
  
                                                                               Załącznik nr 1 do uchwały Nr  XXX/199/09 

Rady Miejskiej  w Torzymiu  
z dnia 29 października  2009 r.  

 
 

Plan odnowy miejscowości Walewice    
   

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA 
OPERACJA 
 
1.Położenie miejscowości i przynależność administracyjna   
 

Walewice, to wieś położona w Gminie Torzym, Województwie Lubuskim, Powiecie 
Sulęcińskim. 

   
Walewice leżą 4km od Koryt, przez którą to miejscowość przebiega droga krajowa 

Nr 2 oraz 12km od Torzymia Od 1945r wieś Walewice włączona zostaje w obszar 
państwa Polskiego i zasiedlona. Ludność miejscową stanowią rdzenni mieszkańcy 
Polski. 

                                                    .  
Śladem przeszłości są zachowane częściowo pamiątki wskazujące zamieszkiwanie przez 

dawnych mieszkańców tej ziemi. 
 
Odległość do stolicy województwa – Gorzowa Wielkopolskiego wynosi 65m, 
podobna odległość jest do siedziby Samorządu Województwa Zielonej Góry.  
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Najbliższym portem lotniczym jest port w Babimoście - odległość około 
60km.Nieco  dalej mają mieszkańcy Walewice do międzynarodowych portów 
lotniczych w Berlinie – około 80km.   

 
 
Położenie miejscowości można uznać za w miarę zadowalające. Droga krajowa 

nr 2, łącząca Berlin- Poznań - Warszawę, stanowiąca odcinek szlaku 
komunikacyjnego wiodącego z centralnej Polski na Zachód Europy, przebiega 
przez gminę Torzym w bliskiej odległości od wsi. Istnienie tych dróg, o dość 
dobrym stanie nawierzchni i w odniesieniu do innych dróg regionu – dobrej 
przepustowości, ma fundamentalne znaczenie dla potencjału rozwojowego wsi.   

Od 15.11.1945r. w miejscowości funkcjonuje Szkoła Podstawowa- zorganizowana przez 
podporucznika Lucjana Cudnego nauczyciela z pod Warszawy.  Założyciel szkoły przybył do 
Walewic 16.10.1945r. z oflagu VIIa Murman w Bawarii. Funkcje kierownika Publicznej Szkoły 
Powszechnej pełnił  do 1946r. Źródłem informacji o funkcjonowaniu szkoły oraz mieszkańcach  
w latch 1945-1973 jest kronika szkolna Fotografia z 1958 r Kadra pedagogiczna i uczniowie  
w tle widok  pozostałość  budynku spalonego kościoła  
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Z inicjatywy mieszkańców przy poparciu władz lokalnych Wieś Walewice  otrzymały nowa 4 
izbową szkołę  w 1960r. Szkołę wybudowano na miejscu dawnego  kościoła. 
Szkoła funkcjonuje do dziś, nauka jest prowadzona w klasach I-IV  . 
 

Organizatorami życia społecznego na terenie wsi wybranymi przez mieszkańców byli pierwsi 
sołtysi  : Wiśniewski J. ( wzmianka 17.10.1945r.); Augustyn Łysakowski ( wzm. 17.10.1946-
17.10.1947).oraz  nauczyciele .  

 
W tle budynek Szkoły podstawowej w Walewicach  

              
 
 W latach powojennych we wsi funkcjonowała Ochotniczą Straż Pożarna. 

 
Zagospodarowania użytków rolnych zapewniali mieszkańcy wsi . W latach 1949-1957 
zorganizowani w Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną II typu .  Następcą prawnym rozwiązanej 
Spółdzielni Produkcyjnej było Państwowe Gospodarstwo Rolne -Zakład Rolny w Korytach . 
Zakład funkcjonował do końca 1988r. 

Wieś posiada świetlicę, w której odbywały się sobotnie potańcówki, spotkania 
okolicznościowe . Stan techniczny obiektu na dzień dzisiejszy wymaga remontu . 

 
 
 
 
 
1.2.Powierzchnia    

 
Walewice , obręb geodezyjny nr 74, zajmują powierzchnię 1 293ha, co stanowi 3% 
powierzchni gminy Torzym. 

 
 
1.3 Ludność 
 

Ludność miejscową stanowią rdzenni mieszkańcy Polski. Na podstawie przekazu ustnego 
ustalono że osadnicy dotarli do wsi Walewice trzema transportami w wyniku deportacji w 
czerwcu 1945r. z  Wołynia, tarnopolskiego, stanisławowskiego oraz  terenów  województwa 
warszawskiego , pomorskiego.  

 
Obecnie w Walewicach zamieszkuje 140 mieszkańców. 
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1.3.1 Mieszkańcy zameldowani na stałe  
Kobiet 61 44% 

Mężczyzn 79 56% 

RAZEM 140  

 
 
 

 
1.3.2 Rodzaj zameldowania 

Stali 132 

Czasowi 8 

 
 
 
1.3.3.Według struktury aktywności zawodowej  
 
 przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny 

Kobiet 10 35 16 

Mężczyzn 17 55 7 

Ogółem 27 90 23 

 
 
 
 
1.4. Zasoby mieszkaniowe 
 
Liczba budynków  – 31 
Liczba mieszkań – 45 
Ilość gospodarstw rolnych – 24 
 
1.5 Zakłady, zatrudnienie 
 
Na podstawie danych spisu powszechnego z 2002r.oraz przeprowadzonych analiz 
porównawczych wynikających z ewidencji podmiotów prowadzonych przez Burmistrza Torzymia 
wynika ze na terenie  wsi jest zarejestrowanych 8 podmiotów  gospodarczych zatrudniających 
od 1-3pracowników . 

