograficzny (pojezierze) położony w północno-

wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Od północy i wschodu graniczy z 

powiatami: nowomiejskim i działdowskim (województwo warmińsko-mazurskie), a od 

południowego wschodu z powiatem żuromińskim (województwo mazowieckie), od południa 

z powiatem rypińskim, od południowego zachodu z powiatem golubsko-dobrzyńskim, od 

zachodu z wąbrzeskim, a od północnego zachodu z grudziądzkim. Rozciąga się w dorzeczu 

Wisły i jej prawobrzeżnych dopływów Skrwy, Drwęcy i Osy. Osią hydrograficzną obszaru 

jest Drwęca – najdłuższy prawobrzeżny dopływ dolnej Wisły. 

1.2 Rys historyczny 

 

Miejscowość Bielice po raz pierwszy pojawia się w dokumentach wielkiego mistrza Dytrycha 

von Altenburg z 1339r. Inne określenia nazwy wsi występujące w dokumentach to: Bielicz, 

Byelicze, Bielicze i niemieckie Bielitz. Powstanie i rozwój wsi związany jest głównie z 

majątkiem, którego pozostałości obecnie wpisane są do rejestru zabytków. 

 

W latach 1392-1405 mieścił się tu folwark zakonny należący do wójtostwa bratiańskiego, 

które po 1466 roku zamieniono na starostwo niegrodowe. W 1501 roku w wyniku działów 
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rodzinnych wsie Bielice i Gryźliny wraz z zamkiem królewskim w Bratianie otrzymał 

Mac(iej) Wilkanowski. W 1570 roku Bielice były własnością szlachecką rodziny 

Działyńskich. Słownik Geograficzny pod red. ST. Arnolda podaje, że rok później, w 1571r. 

wieś była własnością królewska w starostwie bratiańskim. W końcu XVII wieku Bielice 

należały do Tomasza Działyńskiego i jego żony Teresy z domu Bielińskiej. W 1699 roku 

dobra zastawiono Georgowi von Taube i następnie przeszły w ręce jego synów - Jakuba, 

Ernesta i Tomasza Ferdynanda. 

 

Kolejnymi właścicielami majątku byli: 

 od 1715 roku - Kazimierz Piwnicki oraz Marianna z domu Piwnicka, I-voto 

Zembrzuska, II-voto Mostowska, a następnie jej syn Jan Zembrzuski 

 od 1775 roku - Konstanty i Walerian Piwniccy oraz wdowa Marianna Kaweczyńska z 

domu Piwnicka 

 od 1778 roku - dobrami samodzielnie władał Walerian Piwnicki 

 

W 1787 roku Bielice przeszły w ręce Joh(anna) Bogusl(awa) von Zitzewitz. Od 1842 roku 

właścicielem Bielic był Ludwik Nostiz Jackowski, który przejął je po swoim ojcu, Józefie, na 

podstawie umowy ze spadkobiercami za sumę 10 800 talarów. 0 patriotycznej postawie 

ówczesnego właściciela Bielic może świadczyć fakt wybrania go do zawiązanej 11 listopada 

1848r. Ligi Polskiej dla okręgu Nowego Miasta. W 1877 roku majątek przeszedł na mocy 

testamentu w ręce Heleny Kowalskiej z domu Jackowskiej. 

 

Na początku lat 70-tych XIX wieku dobra liczyły ogółem 3413 morg, w tym: 2017 morg 

ziemi uprawnej, 377 morg łąk, 427 morg pastwisk, 229 mórg lasów i 383 morgi wód. W 

dobrach znajdowała się również fabryka świec i mydła. W 1881 roku majątek przejęło 

Zachodniopruskie Prowincjonalne Towarzystwo Ziemskie (Konigl. Westpreussische 

Provinzial Landschaft zu Marienwer-der), od którego nabył je w 1382 roku, Johann Ludwik 

Aleksander Schwartz z Ankern w Prusach Wschodnich. Około 1890 roku dobra liczyły 

ogółem 881 ha, w tym: ziemi ornej 508 ha, łąk 96 ha, lasów 58 ha, wód 98 ha. Na terenie 

majątku funkcjonowała gorzelnia i browar oraz prowadzona była hodowla opasów. Na mocy 

testamentu, od 1895 roku, dobra należały do wdowy po Johannie Schwartzu - Ulriki Hedwigi 

Julie Emilie Lehmann i dzieci: Ewalda, Elisabeth, Bernarda i Rudolfa. 

 

W październiku 1902 roku na wniosek sędziego licytacyjnego majątek przejął Skarb Państwa 

Pruskiego. Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, Bielice, będące pruską domeną 

państwowa, stały się w 1920 roku własnością Skarbu Państwa Polskiego i pozostały w 

Zarządzie Dóbr Państwowych przez cały okres międzywojenny. W 1923 roku dzierżawcą 

majątku był Władysław Klesiewski, a dobra liczyły 524 ha ziemi, w tym: 400 ha roli, 107 ha 

łąk, 8 ha pastwisk, 2ha lasów, 2 ha wód i 5 ha nieużytków, a ponadto posiadały gorzelnię, 

mleczarnię oraz hodowlę trzody chlewnej Yorkshire i bydła. W połowie lat 30-tych XXw., po 

parcelacji części gruntów - folwark, będący nadal własnością państwową i działający jako 

samodzielne gospodarstwo, liczył 100 ha. Prowadzono w nim warzywnictwo, sadownictwo i 

plantację roślin lekarskich, a także hodowle zarodową koni, bydła i trzody chlewnej. W 

okresie okupacji niemieckiej majątek przejęła Rzesza niemiecka, a po 1945 roku 

przywrócono własność Skarbu Państwa Polskiego. W okresie powojennym teren zajmowany 

przez dwór, park i zabudowania gospodarcze oraz przynależne grunty zostały podzielone 

miedzy kilku właścicieli i użytkowników. 
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W latach 1969-1976 właścicielami 15 hektarowej działki wraz z parkiem i lasem, byli 

Eugeniusz i Jadwiga Kalmusowie z Iławy. Z powodu zadłużenia w/w działka została 

ponownie przejęta przez Skarb Państwa
1
. 

 

1.3 Struktura przestrzenna 

 

Z obiektów składających się na krajobraz kulturowy gminy przeważają budowle sakralne, 

zespoły pałacowo - parkowe oraz dworsko - parkowe, zabudowa mieszkalna wsi oraz 

związana z nią zabudowa gospodarcza w różnym stopniu zachowania oraz dzieła 

hydrotechniczne jak młyny i mosty. Obiekty zgrupowane w terenie wiejskim to krajobraz 

otwarty w typie luźnej zabudowy z pewnymi elementami dominującymi jak kościoły czy inne 

obiekty użyteczności publicznej. Wśród obiektów sakralnych dominują świątynie katolickie a 

także cmentarze. Odrębną grupę zabytków stanowią obiekty archeologiczne posiadające 

własna formę krajobrazową, są to grodziska i kurhany.  Istotna rolę pełnią, także obiekty tzw. 

małej architektury czyli kapliczki, przydrożne krzyże, pomniki i obeliski. 