 
 
1.6. ŚRODOWISKO KULTUROWE 
 

Wieś o słowiańskiej nazwie, założona najpewniej w czasach Henryka Brodatego, na miejscu 
starszej osady o metryce XII-wiecznej. Ma zachowany pierwotny plan owalnicy z trzema 
oczkami wodnymi na nawisiu. Tamże był drewniany kościół z XVII wieku, zniszczony i rozebrany 
po 1945 roku. W układ wsi włączony został folwark, obecnie z zabudową z 2 połowy XIX wieku i 
nowymi budynkami hodowlanymi. W źródłach Walewice wymienione zostały w 1249 roku. W 
1412 roku były lennem braci von Rotsche, a od 1472 do XVIII wieku  należały do von Winningów, 
a w XIX wieku do rodziny Scharnke. W 1804 roku mieszkało w Walewicach 165 osób w 36 
domach. 

Wieś o dużych wartościach kulturowych, mimo degradacji jej pewnych elementów. W celu 
ochronienia wartości należy wprowadzić strefę ochrony konserwatorskiej i opracować zasady 
kształtowania przestrzeni, likwidując stopniowo dysharmonizujące elementy. Chronić należy 
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także pojedyncze obiekty o dużych wartościach kulturowych objętych ewidencją 
konserwatorską, która należy uzupełnić. Zarejestrowane stanowiska wymagają nadzoru 
archeologicznego w uzgodnieniu z LKWZ przy pracach ziemnych. 

Z zabudowy wyróżnia się zespół folwarczny zlokalizowany w południowo-wschodniej części 
wsi założony w 2 połowie XIX wieku na planie czworoboku. Niektóre  z budynków połączone 
 szeregowo. Są to budynki zamknięte dachami dwuspadowymi, ustawione kalenicowo do 
 podwórza. Po stronie wschodniej podwórza wzniesiono niskie budynki gospodarcze 
ustawione do siebie równolegle. Na początku XX wieku wzniesiono szkołę, którą rozbudowano w 
XX wieku, a także świetlicę o ceglanych elewacjach. 

 
1.6.1. Walory architektury wiejskiej wsi Walewice 
 

Zabudowa zagrodowa w zawartym układzie, w centralnej części wsi i rozluźniona na 
obrzeżach pochodzi z XIX i XX wieku. Zagrody składają się w większości z czterech budynków 
ustawionych kalenicowo i szczytowo na planie czworoboku lub podkowy. Budynki zamknięte 
dwuspadowymi dachami kryte ceramiczną dachówką karpiówką. Elewacje tynkowe, 
przeważnie pięcioosobowe o skromnym detalu architektonicznym w formie profilowanych 
gzymsów i opasek. W XIX wieku wzniesiono wiele budynków o konstrukcji szachulcowej   o 
dachu dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną karpiówką. Szczyty niektórych domów 
deskowanych, które może zachowały się pod współczesnymi tynkami. Zespół zabudowy 
gospodarczej. Budynki gospodarcze w dość dobrym stanie. Zabudowa zagrodowa w złym 
stanie. Zginęło wiele budynków o konstrukcji szachulcowej. Wiele budynków wymaga 
remontu, a w wielu budynkach zamieniono okna powiększając je na wzór okien w budynkach 
wielorodzinnych, likwidując stolarkę okienną i detal architektoniczny.        
 

                                 
Wieś o charakterze zagrodowym położona na płaskim terenie w otwartym krajobrazie 
rolniczym, wzbogaconym stawami znajdującymi się na nawisiu. Dominantą przestrzenną wsi 
jest zespół folwarczny. Z krajobrazu wsi zniknęła w 1960 roku dominanta, jaką był kościół z 
1692 roku. Wprowadzono natomiast współczesne, negatywne dominanty przy zespole 
folwarcznym w formie długich niskich budynków gospodarczych. Wprowadzenie tego typu 
zabudowy zniszczy ekspozycję wsi. 

            Wieś o dużych wartościach kulturowych, mimo degradacji jej pewnych elementów.    
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W celu ochronienia jej wartości należy  opracować zasady kształtowania przestrzeni, likwidując 

stopniowo dysharmonizujące elementy.  
Chronić należy także pojedyncze obiekty o dużych wartościach kulturowych objętych ewidencją 

konserwatorską, którą należy uzupełnić.   
 
1.6.2. Walory ukształtowania przestrzenia publicznej  
 

- Wieś położona przy drodze prowadzącej z Koryt i Sulęcina , o  planie owalnicy ze stawami i 
łanowym układem pól. 

-  Plan ten został rozwinięty w XIX wieku. Plan wsi nieco zatarty przez wprowadzenie zabudowy 
na nawsiu. 
 
 

II INWESTARYZACJA ZASOBÓW SŁĄUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI  
 
2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  
2.1.WYKAZ OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU -GMINA TORZYM 

Na podstawie Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu (Gorzów Wlkp., dnia 28 lutego 2005r. )- D.Urz. Woj.Lub. Nr 
9, poz. 172 

 
- Lp. - Nazwa - Powierzchnia  

- Ogółem (ha) 

- W tym na terenie gminy 
Torzym (ha) 

- 1. Pojezierze Lubniewicko - Sulęcińskie - 14 917 - 977 

- 2. Dolina Ilanki  - 7 864 - 4 169 

- 3. Puszcza nad Pliszką - 32 244 - 12 633 

- x Razem: - 55 025 - 17 779 

 
2.2.WYKAZ REZERWATÓW PRZYRODY  - GMINA TORZYM 
Podstawa – Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 11 z dnia 6 grudnia 2000r. w sprawie uznania 
za rezerwat przyrody (Gorzów Wlkp., dn. 15.12.2000r.) – D.Urz. Woj.Lub. z 2000r. Nr 34, poz. 421 
 

- Zarządca terenu - Lp. - Nazwa  - Powierzchnia  

- ha -  Nazwa 
zarządzającego 

- Pow. 

- ha 

-  Obręb 
ewidencyjny 

-  PGL LP  - 189,72 - Przęślice, 
Bobrówko, 
Kownaty, 
Pniów 

- AWRSP - 48,65 - Pniów 

- 1. -  

- DOLINA ILANKI 

-  

-  

- 239,23 

-   

- WZMiUW - 0,86 - Pniów 

 
2.3.UŻYTKI EKOLOGICZNE NA TERENIE GMINY TORZYM 
na podstawie Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dn. 25 marca 2002r. w sprawie uznania 
za użytek ekologiczny (D.Urz.Woj.Lub.  nr  44, poz. 554 ze zm.) 
 
Lp. Użytek ekologiczny Obszar  (ha) Obręb ewidencyjny Własność gruntów 

1. Wielkie I Małe 

Gądkowskie Bagna   

7,22 Gądków Wielki 

 

Skarb Państwa – 

N-ctwo Torzym 

2.  1,28 Gądków Wielki Skarb Państwa – 
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Orle Bagno  N-ctwo Krosno 

3.  

Futory 

70,17 Dębrznica Skarb Państwa – 

N-ctwo Torzym 

4. Dzikowiska 11,01 Garbicz Skarb Państwa – 

N-ctwo Torzym 

5. Łabędzie Gniazdo 29,29 Dębrznica 

Gądków Wielki 

Skarb Państwa – 

N-ctwo Torzym 

6. Wiktorówka 6,48 Drzewce Skarb Państwa – 

N-ctwo Torzym 

7. Grzęzawisko 12,03 Drzewce Skarb Państwa – 

N-ctwo Torzym 

8. Bielickie Gniazdo 18,31 Bielice Skarb Państwa – 

N-ctwo Torzym 

Razem : 155,79 x x 

 
2.4 Walory krajobrazu 
- wieś  o charakterze zagrodowym położona na płaskim terenie w otwartym krajobrazie 

rolniczym, wzbogaconych stawami znajdującymi się na nawisiu. Dominantą przestrzenną wsi 

jest zespół folwarczny  
 
2.5 Walory klimatu (wiatr, nasłonecznienie itp.) 
 
- Łagodny, umiarkowany o dużym wpływie klimatu oceanicznego, inwersje termiczne, dużo 

silnych wiatrów, ilość opadów w ciągu roku – ok. 550 mm, dł. okresu wegetacji ok.220-230 dni, 
zaleganie pokrywy śnieżnej 40-60 dni, śr. temp. stycznia – od 1 do 1,5º C, śr. lipca – 18ºC 

 
2.6 Walory szaty roślinnej (np. runo leśne, rzadkie gatunki roślin) 
- bory sosnowe (grzyby, jagody), różnorodność siedlisk: źródliska, mechowiska, lasy bagienne i 

zboczowe 
 
2.7 Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 

-  w obrębie wsi Walewice znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu  
„Pojezierze Lubniewicko –Sulęcińskie” o pow. 977ha. Celem ochrony tego obszaru jest 
zachowanie wartości przyrodniczo-rekreacyjno-historycznych lasów Lubniewicko-
Sulęcińskich. Krajobraz urozmaicają jeziora , torfowiska , rzeźba terenu. Do najciekawszych 
obiektów przyrodniczych na terenie OChK należą użytki ekologiczne, liczne źródliska, 
występujące chronione i rzadkie gatunki roślin(m.in. rosiczki, widłaki) i zwierząt (m.in. 
bielkik, bocian czarny). Do cenniejszych obiektów (proponowany użytek ekologiczny) należy 
obiekt „Poligon” – niewielkie torfowisko mszane w bezodpływowym, śródleśnym zagłębieniu. 
Mszar kępowo-dolinowy, przekształcający się w bór mieszany bagienny z brzozą omszoną. 
Stanowiska roślin chronionych: rosiczka okrągłolistna , (mszaki) Sphagnum Jallax, Sph. 
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Magellenicum, zagrożonych i rzadkich : wełnianka pochwowata, żurawina błotna. Na 50% 
powierzchni brzoza w wieku 60lat. Na obrzeżach olcha czarna w wieku 60lat. Obiekt o 
wysokich lokalnych walorach przyrodniczych. 