 

Obszar miejscowości Bielice należy do miejscowości, w których na przestrzeni lat układ 

przestrzenny został zaburzony. Część zabudowy mieszkalnej zachowała częściowy charakter 

historyczny: bryła, kształt dachu. Jednakże większość elementów uległa zatraceniu. W 

centrum wsi dominuje bryła współczesnego gimnazjum publicznego. Na obrzeżu 

charakterystyczna formę reprezentuje zespół stacji kolejowej wraz z wieżą ciśnień. 

 

Bielice - widok z lotu ptaka 

 
Źródło: www.bielice.com 

 

Bielice - kolejowa wieża ciśnień 

                                                 
1
 Dokumentacja WUOZ Olsztyn 
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Źródło: www.wieze.republika.pl 

Na obszarze wsi znajduje się dość duży obszar terenu przeznaczony pod zabudowę 

jednorodzinną. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania budową i 

remontem domów jednorodzinnych. Zabudowa w miejscowości jest zwarta z liczną siecią 

ulic i dróg. 

 

Przedmiotem polityki przestrzennej gminy Biskupiec będzie pięć głównych elementów 

strukturalnych zagospodarowania przestrzennego. Obszar miejscowości Bielice uznany jest za 

strefę koncentracji i rozwoju funkcji osadniczych i gospodarczych nierolniczych. Dla 

miejscowości Bielice został sporządzony Miejscowy Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego obejmującego centrum wsi, przyjętego Uchwałą Nr XXV/226/OPR.G.B. z 

dnia 30 kwietnia 2009r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 03 czerwca 2009 poz. 1246). 

 

Kategorie obszarów 

makroprzestrzennych 

Główne cele polityki przestrzennej Główne ogniwa 

sieci osadniczej 

Strefa koncentracji i 

rozwoju funkcji 

osadniczych i 

gospodarczych 

nierolniczych 

Rozwój funkcji mieszkaniowych, 

usługowych i produkcyjnych w ośrodku 

gminnym i w jego otoczeniu (węzeł drogi 

wojewódzkiej nr 538 i linii kolejowej 

Toruń-Olsztyn). 

Koncentracja usług publicznych w ośrodku 

gminnym. 

Rewaloryzacja historycznego układu 

urbanistyczno-architektonicznego d. miasta 

Biskupiec. 

Biskupiec + 

Fitowo, Bielice, 

Krotoszyny 
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Obiekty wpisane do rejestru zabytków 
Miejscowość Obiekt Nr 

Rejestru 

Data Wpisu Decyzja 

BIELICE PARK DWORSKI WRAZ Z 

CZĘŚCIĄ DAWNEGO 

PODJAZDU DO DWORU 

A-3979 8 kwietnia 

1997 

WO-PSOZ/DKI-

IA-3/337/97 

 

W/w obiekt podlega ochronie konserwatorskiej z tytułu przepisów ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytkach i 

w otoczeniu zabytków wpisanych do rejestru wymagają pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, z tytułu w/w przepisów. 

 

Obszary wskazane do objęcia ochroną konserwatorską. 

 

Jedną z form ochrony zabytków, obok wpisu do rejestru zabytków jest ustalenie stref ochrony 

konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

 

Natomiast w obszarach wiejskich, strefy ochrony konserwatorskiej powinny być wyznaczone 

w miejscowościach z dobrze zachowaną, wartościową historyczną zabudową i czytelnymi 

układami ruralistycznymi. Zatem ochroną powinien zostać objęty obszar z zabudową 

kolejową przy torach w miejscowości Bielice. Strefa ta obejmowałaby m.in. budynek dworca 

kolejowego, poczty, budynki mieszkalne oraz drogę kamienną wraz z pozostałościami alei 

przy niej. 

Obszary wiejskich jednostek osadniczych wskazanych do przekształceń i uzupełnień 

zabudowy na cele funkcji mieszkaniowych oraz działalności gospodarczych rolniczych i 

nierolniczych: 

 

Lokalizacja w strukturze 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy 

Obszar koncentracji i rozwoju funkcji 

osadniczych i gospodarczych nierolniczych 

Główne ogniwa sieci osadniczej objęte 

przekształceniami zagospodarowania 

przestrzennego 

Bielice 

Główne funkcje M- mieszkaniowe,  

U- usługowe, 

P- wytwórcze 

Usługi publiczne gimnazjum publiczne 
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Obszary wskazane pod zabudowę 

Przeznaczenie Miejscowości 

na cele rozwoju funkcji mieszkaniowych i 

usługowych 

Szwarcenowo,  

Krotoszyny,  

Bielice,  

Piotrowice,  

Słupnica,  

Lipinki,  

Łąkorz,  

Ostrowite,  

Fitowo,  

Sumin,  

Gaj 

na cele wytwórcze Krotoszyny,  

Bielice,  

Fitowo 

 

1.4 Demografia i bezrobocie 

 

Obecnie Bielice zamieszkuje 765 mieszkańców (co stanowi ok. 7,81% ogółu mieszkańców 

gminy Biskupiec), w tym 181 osób w wieku przedprodukcyjnym (0-19 lat), 466 osoby w 

wieku produkcyjnym (20-60/65 lat) i 118 osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60/65 lat). 

 

miejscowość kobiety w wieku mężczyźni w wieku 

powyżej 

60 lat 

20-60 lat 0-19 lat powyżej 

65 lat 

20-65 lat 0-19 lat 

Bielice 76 204 92 42 262 89 

Źródło: Urząd Gminy 

 

Istotną dla prognoz demograficznych grupę wiekową mieszkańców stanowią osoby w wieku 

przedprodukcyjnym. Osoby w tej grupie wiekowej stanowić będą w przyszłości o 

możliwościach rozwojowych danego obszaru. To one w przyszłości stworzą szkielet rynku 

pracy. Od liczby ludności w tym wieku zależy również wielkość bazy oświatowej w gminie. 

Dotyczy to w przypadku gminy szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego.  