 
2.8 Świat zwierzęcy 
 
- chronione: gągoł, czernica, łyska, krzyżówka, łabędź niemy i samotnik żuraw, zimorodek, orzeł 

bielik, kania ruda;  ryby chronione: minug strumieniowy, śliz, piekielnica;  rzadkie ssaki- wydra, 
bóbr oraz zwierzyna łowna 

 
2.9 Wody podziemne 
 
- zbiornik Nr.144. strop zbiornika przebiega na rzędnej ca 20,0 mppt, a miąższość utworów 

wodnościowych wynosi  1,39 1/sek/km2  
 
2.10 Wody powierzchniowe 
 

Ważny element środowiska przyrodniczego na terenie Walewic stanowią wody 
powierzchniowe - liczne jeziora, torfowiska, zatorfione obniżenia terenowe z odpływem lub 
bez, źródliska, oligotroficzne oczka śródleśne. Wody powierzchniowe zgodnie z Podziałem 
Hydrograficznym Polski (IMiGW 1983) należą do dorzecza Odry.  
 

Jeziora te są reprezentantem grupy tzw. jezior poligonowych leżących w obrębie 
Poligonu Wędrzyn. Teren ten należy do specjalnych, należy więc poczynić kroki, aby móc tu 
spokojnie i bezpiecznie wędkować. Po pierwsze trzeba udać się do Komendy Poligonu do 
Wędrzyna w poniedziałki w godz. 9.00-14.00 oraz w piątki w godz. 8.00-14.00 i uzyskać 
pisemną przepustkę. 

Przepustka jest bezpłatna i ważna do końca roku kalendarzowego. Dozwolone jest 
tam wędkowanie po wcześniejszym uzyskaniu przepustki od Komendanta Poligonu, w 
którego imieniu działa Oficer dyżurny. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 
957556444 i 957556455. Przepustka nie zostanie wydana bez okazania karty wędkarskiej - 
jeziora poligonu są także wodami publicznymi i obowiązują na nich takie same, jak na 
innych przepisy ogólne dotyczące amatorskiego połowu ryb. Poligon to w większości teren 
leśny administrowany głównie przez Nadleśnictwo Sulęcin. W związku z przepisami ustawy o 
lasach generalnie zabronione jest poruszanie się pojazdami mechanicznymi po drogach 
leśnych, a wszystkie znajdujące się na obszarze poligonu do takich należą, bowiem 
publiczne drogi gminne kończą się przy jego granicach. 

Jeziora występujące w obrębie wsi Walewice- klasa czystości I : 
 

Warunki 
 Nazwa 
jeziora Lokalizacja 

Nazwa cieku 
zasilającego lub 

inne źródło wody 
Topograficzn
e Hydrologiczne 

Pow. ha 

 Męcko Małe na północ od 
wsi Walewice 

wody gruntowe ze 
zlewni lokalnej 

naturalne 
jezioro leśne  

rz. Postomia 
odpływowe 

 
10,0 

Malcz  źródła rz. 
Pliszki 
w obrębie 
Walewic  

rz. Pliszka - 
źródło 

początek 
biegu  
rz. Pliszki 

dopływ 
źródłowy  
rz. Pliszki 

111,0 

Ania  na północ od 
Walewic 

lokalna zlewnia-
wody gruntowe 

naturalne 
jezioro leśne 
bezodpływow
e 

rz. Postomia 4,2 

  

 



 9 

 
We wsi są  dwa stawy (oczka wodne)- jeden położony centralnie we wsi, położony w obrębie 
działki nr 20 oraz drugi staw z uszkodzoną niecką, zarośnięty krzewami i drzewami , na 
działce nr 28. 

 
2.11 Podłoże, warunki hydrogeologiczne 
- utwory czwartorzędowe o akumulacji wodnolodowcowej, tj. piaski o różnej granulacji, pospółki 

i żwiry; w obrębie płaskowyżu kemowego – przewarstwienia z glin piaszczystych i pylastych; 
osady holoceńskie w postaci glin piaszczystych 

 
2.12 Gleby 
- większość gleb lekkich o dużej przepuszczalności i słabo rozwiniętych cechach sorbcyjnych; 

kwaśne, ubogie w składniki pokarmowe, gleby słabe i bardzo słabe klas 
 V i VI stanowią 54% ogółu gruntów rolnych, pozostałe to  grunty klasy IV- 46%.   

 
2.13 Kopaliny 
- żwiry ,piaski udokumentowane złoża ,złoża torfu, gytie: gytie wapienne 
 
2.15 Drogi 
- droga powiatowa nr 49317F (Kownaty –Grabów –Walewice -Koryta), nr 49319F Torzym-Koryta, 

granica województwa . 
-  
2.16 Zasoby odnawialnych energii 
-  dobre usytuowanie terenu ( potwierdzone przez badania) do budowy elektrowni wiatrowych 
 
3.OBIEKTY I TERENY 
3.1 Działki pod zabudowę mieszkaniową 
- działki pod zabudowę uzupełniającą- własność Gminy Torzym, osób prywatnych. 
 
3.2 Działki pod domki letniskowe 
- własność Gminy Torzym, osób prywatnych. 
 
3.3 Pustostany mieszkaniowe, magazynowe itp.  
- brak 
 
3.4 Tradycyjne obiekty gospodarskie (spichlerze, kuźnie, młyny itp.) 
- zespół folwarczny. 
 
3.5 Place i miejsca publicznych spotkań 
- szkoła podstawowa, świetlica wiejska,  teren w sąsiedztwie stawu wiejskiego i świetlicy 

wiejskiej. 
 
3.6 Miejsce sportu i rekreacji 
- boisko sportowe w sąsiedztwie szkoły do gry w piłkę nożna i boisko wielofunkcyjne na 

podbudowie betonowej (piłka nożna, siatkówka). 
 
3.7 Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne itp. 
- ścieżka rowerowa. 
 
4. GOSPODARKA I ROLNICTWO 
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4.1 Miejsca pracy 
 
- Indywidualne gospodarstwa rolne , w tym ferma drobiu (indyki), podmioty gospodarcze  
 
4.2 Zakłady produkcyjne 
- brak 
 
4.3 Produkty 
- brak 
 
4.4 Gospodarstwa rolne 
 
4.4.1 Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w gminie  
 

Miejscowość Ogółem 1-2 ha 2-5 ha 7-10 ha 10-15 ha 50-100 ha Pow.100 ha 

Walewice 24 7 4 3 2 3 5 

 
 
4.4.2 Rolnictwo w obrębie miejscowości Walewice 
 

Przyrodnicze warunki produkcji rolnej należą do trudnych. Użytki rolne, zwłaszcza grunty 
orne, zajmują w większości gleby o niskiej bonitacji, generalnie zakwaszone, o dużej 
przepuszczalności i obniżonej wartości składników pokarmowych. Z uwagi na powyższe 
uprawiane są zboża. 

 
Powierzchnia użytków rolnych -  361ha, co stanowi 30%  powierzchni wsi  i 3% powierzchni 
użytków rolnych  gminy Torzym, w tym : 

- grunty orne    -  342ha 
- łąki trwałe    -  3ha 
- pastwiska    -  4ha 
- grunty rolne zabudowane   - 12ha. 

 
4.4.3. Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione - 751ha , co stanowi 58% 
powierzchni wsi i 3% lasów w gminie. 
4.4.4. Grunty zabudowane i zurbanizowane - drogi   -  28ha. 
4.4.5. Grunty pod wodami      - 127ha. 
4.4.6.  Nieużytki         -  26ha. 
 
4.4.7.Struktura własności gruntów :  

- Osoby fizyczne   - 133ha 
- Skarb Państwa    - 1139ha 
- Gmina Torzym    - 15ha 
- Powiat Sulęciński   - 6ha. 

 
4.4.3 Powierzchnia użytków rolnych w hektarach 
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Kl I Kl II  Kl III Kl IVa Kl IVb Kl IV Kl V Kl VI 

Grunty orne x x x 7,59 147,26 x 147,81 39,63 

Użytki zielone x x 0.51 x x 2,81 1,47 3,19 

 
4.5 Leśnictwo 
 
 

Lasy stanowią 62,8% powierzchni gminy. W obrębie wsi Walewice - grunty leśne 
zadrzewione i zakrzewione – pow. 751ha , co stanowi 58% powierzchni wsi i 3% 
lasów w gminie. 
Większość lasów jest w obrębie Poligonu Wędrzyn. Teren ten należy do specjalnych. 
Gospodarka leśna prowadzona jest racjonalnie, to znaczy uwzględnia dobro środowiska 
przyrodniczego, potrzebę odnawiania zasobów leśnych i ochronę różnorodności biologicznej 
zbiorowości dziko żyjących zwierząt, roślin i mikroorganizmów. Lasy zagrożone są ze strony 
wielu czynników natury antropologicznej (emisje przemysłowe do atmosfery, w tym 
transgraniczne), abiotycznej (susze) i biotycznej. Jednym z największych zagrożeń lasów 
jest zagrożenie pożarowe wynikające głównie z małej wilgotności podłoża. Lasy 
charakteryzują się niską wartością produkcyjną, a ich zasobność wynosi 127m3/ha przy 
średniej krajowej 195 m3/ha.  

 
4.6 Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe 
- brak 
 
4.7 Miejsca noclegowe i hotelowe 
- nie odnotowano 
 
4.8 Restauracje, punkty gastronomiczne 
- nie odnotowano  
 
5. ŚRODOWISKO KULTUROWE 
 
5.1 Walory architektury wiejskiej wsi Walewice 
- układ ruralistyczny, zabudowa gospodarcza w zwartym układzie, w centralnej części wsi i 

rozluźniona na obrzeżach pochodzi z XIX i XX wieku. Z zabudowy wyróżnia się zespół 
folawryczny zlokalizowany w południowo-wschodniej części wsi ( budynki zamknięte dachami 
dwuspadowymi ustawione kalenicowo do podwórza, budynki gospodarcze- ustawione do siebie 
równolegle). 

-  
5.2 Walory ukształtowania przestrzeni publicznej wsi Walewice 
- wieś o charakterze zagrodowym położona na płaskim terenie w otwartym krajobrazie rolniczym, 

wzbogaconych stawami znajdującymi się na nawisiu. Dominantą przestrzenną wsi jest zespół 
folwarczny częściowo zachowany, częściowo w ruinie. 