 

Liczba ludności w miejscowości Bielice 

na tle pozostałych miejscowości w latach 2010-2014 

 

Miejscowość 

 

31.12.2010 

 

31.12.2011 

 

31.12.2012 

 

31.12.2013 

 

31.12.2014 

Biskupiec 1942 1927 1929 1929 1922 

Bielice 772 770 767 766 765 

Babalice 80 82 83 83 84 

Fitowo 97 99 99 102 96 

Czachówki 315 312 307 300 296 

Gaj 92 93 93 94 97 

Krotoszyny 720 712 720 717 715 

Lipinki 692 692 703 693 690 

Łąkorz 820 813 803 787 780 
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Łąkorek 167 166 164 168 165 

Ostrowite 511 506 502 498 489 

Mierzyn 150 142 143 141 148 

Osetno 231 218 215 212 210 

Osówko 110 111 112 114 106 

Podlasek Duży 254 252 249 249 254 

Podlasek Mały 39 41 41 40 41 

Piotrowice Duże 569 572 567 574 571 

Piotrowice Małe 104 106 105 98 98 

Rywałdzik 205 201 193 193 186 

Sędzice 230 232 228 234 231 

Słupnica 341 338 339 329 329 

Sumin 174 174 177 178 181 

Szwarcenowo 543 554 556 558 558 

Wielka Tymawa 232 236 240 241 236 

Wardęgowo 127 132 132 133 135 

Wonna 299 301 294 291 285 

Wielka Wólka 121 121 118 120 120 

Źródło: Referat ewidencji ludności Urzędu Gminy Biskupiec 

 

 

W przeciągu ostatnich lat liczba bezrobotnych w Gminie Biskupiec maleje znacząco, w 2014 

jest niższa niż w samym powiecie nowomiejskim. 

 

Bezrobocie w Gminie Biskupiec w latach 2013-2014 

 Jednostka miary 2013 2014 

BEZROBOCIE REJESTROWANE 
Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem osoba 1086 897 

mężczyźni osoba 449 347 

kobiety osoba 637 550 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

ogółem % 18,1 14,9 

mężczyźni % 13,6 10,5 

kobiety % 23,6 20,3 

PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD 
Pracujący wg płci 

ogółem osoba 825 826 

mężczyźni osoba 462 445 

kobiety osoba 363 381 

Pracujący na 1000 ludności 

ogółem osoba 86 87 

 

Źródło: GUS 
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Stopa bezrobocia w latach 2013-2014 w % 

Stan na: 2013 2014 

gmina Biskupiec 18,1 14,9 

powiat nowomiejski 23,6 19,8 

woj. warmińsko-mazurskie 21,6 18,9 

Polska 13,4 11,5 

Źródło: GUS 

2. Inwentaryzacja zasobów 

2.1. Zasoby przyrodnicze 

Rzeźba terenu 

 

Krajobraz terenu gminy został w głównej mierze ukształtowany przez lodowiec podczas 

ostatniego zlodowacenia. Jest on mocno zróżnicowany dzięki występowaniu kilku rodzajów 

form. Najszerzej występuje tzw. wysoczyzna morenowa typu falistego - w północnej i 

środkowej części gminy (szeroki pas od jeziora Karaś do jeziora Prątynia). Kolejne formy, 

wzgórza i pagórki morenowe, występują w ciągach m. in. między Wonną i Szwarcenowem, 

Słupnicą i Wielką Tymawą, Lipinkami i Rywałdzikiem. Wysokości względne wzgórz 

wynoszą na ogół do 10 m, maksymalnie do 20 m (w okolicach Lipinek). Na terenie gminy 

występują również tzw. ozy i kemy - pierwsze w okolicach Mierzyna, na zachód od Sumina 

oraz na północ od Wielkiej Tymawy, drugie w rejonie Sumina, Łąkorka, Wonny i 

Szwarcenowa. Południową i południowo-wschodnią część gminy zajmuje tzw. równina 

sandrowa. Licznie reprezentowane są w krajobrazie rynny, ułożone w większości 

południkowo (wiele jezior rynnowych). Równoleżnikowo natomiast ułożone są rzeki: Gać, 

Osa, Młynówka i Struga Laki. Najwyższy punkt na terenie gminy- Góra Szwedzka, ma 

wysokość 121,3m n.p.m. (położona jest pomiędzy Szwarcenowem a Wonną), najniżej 

położony - o wysokości ok. 62 m n.p.m. znajduje się w dolinie Osy u jej ujścia do jeziora 

Płowęż. 

 

Zasoby leśne 

 

Lasy zajmujące  6311 ha, w czym 5776 ha to lasy państwowe, 528 ha -prywatne, a 7 ha – 

komunalne.  W całości stanowią około 26% powierzchni gminy (dla porównania, średnia dla 

województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 29%). Większość z nich skupiona jest we 

wschodniej części gminy. Dominującym gatunkiem drzewostanu  jest sosna, pozostałe 

gatunki o następnej w kolejności częstotliwości występowania to brzoza i olsza. Średni wiek 

drzewostanu wynosi: dla lasów państwowych 60 lat, lasów prywatnych 30 lat, lasów 

komunalnych 50 lat (na podstawie danych z Urzędu Gminy). Ilość pozyskanego drewna 

szacuje się na około 20 tyś. m3 rocznie. Roczna produkcja tarcicy wynosi około 25 tyś. m 

rocznie - dane dotyczą tartaku w miejscowości Krotoszyny (jedyny tartak na terenie gminy - 

dane za rok 1999)
2
. 

  

 

 

Zasoby wodne 
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Na terenie gminy znajduje się wiele jezior o małej powierzchni - poniżej 1 ha. Są to na ogół 

tzw. oczka, i często występują w skupiskach. Jezior o powierzchni powyżej l ha naliczono 31, 

z czego największe przedstawia tabela 11. Kilka z większych jezior tylko częściowo leży w 

granicach gminy - pozostała część przynależy do gmin sąsiednich. Kolejne jeziora: Trupel (o 

powierzchni 278,4 ha), Dłużek i Wielkie Partęczyny przylegają do granic gminy, jednak w 

całości leżą na terenie sąsiednich gmin. Przez teren gminy przepływa kilka rzek. Największą z 

nich jest Osa, której dorzecze obejmuje zdecydowaną większość obszaru. Rzeka przepływa 

przez graniczące z gminą jezioro Trupel - i już na terenie gminy wypływa z południowej 

odnogi jeziora, zmierzając następnie w kierunku południowo-zachodnim, aby z kolei wpłyną 

do jeziora Płowęż - położonego na terenie gmin Jabłonowo Pomorskie i Świecie nad Osą. 

Łączna długość Osy wynosi 103 km - z czego 22 km na terenie gminy Biskupiec
2
. 

Mniejsze cieki, będące dopływami Osy, to: 

 Młynówka (Struga Piotrowicka) - wypływająca również z jeziora Trupel i wpadająca do 

Osy w okolicy Babalic Małych - jej długość wynosi ok. 8,4 km, 

 Babka - o długości 3,5 km, stanowiąca w części biegu zachodnią granicę gminy,  

 Gać - wypływająca z jeż. Karaś - o długości 7,5 km,  

 Struga Laki - wypływająca z jeż. Lekarty, na swoim 11,5 km biegu  przepływająca m. in. 

przez jeziora: Kakaj, Dębno, Wielki Staw.  

Będąca dopływem Drwęcy rzeka Skarlanka przepływa w południowo-wschodniej części 

gminy i stanowi granicę z gminą Kurzętnik. Wypływa ona z jeziora Skarlińskiego, a następnie 

wpada do jez. Wielkie Partęczyny. Skarlanka i Drwęca są rzekami chętnie odwiedzanymi 

przez kajakarzy. Obie rzeki pięknie meandrują w urokliwym krajobrazie.  