 
5.3 Osobliwości kulturowe 
 
Badania powierzchniowe AZP zarejestrowały w okolicach wsi 4 stanowiska archeologiczne. Są to 
stanowiska archeologiczne sięgające kultury łużyckiej ( 1 stanowisko) , starożytności ( 1 
stanowisko) , późnego średniowiecza oraz czasów nowożytnych. 
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5.4 Miejsca, osoby i przedmioty kultu 
- pomnik ( bez nazwy) w centrum wsi 
- miejsce pochówku poza wsią ( dawny cmentarz ewangelicki - nieczynny) 
5.5 Święta, odpusty, pielgrzymki 
- związane z obchodami lokalnych świąt i obrządkiem rzymskokatolickim 
 
5.6 Tradycje, obrzędy, gwara  
- związane z obchodami lokalnych świąt 
 
5.7 Specyficzne potrawy 
- nie odnotowano  
 
5.8 Legendy, podania i fakty historyczne 
- „Legenda o Jeziorze Świecącej Lilii” 

         Pomiędzy Walewicami, a leśniczówką na kolonii Raków przy jeziorze Malcz, pobliżu starej 
drogi handlowej, leży małe zarastające jeziorko Świecące Lilie. Zasobny kiedyś w ryby staw, 
zarastał mchem torfowym, w którym zagnieździły się niezwykle rzadkie na Ziemi Torzymskiej  
rosiczki. Dziwne jest wrażenie kiedy spada się po grubej, trzęsącej się warstwie mchu, jakby po 
siatce gimnastycznej, czy po sprężystej linie. Wstrząsy powodują wydobywanie pęcherzyków 
powietrza – gazu, które w nocy zapalają się i gasną. O tym miejscu powstała taka oto legenda. 
         Zdarzyło się to w czasach, kiedy arcybiskup Magdeburga sprowadził znad Elby, na Ziemię 
Torzymską niemieckich kolonistów. Powstały wówczas nowe wsie, a ustępujący z tych terenów 
Słowianie oddawali głównie bagniste, nizinne ziemie. MTakże do starej słowiańskiej wsi 
położonej w miejscu gdzie obecnie znajdują się Walewice, wprowadzili się repatrianci i 
natychmiast rozpoczęli budowę nowej osady. Niedługo potem powstała jedna z piękniejszych 
osad tych terenów. Brakowało tylko kościoła. Wszyscy zabrali się do pracy i w krótkim czasie 
wzniesiono kościół prosty, drewniany zbudowany z pni drzew okolicznych lasów. Niektórzy 
powiadają, że elementy tego kościoła zachował się do dziś i stanowią najstarszą część z 1132 
roku. (przyp. – niestety kościół został rozebrany i na tym miejscu stoi szkoła wybudowana w 
latach 60-tych). 
         Także dzwonnica została wzniesiona, a za swe ostatnie oszczędności osadnicy zakupili 
dzwon. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie i osadnicy czekali na pierwsze dźwięki z 
dzwonnicy, wzywające ich na niedzielną modlitwę. Wszystkim udzielał się nastrój oczekiwania, 
tym bardziej, że ówczesna rada nie nadała jeszcze dzwonnicy stosownej nazwy, tak aby dzwon 
został ochrzczony. Nadeszła niedziela. Każdy z osadników założył najwytworniejszy strój i w 
uroczystym pochodzie szli do swego, nowego kościoła. Kościelny wszedł na wieżę aby uderzyć w 
dzwon i kiedy chwycił za sznur, rozległ się huk – dzwon odpadł i niesiony niewidzialnymi rękami, 
wydając z siebie dźwięk, poleciał nad polami na wschód i zanurzył się w wodach, zarośniętego 
sitowiem stawu. Stojący na placu kościelnym w przejściu obserwowali to dziwne zjawisko. Po 
krótkim nabożeństwie w kościele, parafianie w ponurym nastroju udali się do swych domów. W 
poniedziałek postanowiono wszcząć przeszukiwanie stawu. Długie żerdzie, liny i grabie nie 
przynosiły pozytywnego rezultatu w poszukiwaniach. Minęło kilka lat. Ufundowano nowy dzwon, 
zawieszono do na dzwonnicy i ochrzczono. Pięknym dźwiękiem pozdrawiał swego 
nieochrzczonego brata, zatopionego w stawie. Widywano ogniki pomiędzy sitowiem, szczególnie 
w bezksiężycową noc i mówiono, że to świecą wodne duchy, które opiekują się dzwonem. 
Unikano tego miejsca, w którym zatonął dzwon, a od tego czasu nazwano to miejsce Świętą 
Lilią. Ta nazwa przetrwała po dziś dzień.  

   
5.9 Ważne postacie historyczne  
- nie odnotowano 
5.10 Dawne zawody 
- kowalstwo , rolnictwo 
 
5.11 Zespoły artystyczne 
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- szkole zespoły artystyczne i sportowe  
 
6. MIESZKAŃCY I KAPITAŁ SPOŁECZNY 
 
6.1 Autorytety i znane postacie 
- Lokalni przedstawiciele środowiska pedagogicznego, mieszkańcy wybrani do organów 

przedstawicielskich lokalnej władzy 
- Sołysi wsi Walewice  

 
kadencja 1990 -1994: Zbigniew Olszewski 
kadencja 1994-1998: Roman Kurek  
kadencja 1998-2002 : Irena Pałuszka 
kadencja 2002-2006 : Ryszard Mysłowski 

- kadencja 2006-2010 : Ireneusz Łysakowski 

6.2. Krajanie znani w regionie, kraju i zagranicą 
- Rosenmarie  Pankow – autorka książki „Legendy i historia ziemi to rzymskiej” była mieszkanka 

Walewic , obecnie zamieszkała w Niemczech. 
 
6.3 Osoby o specyficznej wiedzy i umiejętnościach 
- nie odnotowano 
 
6.4 Przedsiębiorcy 
- Zgodnie wykazem prowadzonych działalności gospodarczych  
6.5 Związki i stowarzyszenia 
- Nie występują na obszarze wsi 
 
6.6 Kontakty i współpraca 
- Planowana współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na obszarze gminy LGD i LGR  w 

ramach programu LIDER i Stowarzyszeniem sołtysów  

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Walewicach  
1945/1946                     Cudny Lucjan 
1946/1947                    Oleszko Ryszard 
1947/1949                    Leniec Jan 
1949/1950                    Augustyniak Tadeusz 
1950/1955                   Jarmuż Zdzisław 
1955/1956                   Janina Kunowska 
1956/1970                   Janiak Ignacy 
1970/1973                  Józef Gawroński 
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III OCENA MOCNYCH I SŁĄBYCH STRON MIEJSCOWOŚCI 
 

SWOT- jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do 
porządkowania informacji. Została stosowana w niniejszym przypadku we wszystkich 
obszarach planowania strategicznego, jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy 
strategicznej. Sporządzona przez grupę inicjatywną wsi Walewice podczas warsztatów 
poświęconych opracowaniu planu odnowy miejscowości. Celem przedsięwzięcia jest 
przywrócenie funkcji użytkowych obiektowi spełniającemu funkcje ogólno wiejskie oraz 
aktywizacja środowisk lokalnych 

 
SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Walory krajobrazu 
2. Walory klimatyczne 
3. Bogata szata roślinna, świat zwierząt 
4. Dostępność komunikacyjna- 4km do drogi krajowej nr 2 w 
Korytach 
5. Boisko, szkoła, sklep- przestrzeń publiczna 
6. Powiązania historyczne, legendy, pomniki, 
7. Istniejące szlaki turystyczne (rowerowe, piesze) 
8. Korzystne tereny na budowę ferm wiatrakowych - energia 
odnawialna 
9. Dobra współpraca z nadleśnictwem i wojskiem 

1. Słabo rozwinięte usługi agroturystyczne i obsługi ruchu 
turystycznego  

2. Zaniedbane stawy w centrum wsi,, pomnik, boisko, świetlica 
3. Słabo zadbane drogi, brak chodników 
4. Brak dostępności do Internatu 
5. Niska rentowności ekonomiczna  dla przedsiębiorczości –  
6. Małe zaangażowanie w tworzeniu własnych miejsc pracy 
7. Brak zakładów pracy 
8. Mała aktywność społeczności wiejskiej 
9. Słaba integracja mieszkańców 
10. Mało estetyczny wygląd wsi 
11. Brak swobodnego dostępu do jeziora  

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Odnowa stawów, świetlicy, boiska, szkoły,  
2. Rozwój agroturystyki – dostęp do jezior 
3. Dostęp do Internetu 
4. Poprawa stanu technicznego infrastruktury oświatowej 
5. Budowa autostrady w sąsiedztwie wsi  
6. Integracja mieszkańców 
7. Rozwijanie talentów 
8. Stworzenie centrum spotkań i rekreacji 
9. Prowadzenie szkoleń umożliwiających podjęcie pracy 
10. Projekt odnowy wsi – wzmocnienie więzi i zaangażowania 

mieszkańców poprzez wspólną realizację projektu. 
 

1. Zły stan drogi powiatowej 
2. Małe nakłady na poprawę stanu  obiektów – szkoła, świetlica 
3. Brak środków własnych gminy na samodzielne sfinansowanie 

projektu 
4. Zanikanie małych gospodarstw rolnych- zmiana struktury  

upraw rolnych  
5. Ograniczenia prawne i formalne  w dostępie do jezior i lasów 

na terenie poligonu 
6. Zaburzenie ładu przestrzennego wsi  
7.  Odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu pracy 
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WIZJA 
Walewice: Walewice nie niszczą tego, co pozostało –szanujemy przyrodę a ona poprawi nam 
warunki materialne i ekonomiczne 
 
PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI NA OKRES 2009-2010 
 

Czy stać nas na realizację? (tak/nie) Kluczowy 
problem 

Odpowiedź Propozycja 
projektu 

Organizacyjnie Finansowo 

Punktacja Hierarchia 

Co nas 
najbardziej 
zintegruje? 

Wspólne 
spotkania, odnowa 
kontaktów z 
byłymi 
mieszkańcami 

Stworzenie 
centrum i 
rekreacji, remont 
świetlicy wiejskiej  

TAK TAK  5+5+5+3=18 I 
 

Na czym 
najbardziej 
zależy? 

Centrum rekreacji 
i spotkań 

Odmulenie, 
utwardzenie i 
oczyszczenie 
stawów. 
Wykonanie 
projektu 
zagospodarowania 

TAK NIE 4+4+4+5=17 II 

Co nam 
najbardziej 
przeszkadza? 

Wygląd wsi, małe 
zaangażowanie 
mieszkańców 

Uporządkowanie 
terenów w 
centrum wsi i w 
obrębie posesji 

TAK TAK 1+3+2+1=7 VI 

Co najbardziej 
zmieni nasze 
życie? 

Wspólna praca na 
rzecz wsi 

Miejsce do 
organizacji imprez 
kulturalnych i 
sportowych – 
boisko 

TAK TAK 2+2+3+2=9 IV 
 

Co nam przyjdzie 
najłatwiej? 