W bezpośrednim sąsiedztwie Bielic znajduje się Jezioro Księże 

 

Jezioro Księże 

powierzchnia: 3,6 ha (Choiński 1991).  

dno: Twarde piaszczyste dno, miejscami muliste. W płytkich partiach porośnięte roślinnością 

zanurzoną wśród której dominuje moczarka kanadyjska. 

dostępność: Dobrze dostępne. Nad brzeg prowadzą ścieżki. Wokół jeziora także jest uczęszczana ścieżka. 

ośrodki: Brak. 

kąpieliska: Dzikie kąpielisko od strony północno-wschodniej. 

wypożyczalnie: Brak. 

brzegi: Wysokie i miejscami strome. Najbliższe otoczenie to zabudowania Krotoszyn i okoliczne pola. 

Bezpośrednio nad brzegiem pas drzew z dominacją olchy, brzozy i wierzby. Miejscami wąski pas 

roślinności szuwarowej z głównym udziałem pałki szerokolistnej. 

miejscowość: Krotoszyny, Bielice. 

hobby: Wędkarstwo. Wokół brzegów jest kilka drewnianych pomostów wędkarskich. 

dodatkowe info: Jest to niewielki, bezodpływowy zbiornik położony w zagłębieniu terenu. 

warto zobaczyć: Na południowym-wschodzie Rezerwat Kociołek i Rezerwat Łabędź. Na północnym-wschodzie 

Rezerwat Jezioro Karaś. 

piśmiennictwo: Choiński A. - Katalog Jezior Polski - Pojezierze Mazurskie (1991) 

lokalizacja: Województwo: warmińsko-mazurskie  

Powiat: nowomiejski  

Gmina: Biskupiec  

Miejscowości:  

Bielice, Krotoszyny 
 

Źródło: www.jezioro.com.pl 

                                                 
2
 Strategia rozwoju gminy Biskupiec, s. 4-5.  



Jezioro Księże 

 
Źródło: www.jezioro.com.pl 

 

 

 
Źródło: www.jezioro.com.pl 
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Ochrona przyrody 

 

Na terenie gminy znajdują się cztery rezerwaty przyrody: „Jezioro Karaś", „Kociołek", 

„Łabędź" i „Uroczysko Piotrowice”
3
. Jezioro Karaś objęte jest ochroną Natura 2000. Ponadto 

część gminy objęta jest Brodnickim Parkiem Krajobrazowym oraz dwoma obszarami 

chronionego krajobrazu: OCHK Jeziora Goryńskiego i Skarlińskim OCHK. Ponadto 

wyróżnia się dwa zespoły przyrodniczo–krajobrazowe: 

 Oz Tymawski, (symbol 1ZP), 

 Las Słupnicki, (symbol 2ZP). 

Ustanowione rozporządzeniem Nr 8/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 15 maja 1998r. w 

sprawie uznania za zespoły przyrodniczo – krajobrazowego obszarów na terenie 

Nadleśnictwa Jamy (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego Nr 16, poz. 36). 

 

 

  
 

Miejscowość Bielice leży w bezpośrednim sąsiedztwie Skarlińskiego OCHK oraz niedaleko 

Brodnickiego Parku Krajobrazowego. W bezpośrednim sąsiedztwie Bielic znajduje się 

Rezerwat przyrody Kociołek. 

 

Torfowiskowy rezerwat przyrody Kociołek utworzony został 1958 roku zarządzeniem 

MLiPD z 4.02.1958r. MP nr 16, poz. 107 na terenie leśnictwa Krotoszyny w gminie 

Biskupiec. Powierzchnia 7,44 ha. Powstał w celu zachowania zespołu pierwotnej roślinności 

                                                 
3
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, część 1, s. 18-19 
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torfowiskowej. Rezerwat otoczony jest wzgórzami. Na jego terenie znajduje się jezioro 

dystroficzne o powierzchni 0,90 ha. Na terenie rezerwatu występują m.in. 

 Bór bagienny 

 Turzyca bagienna 

 Turzyca dzióbkowata 

 Wełnianka pochwowata 

 Żurawina błotna 

 Bagno zwyczajne 

 Rosiczka okrągłolistna 

 

Wełnianka pochwowata w rezerwacie Kociołek 

 
Źródło: www.pl.wikipedia.org 

 

Cały teren Gminy Biskupiec jak i województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się w 

granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Celem jego istnienia jest 

promowanie rozwoju proekologicznego, utrzymanie zrównoważonych struktur 

przestrzennych dla zapewnienia wysokiego standardu środowiska przyrodniczego. Obszar 

objęty jest porozumieniem działań na rzecz ekorozwoju Zielone Płuca Polski. Zajmuje 

obecnie 63 235 km2, co stanowi około 20,0 % powierzchni kraju, a zamieszkuje go prawie 

4.0 mln osób, co stanowi 9,7 % ludności kraju. Położony jest w północno-wschodniej jego 

części, obejmując województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz części województw: 

mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Podstawą delimitacji obszaru były 

jedne z najcenniejszych w kraju i Europie systemy ekologiczne. Ze względu na pragmatykę 

realizacji wspólnych przedsięwzięć, umowną granicę zewnętrzną stanowią granice 

administracyjne gmin.  
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Obszar Zielonych Płuc Polskich 

 
Źródło : www.fzpp.pl 

2.2 Dziedzictwo kulturowe 

 

Wykaz nieruchomych obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

 

Obiekt Nr 

Rejestru 

Data Wpisu Decyzja 

PARK DWORSKI WRAZ Z 

CZĘŚCIĄ DAWNEGO PODJAZDU 

DO DWORU 

A-3979 8 kwietnia 

1997 

WO-PSOZ/DKI-

IA-3/337/97 

 

Oprócz obiektów objętych ochrona prawną w miejscowości Bielice istnieją obiekty 

znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków: 

 

Wykaz obiektów znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

OBIEKT DATOWANIE NUMER 

STRAŻNICA DROGOWA/Jabłonowo_Iława/ pocz.XXw.  

ZESOPÓŁ DWORSKI /OBORA/ 2 poł. XIXw.  

ZESPÓŁ DWORSKI /STODOŁA/ 2 poł. XIXw.  

GAJÓWKA 1927  

D. FOLWARK  KONKORDIA /SPICHRZ/-OB.. MAGAZYN k. XIXw.  

D. FOLWARK KONKORDIA /BUDYNEK MIESZK.-OB. M-

ADMIN. 

k.XIXw.  

STACJA KOLEJOWA Biskupiec pom.-bud. Główny XIX/XXw.  

SZKOŁA PODSTAWOWA ok. 1910  

MŁYN WODNY k. XIXw. 90a 

PARK DWORSKI Ok. poł. 

XIXw. 

 

 

Kolejowa wieża ciśnień przy stacji Biskupiec Pomorski, znajdującej się w odległości 3,5 km 

od Biskupca, w miejscowości Bielice (gmina Biskupiec) 

 



 18 

 

Bielice - kolejowa wieża ciśnień 

 
Źródło: www.wieze.republika.pl 

 

Bielice - przydrożny krzyż 

 
Źródło: www.bratian.pl 
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2.3 Obiekty i tereny 

 

 
 

Elementy wyróżniające wieś 

 malownicze położenie w sąsiednie naturalnego kompleksu lasów, jezior oraz dopływu 

rzeki Drwęcy 

 doskonałe warunki na wypoczynek oraz do zbierania grzybów i łowiectwo 

 czyste powietrze, cisza, spokój 

 układ wsi wielolicowy 

 aktywność społeczności wiejskiej 

 gospodarstwa agroturystyczne 

 boisko sportowe 

 bogaty świat roślin i zwierząt 

 duży obszar spełniający funkcje publiczną 

 atrakcyjny teren pod zabudowę jednorodzinną 
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Analiza zasobów sołectwa Bielice 

Rodzaj zasobu Brak Znaczenie zasobu 

małe średnie duże 

Środowiska naturalne, położenie 

walory krajobrazu                                                          

walory szaty roślinnej 

walory klimatu 

cenne przyrodniczo obszary 

świat zwierzęcy, ostoje siedliska 

wody powierzchniowe 

wody podziemne 

podłoże, warunki hydrologiczne 

gleby 

kopaliny 

drogi, dostępność komunikacyjna 

   X 

   X 

 X   

   X 

   X 

   X 

   X 

 X   

 X   

X    

  X  

Środowisko kulturowe 

walory architektury wiejskiej 

walory ukształtowania przestrzeni publicznej 

osobowości kulturowe 

miejsca, osoby i przedmioty kultury 

święta, odpusty  

tradycja, obrzędy i gwara 

specyficzne potrawy 

specyficzne nazwy 

legendy, podania i fakty historyczne 

dawne zawody 

zespoły artystyczne 

    

  X  

  X  

 X   

 X   

X    

 X   

  X  

 X   

X    

 X   

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową 

działki  pod zabudowę letniskową 

działki pod zakłady usługowe i przemysłowe 

pustostany mieszkaniowe i mieszkaniowe 

tradycyjne obiekty gospodarcze (spichlerz, młyn) 

place i miejsca publicznych spotkań 

miejsca sportu i rekreacji 

szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne 

    

 X   

  X  

  X  

X    

X    

 X   

 X   

X    

Gospodarka, rolnictwo 

miejsca pracy 

zakłady produkcyjne 

produkty 

gospodarstwa rolne 

uprawy hodowlane 

znane firmy produkcyjne 

miejsca noclegowe i hotele 

restauracje, punkty gastronomiczne 

zasoby odnawialnych energii 

    

 X   

 X   

X    

  X  

 X   

 X   

 X   

 X   

X    

Mieszkańcy , kapitał społeczny 

autorytety i znane postaci we wsi 

krajanie znani w regionie i kraju 

osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach 

przedsiębiorcy 

związki i stowarzyszenia 

kontakty i współpraca 

    

X    

 X   

 X   

  X  

 X   

 X   
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W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Gmina Biskupiec zrealizowała 

projekt "Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodnika w miejscowości Bielice" w 

ramach Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 

 

 

 
 

2.4 Infrastruktura społeczna 

 

Oświata 

 

Na terenie Bielic znajduje się Zespół Szkół 

Bielice 120 

13-330 Krotoszyny 

 

W szkole działają bardzo prężnie kółka zainteresowań, które finansowane są z budżetu 

gminy: kółko taneczne, muzyczne, recytatorskie, sportowe, ekologiczne, matematyczne, 

polonistyczne, biblioteka szkolna, Szkolne Koło Caritas. 

 

Dzieci i młodzież pochodzące z miejscowości Bielice uczęszczają do Szkoły Podstawowej w 

Krotoszynach oraz do Zespołu Szkół w Bielicach. 

 

 

Przy szkole znajdują się boiska sportowe, na których odbywają się wszystkie imprezy 

sportowe. Boiska udostępniane są młodzieży i lokalnym mieszkańcom także poza godzinami 

lekcyjnymi. W miejscowości Bielice w szkole jest hala sportowa. Na hali sportowej odbywają 

się różnego rodzaju zawody sportowe. W godzinach popołudniowych jest ona udostępniona 

dla wszystkich mieszkańców wsi pragnących się rozwijać sportowo. 
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Ochrona zdrowia 

 

Na terenie gminy opiekę zdrowotną świadczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej funkcjonujący w miejscowości Biskupiec.  

 

Nazwa jednostki Adres Kierownik jednostki 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ul. Lipowa 7 

13-340 

Biskupiec 

Marek Umbras 

 

2.5. Infrastruktura techniczna 

 

Drogi 

 

Obszar gminy Biskupice z krajem i województwem powiązany jest drogą wojewódzką nr 538 

Łasin Nowe Miasto Lubawskie. Droga ta wiążę dwie drogi krajowe międzyregionalne tj. 

drogę nr 16 Dolna Grupa - Grudziądz - Iława - Olsztyn - Augustów - Ogrodniki - Granica 

Państwa (PL-LT) oraz drogę nr 15 - Trzebnica - Krotoszyn - Września - Gniezno - 

Inowrocław - Toruń - Brodnica - Ostróda. Poprzez te drogi gmina powiązana jest ze 

wschodem i z zachodem kraju oraz przejściami granicznymi. Przez miejscowość przebiegają 

następujące drogi: 

Droga wojewódzka nr 538 

Droga powiatowa nr 1299 N (Krotoszyny – Łąkorz) 

Drogi gminne: 

180075 N – Bielice 

180076 N – Bielice 

180077 N – Bielice 

180078 N - Bielice 

 

Komunikacja 

 

Przez gminę przebiega Linia kolejowa nr 353 Poznań - Toruń - Iława - Olsztyn - Korsze - 

Skandawa, wiąże gminę z linią magistralną nr 9 Warszawa - Iława - Gdańsk, oraz z 

przejściem granicznym w Skandawie.  

Stacje handlowo – towarowe to: Biskupiec Pomorski (Bielice), Lipniki i Ostrowite. 
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Wodociągi i Kanalizacja 

 

Na terenie miejscowości zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć wgłębnych. Woda 

przeznaczana jest do zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych ludności, usług dla 

ludności i rolnictwa oraz w niewielkim stopniu dla rekreacji. Na obszarze gminy zasoby 

warstw wodonośnych określa się jako dobre. Na terenie gminy poza Biskupcem występują 3 

podstawowe ujęcia wodne wraz ze stacjami uzdatniania wody (poprzez odżelazianie) wraz z 

wodociągami grupowymi, które są we władaniu gminy. Istnieją jeszcze mniejsze ujęcia w 

miejscowościach: Sędzice, Wonna, Bielice, Ostrowite, Czachówki. Miejscowość jest 

skanalizowana. 

 

Gospodarka odpadami 

 

Odpady z terenu miejscowości wywożone są na wysypisko odpadów komunalnych do Rudna. 

 

Zaopatrzenie w gaz i w ogrzewanie 

 

Na obszarze miejscowości Bielice brak jest rozdzielczej sieci gazowej. Mieszkańcy gminy 

korzystają z gazu butlowego i innych źródeł. Mieszkańcy wykorzystują piece kaflowe jako 

źródło generowania ciepła. Taki stan ciepłownictwa w gminie generuje problem emisji 

substancji toksycznych do atmosfery, powstających w wyniku spalania różnych nośników 

energii. Stan kotłowni budzi poważne zastrzeżenia. Rozwiązań wymaga też zagadnienie 

termoizolacji.   

 

 

 

 

Telekomunikacja i Poczta 
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Urząd Pocztowy obsługujący całą gminę znajduje się  w Biskupcu. W miejscowości 

większość mieszkańców ma dostęp do telefonu stacjonarnego.  

 

2.6. Gospodarka i rolnictwo 

 

Podmioty gospodarcze w Gminie Biskupiec w roku 2015 

  J. m. 2015 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE 

REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH 

  Ogółem 

    ogółem jed.gosp. 509 

  Sektor publiczny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 24 

    państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem jed.gosp. 17 

  Sektor prywatny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 492 

    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 468 

    spółki handlowe jed.gosp. 20 

    spółdzielnie jed.gosp. 12 

    stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 19 

Źródło: GUS 

 

W gminie Biskupiec według danych z GUS w roku 2015 zarejestrowanych było 509 

podmiotów gospodarki narodowej. W związku z tym, że miejscowość Biskupiec jest 

głównym ośrodkiem handlowo-usługowym w gminie znajduje się tu największe skupisko 

podmiotów. W miejscowości Bielice istnieją następujące przedsiębiorstwa: 

 

Szmit Waldemar  “WALDI”   Transport drogowy towarów 

   

Bauman Marta                        „TIM”                                     

 

Dembek Jerzy   SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY 

 

Truszczyńska Agnieszka "AGMIR" HANDEL OBWOŹNY WIELOBRANŻOWY 

 

Mutke Mirosław  “ED-BUD”   Produkcja wyrobów stolarskich i 

        ciesielskich dla budownictwa 

 

Szmit Dariusz   ZAŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWO-USŁUGOWY 

        produkcja konstrukcji metalowych 

        i ich części 

 

Karbowski Krzysztof  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA “TONER” 

        sprzedaż detaliczna komputerów i 

        sprzętu telekomunikacyjnego  

 

Seroczyński Grzegorz FABRYKA OKIENI DRZWI “DZIADEK” 

        produkcja wyrobów stolarskich i 
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        ciesielskich dla budownictwa  

     

Nehring Andrzej  SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY I MIĘSNO 

    WĘDLINIARSKI 

 

Roessler Krzysztof  PRYWATNY GABINET LEKARSKI 

 

Roessler Maria  PRYWATNY GABINET LEKARSKI 

 

Lewandowska Urszula SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY 

 

Filbrandt Maciej  HURT-DETAL WIELOBRANŻOWY PRODUKCJA 

    I SPRZEDAŻ ZNICZY 

 

Rutkowski Karol  EKO-ROL   Produkcja pozostałych wyrobów z 

        drewna 

 

Kaczmarek Marek  P.H.U. ELEKTRYK MAREK KACZMAREK  

        wykonywanie instalacji 

        elektrycznych 

 

Bielska Justyna  MILAGRO   fryzjerstwo i pozostałe usługi 

        kosmetyczne 

 

 

Olczak Cecylia  FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA “CEL-MAR”  

        sprzedaż hurtowa owoców i 

        warzyw 

 

Zapolski Leszek  PAWEŁ-TRANS  transport drogowy towarów 

 

Rozmyślak Kamil      działalność związana z 

        oprogramowaniem 

 

Czajka Tomasz                        FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

 

Białecka Agnieszka                FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MEISSNER 

 

 

Pędzich Ireneusz                     P.U.H. TOPDACH USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 

 

Gospodarstwa rolne 

 

Gmina Biskupiec  ma w dużej mierze charakter rolniczy. W tym wyodrębnia się grupę 

właścicieli zwierząt gospodarskich, działki rolne i gospodarstwa indywidualne. Strukturę 

wielkości gospodarstw indywidualnych przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

Gospodarstwa do 1 1 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 powyżej 
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ha ha ha ha ha 50 ha 

Ilość 51 435 151 216 164 23 

Łączna 

powierzchnia 

gruntów 

284,78 893,07 1109,24 3099,28 4812,27 2409,39 

Powierzchnia 

gruntów w % 

2,25 7,08 7,70 24,58 38,17 20,22 

 

 

Przeważają wyraźnie na terenie gminy gospodarstwa średnie – od 10 do 20 ha, oraz małe – od 

1 do 5 ha. Znacząca jest również ilość gospodarstw o powierzchni 20-50 ha. Małe 

gospodarstwa zajmują się produkcją głównie na potrzeby własne. Gospodarstwa średnie i 

większe nastawione są głównie na produkcję zbóż, roślin okopowych  i przemysłowych. 

Pewne znaczenie odgrywa też produkcja warzyw i sadownictwo. W miejscowości Bielice 

istnieje 41 gospodarstw rolnych. 

 

2.7. Kapitał społeczny i ludzki 

 

Szkolne Koło Caritas 

 

Na terenie miejscowości Bielice działa Szkolne Koło Caritas działające przy Publicznym 

Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach - zostało powołane 10.09.2004r. 

Opiekunem jest katechetka Jadwiga Kondeja, natomiast Kościelnym Asystentem ks. Jerzy 

Szczepaniak – proboszcz miejscowej parafii Krotoszyny. Patronem SKC jest Matka Teresa z 

Kalkuty. Koło liczy 60 członków. Młodzież należąca do SKC włącza się na zasadzie 

wolontariatu w działalność charytatywną i społeczną na rzecz drugiego człowieka. 

 

Członkowie SKC przy Gimnazjum w Bielicach z pomysłowością, uczynnością i ogromną 

odpowiedzialnością włączają się w wydarzenia i akcje realizowane we współpracy Caritas 

Diecezji Toruńskiej, takie jak: 

-Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (podczas Adwentu) 

-Akcje wielkopostne 

-Niedziela Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po Wielkanocy) 

-Tydzień Miłosierdzia (w październiku) 

-Fundusz dla Janka Muzykanta (całoroczny fundusz wspierający uzdolnioną młodzież ze 

środowisk wiejskich). 

 

Celem Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum w Bielicach jest: 

-coraz większe zrozumienie i pogłębianie nauki Jezusa Chrystusa, 

-stworzenie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad samym sobą, 

-rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz organizowanie pomocy. 

 

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość" 

 

Ponadto przy gimnazjum istnieje Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”, którego celem 

działalności jest: 

 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i 

kulturalnych mieszkańców wsi 

 Promowanie obszarów wiejskich 
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 Działania na rzecz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa 

kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich 

 Wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich 

 Promowanie aktywności i innowacyjności dydaktyczno-wychowawczej w gimnazjum 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego  

 Kształtowanie postaw prosportowych 

 Budowanie społeczeństwa wiedzy 

 Promowanie postaw tolerancyjnych i twórczych wśród dzieci i młodzieży 

 Przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, 

gospodarczym, i kulturalnym regionu Polski i Unii Europejskiej 

 Integracja i rewalidacja młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo 

 Uczestnictwo w różnych formach życia kulturalnego – aktywne spędzanie czasu wolnego 

 

Ponadto mieszkańcy miejscowości tworzą lokalną grupę miejscowości wyznaczając cele 

rozwoju miejscowości, do jakich będą dążyć jej mieszkańcy, używając zasobów własnych i 

silnych stron wsi oraz środków unijnych. Sformułowano następujące programy: 

 

Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego 

Cele: 

 Podtrzymanie lokalnych obyczajów, 

 Wyeksponowanie lokalnej architektury, 

 Wzmocnienie aktywności mieszkańców, 

 

Projekty: 

 Ustalenie rocznego kalendarza imprez obejmująca Zielone Świątki, festyny, pikniki i 

majówki, 

 Oznaczenie miejsc, stworzenie dokumentacji i zebrania eksponatów, 

 Wydanie folderu promującego wieś, 

 Do osiągnięcia celów użyjemy zasobów własnych i zewnętrznych: 

 Poparcie gminy i innych środków pozarządowych 

 Aktywność mieszkańców 

Realizacja tych projektów ma na celu podwyższenie tożsamości i wzrost wartości życia 

wiejskiego. 

 

Standard Życia 

Cele: 

 Urządzenie centrum wsi 

 Urządzenie terenów rekreacyjnych nad wodą 

 Wzrost atrakcyjności bazy kulturalnej 

 Poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej 

Projekty: 

 Remont chodników i ulic w centrum wsi 

 Budowa zatoczek parkingowych 

 Budowa skwerków i rabatek rekreacyjnych 

 Budowa placów zabaw dla dzieci 

Do osiągnięcia celów użyjemy: 

 Inicjatywy obywatelskiej młodzieży i starszych, 

 Miejscowych organizacji, 
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 Gimnazjum Publicznego, 

 Sponsorów, 

 Funduszy strukturalnych, 

 Poparcia władz gminnych 

W drodze do osiągnięcia celów, których zadaniem jest podniesienie standardów życia 

największą przeszkodą jest brak środków finansowych. 

 

Jakość życia 

Cele: 

 Zorganizowanie życia społeczno – kulturalnego w ramach centrum 

 Poprawa estetyki wsi 

 Przeciwdziałanie istniejącym patologiom 

Projekty: 

 Urządzenie terenów przy „Centrum wsi” 

 Remont chodników i ulic w miejscowości 

 Urządzenie boiska 

 Stworzenie ścieżki rowerowej i dydaktycznej 

 Dostęp do Internetu 

 Udział w konkursie „Piękna wieś i estetyczna zagroda” 

 Stworzenie dla różnych grup wiekowych nowych zainteresowań 

Do podniesienia jakości życia mieszkańców użyjemy: 

 Potencjału mieszkańców wsi 

 Imprez kulturalnych 

 Władz gminnych 

Na podniesienie jakości życia największy wpływ mają inicjatywy mieszkańców wsi i Gminy, 

dlatego bardzo ważne jest, aby potencjał ludzki został w pełni wykorzystany do osiągnięcia 

celu (sukcesu). 

 

Byt 

Cele: 

 Uzyskanie nowych możliwości zarobkowania 

 Urządzenie bazy noclegowej 

 Wykreowanie oferty turystycznej miejscowości 

Projekty: 

 Utworzenie punktu skupu runa leśnego  

 Utworzenie nowych punktów gastronomicznych 

 Utworzenie pensjonatów i nowych miejsc noclegowych 

 Upowszechnianie agroturystyki 

 Nawiązanie współpracy ze \stowarzyszeniem Agroturystycznym 

 Sprzedaż produktów ekologicznych 

 Udostępnienie szkoły na wakacyjną bazę noclegową 

Do osiągnięcia celu użyjemy: 

 Szkoły 

 Parków krajobrazowych 

 Produktów ekologicznych 

 Atrakcji turystycznych 

 Władz gminnych  

 Owoców lasu 
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 Stowarzyszenia Agroturystycznego 

Poprawa bytu nastąpi poprzez zwiększenie atrakcyjności miejscowości, toteż należy położyć 

nacisk na zwiększenie i rozpropagowanie zasobów Bielic oraz ich pielęgnacja. 

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości - analiza SWOT 

 

Silne strony 

 Malownicze położenie w otulinie trzech Parków Krajobrazowych 

 Kompleks lasów 

 Bogate runo leśne, jagody, borówki, grzyby 

 Liczne jeziora w sąsiedztwie 

 Kompleks działek rekreacyjnych 

 Hodowla koni 

 Dobre zaplecze handlowo – usługowe 

 Początek twórczości ludowej 

 Podtrzymywanie tradycji ludowej – majówki, pikniki, święto pieczonego ziemniaka 

 Posiadanie mienia gminnego 

 Zwodociągowanie i skanalizowanie miejscowości 

 Dostęp do usług telekomunikacyjnych 

 

Słabe strony 

 Złe połączenia komunikacyjne – zła jakość dróg 

 Rozdrobnienie gospodarstw 

 Brak zainteresowania kapitału zewnętrznego i jego napływu 

 Odpływ młodzieży przedsiębiorczej 

 Duże bezrobocie 

 Brak placów zabaw, skwerków i parków rekreacyjnych 

 Brak dostatecznej promocji walorów gminny 

 Silny spadek urodzeń 

 Złe nawyki społeczeństwa – alkoholizm 

 Estetyka wsi 

 Słabe oznaczenie miejscowości 

 Brak bazy noclegowej i gastronomicznej 

 Brak własnych środków sołectwa 

 

Szanse 

 Funkcjonowanie programów rolno – środowiskowych 

 Dobra współpraca Gminy z mieszkańcami 

 Rolnictwo ekologiczne 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 atrakcyjność okolicznych miejscowości 

 Zainteresowanie ludności miejskiej wykupem działek 

 Wykorzystanie środków ochrony środowiska 

 Wykorzystanie funduszy unijnych 

 Rozwój Internetu 

 

 

Zagrożenia 
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 Duże bezrobocie 

 Niska świadomość społeczna 

 Trudna sytuacja budżetowa gminy, mogąca wpłynąć na realizację projektu 

 

Wyniki analizy ( SWOT) 

 

Z analizy SWOT wynika, iż w naszej miejscowości standard życia jest słaby, ale wpływ 

otoczenia jest pozytywny i daje szanse na lepsze zmiany. Wysoko oceniana jest tożsamość i 

wartości życia mieszkańców oraz jakość życia. Byt (warunki ekonomiczne) są dobre – ludzie 

pomimo trudnej sytuacji gospodarczej jakoś sobie radzą, co jest stroną pozytywną 

miejscowości. Wniosek nasuwa się sam – konieczność podniesienia standardu życia. 

Pierwszym krokiem do odbudowania powinna być zatem próba podniesienia standardu życia, 

by w dalszej części programu rozwoju wzmacniać społeczność wiejską o tożsamość 

mieszkańców. 
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4. Opis planowanych zadań i przedsięwzięć 

Nazwa Cel / Przeznaczenie 
Harmonogram 

realizacji 

Kwota 

końcowa 

Źródło 

finansowania 

Upowszechnianie modelu przedsiębiorczości wśród 

młodzieży: 

 finansowanie organizacji kursów „mały biznes”, 

pogadanek, broszur, 

 propagowanie zakładania młodzieżowych firm 

symulacyjnych, 

 cykliczne konkursy „młodych przedsiębiorców”, 

 finansowanie nagród dla zwycięzców 

Rozwój aktywnej postawy wśród dzieci i 

młodzieży 
zadanie ciągłe 100 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Współorganizacja kursów doskonalących i 

przekwalifikowujących zawodowo: 

- analiza aktualnych potrzeb na rynku pracy, 

- oferta i informacja o kursach dostosowana do 

zidentyfikowanych potrzeb rynku 

Poprawa warunków kształcenia dzieci i 

młodzieży 
zadanie ciągłe 100 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
Poprawa warunków kształcenia dzieci i 

młodzieży 
zadanie ciągłe 80 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na 

oświetlenie w ramach Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej – zakup i montaż nowej infrastruktury 

oświetleniowej z uwzględnieniem rozwiązań 

energooszczędnych 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 

zastosowanie rozwiązań 

energooszczędnych 

2015-2020 1 656 250,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Działania pomagające zakładać plantacje roślin 

energetycznych w ramach Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej – organizacja szkoleń i doradztwa 

mieszkańcom Gminy w zakresie pozyskiwania 

dofinansowania do zakładania plantacji roślin 

energetycznych 

Promowanie wśród mieszkańców 

rolnictwa ekologicznego 
2015-2020 69 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Budowa elektrowni wodnej Bielice – rzeka Struga 
Wzrost wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 
2015 - 2020 90 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 
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zewnętrzne 

Opracowanie i bieżąca aktualizacja informatora o 

gminie 

Promocja i informacja dla mieszkańców, 

inwestorów i turystów 
zadanie ciągłe 10 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Promowanie stosowania lepszej jakości paliw oraz 

paliw niskoemisyjnych w ramach Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej – działania promocyjne skierowane do 

mieszkańców w zakresie zastosowania lepszej jakości 

paliw oraz paliw niskoemisyjnych w instalacjach c.o. 

Wzrost świadomości o potrzebie 

zastosowania rozwiązań 

energooszczędnych 

2015-2020 234 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Organizacja/współorganizacja imprez  kulturalnych 

promujących gminę 

Promocja i informacja dla mieszkańców, 

inwestorów i turystów oraz wzrost 

uczestnictwa w kulturze 

zadanie ciągłe 30 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Rozwój rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego Poprawa ekonomiczna rolników zadanie ciągłe 30 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Rozwój agroturystyki 
Poprawa ekonomiczna rolników i rozwój 

funkcji turystycznych 
zadanie ciągłe 50 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Wspieranie działalności grup producenckich Poprawa ekonomiczna rolników zadanie ciągłe 30 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Współpraca w rozpowszechnianiu informacji na temat 

nowych trendów w rolnictwie 
Poprawa ekonomiczna rolników zadanie ciągłe 30 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Rozwój i promocja produktów lokalnych 
Poprawa ekonomiczna rolników i rozwój 

funkcji turystycznych 
zadanie ciągłe 30 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Działania  podnoszące świadomość wartości Wzrost świadomości o potrzebie zadanie ciągłe 30 000,00 Budżet Gminy 
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kulturowych regionu kultywowania tradycji i o zachowaniu 

dziedzictwa kulturowego 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Zwiększenie dostępu do sieci internetowej 
Budowanie społeczeństwa 

informacyjnego 
zadanie ciągłe - 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Remont i przebudowa dróg lokalnych 
Poprawa dostępności miejscowości dla 

mieszkańców, inwestorów i turystów 
2015 - 2020 600 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Zagospodarowanie nieużytków i placów we wsi 

Poprawa estetyki miejscowości i 

tworzenie infrastruktury przyjaznej dla 

mieszkańców 

2015 - 2020 50 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Budowa placu zabaw dla dzieci 

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności 

mieszkańców do infrastruktury 

rekreacyjnej 

2015 - 2020 160 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Poprawa jakości taboru gminnego w ramach Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej  - zakup 

energooszczędnych pojazdów i maszyn komunalnych, 

autobusów itp. 

Wzrost świadomości o potrzebie 

zastosowania rozwiązań 

energooszczędnych 

2015-2020 1 000 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Zwiększenie alternatywnych form transportu 

publicznego w ramach Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej – działania informacyjno-promocyjne 

skierowane do podmiotów świadczących transport 

publiczny na terenie Gminy w zakresie zmiany form 

transportu 

Wzrost świadomości o potrzebie 

zastosowania rozwiązań 

energooszczędnych 

2015-2020 250 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Optymalizacja systemów organizacji ruchu w ramach 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – wdrożenie 

oprogramowania do ewidencji dróg wraz z przeglądem 

dróg – wykonanie przeglądu 5-letniego dróg gminnych 

i opracowanie mapy sieci dróg gminnych wraz z jej 

wdrożeniem 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2015-2020 125 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 
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Budowa ciągu pieszo-jezdnego Fitowo-Bielice -  

zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w 

ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności 

mieszkańców do infrastruktury 

rekreacyjnej 

2015-2018 120 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Edukacja i promocja – prowadzenie działań 

zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych 

mieszkańców, przedsiębiorców, i podmiotów 

korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w 

ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 

organizacja akcji społecznych itp. 

Promocja i informacja dla mieszkańców, 

inwestorów i turystów 
2015-2020 78 125,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz 

ochrona środowiska przyrodniczego 
zadanie ciągłe - 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Nowomiejskiego na remont dróg 

powiatowych - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa 

oraz rozwój dróg powiatowych 

Poprawa dostępności miejscowości dla 

mieszkańców, inwestorów i turystów 
2015-2016 1 500 000,00 

Budżet Gminy 

Budżet Powiatu 

Inne środki 

zewnętrzne 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Poprawa atrakcyjności zamieszkania oraz 

ochrona środowiska przyrodniczego 
2015-2020 1 000 000,00 

Budżet Gminy 

Środki UE 

Inne środki 

zewnętrzne 

 

 