Integracja 
mieszkańców 

Organizacja 
-festynów 
okolicznościowych, 
pikników 
-spotkania i 
pogadanki 
- wyjazdy 
edukacyjne 

TAK TAK 3+1+1+4=9 V 

Jaki projekt zgłosimy do PROW? Odnowienie stawów – centrum rekreacji i spotkań 

 
 
PROGRAM WIELOLETNI – wieś Walewice 
 
Wizja: Walewice nie niszczą tego co pozostało – szanujemy przyrodę a ona poprawi nam 
warunki materialne i ekonomiczne 
Lata: 2007-2018 
 
                                   I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1. Cele 
Co trzeba osiągnąć by 

2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 3. Co nam może 
przeszkodzić? 

Projekty 
Co wykonamy? 
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urzeczywistnić wizję 
wsi? 

Zasoby 
Czego użyjemy? 

ATUTY  
Silne strony i szanse 
Co wykorzystamy? 

BARIERY słabe strony 
Co wyeliminujemy? 
Zagrożenia 
Czego unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ZYCIA WIEJSKIEGO 

Renowacja zabytków - istniejący 
pomnik 

- cmentarz 
ewangelicki 

- młodzież 
szkolna 

- Rada Sołecka 

- zasób wiedzy o 
historii 

- mieszkańcy wsi 
- szkoła 
- prężna Rada 

Sołecka 

- słabe 
współdziałanie 

- niedostateczn
e środki 
finansowe 

Remont zabytków: 
1. Pomnik: renowacja pomnika; 

ogrodzenie płotkiem 
drewnianym; podcięcie konarów 
drzew; wyłożenie kostką 
granitową placu wokół pomnika 

2. Cmentarz: oczyszczenie i 
odkrzaczenie cmentarza, 
podcięcie konarów drzew;  

B. STANDARD ŻYCIA 
Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 

- stawy i teren 
do 
zagospodarowa
nia 

- budynek OSP 
- świetlica 

wiejska  

- aktywna Rada 
Sołecka 

- mieszkańcy wsi 
- dobra współpraca 
- szkoła 

- niedostateczne 
środki 
finansowe 

- zniechęcenie 
mieszkańców 

Odnowienie stawów z 
zagospodarowaniem terenów w 
centrum wsi – centrum rekreacji i 
spotkań mieszkańców. 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

Podniesienie poziomu 
życia mieszkańców 

- szkoła „Zielona 
klasa” 

- współpraca z 
nadleśnictwem 

- mieszkańcy 

- położenie wsi 
- bogata flora i 

fauna 
- młodzież szkolna 
- zaangażowanie 

mieszkańców 

- zahamowania 
- negatywna 

postawa ludzi 

1. Organizacja spotkań i 
wyjazdów edukacyjnych 

2. Budowa karmników dla ptaków, 
stworzenie miejsc lęgowych dla 
ptaków 

 

 
 

D. BYT 

Działania na rzecz 
nowych miejsc pracy 

- świetlica 
- szkoła 
- boisko 
- Rada Sołecka 

- dbałość o własne 
zasoby 

- komunikacja 
- współpraca 

organizacji i 
instytucji 

- ograniczona ilość 
środków 

- brak inicjatywy 
- strach przed 

działalnością na 
własny rachunek 

1. organizacja szkoleń dla 
rolników pod kątem zmiany 
kierunku produkcji 
(agroturystyka) 

2. Organizacja pikników, 
dożynek i wspólnych zabaw 

3. Przygotowanie terenów pod 
bazy turystyczne (pola 
namiotowe i kempingowe) 

 
IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ: 
 Celem operacji objętej wnioskiem jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Walewice, 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, odbudowa więzi społecznych mieszkańców, 
aktywizacja społeczna, prozdrowotna, sportowa i zawodowa społeczności wiejskiej, podniesienie 
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru wiejskiego.                 
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4.1 Plan odnowy miejscowości Walewice w perspektywie 7 lat od dnia uchwalenia obejmuje: 

              
4.1.4 Przedmiot projektu zgłaszanego do współfinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 
2013 jest utworzenie terenu o charakterze rekreacyjno – sportowym poprzez 
zagospodarowanie terenu w obrębie stawu położonego na działce nr 20,  21  
oraz 42/4 , pt. Odbudowa stawu wiejskiego wraz z infrastrukturą sportowo turystyczną w 
miejscowości Walewice .         
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Zakres prac wiązanych planem odnowy wsi Walewice  

 
1.  Remont budynku świetlicy :  

1.wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i podłóg, wymiana pokrycia dachowego 
świetlicy(istniejący eternit zamienić na materiał ekologiczny) (utylizacja eternitu) osuszenie 
budynku, zabudowa rynien i rur spustowych   
2.zmiana ogrzewania na kominkowe 
3.remont instalacji elektrycznej 
4.roboty budowlane (wewnętrzne i zewnętrzne): tynki, malowanie, opierzenie, kominy, 
rynny, instalacja odgromowa 
5. wyposażenie świetlicy w sprzęt audio ,gry sprzęt p.poż  itp  

2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  
1.  odmulenie i oczyszczenie stawu 
2. pomost na stawie ( ok. 15m) łączący plac zabaw ze świetlicą  
3. pomosty wędkarskie szt. 2 
4. ścieżki ( okrawężnikowane żwirowe ) wokół stawu z ławkami ( 5szt.) oraz 2 rekreacyjne 

zawieszone na sprężynach 
5. budowę wiaty biesiadnej drewnianej do 25 m2 z grillem, jako miejsca postoju dla turystów 

uprawiających turystykę rowerową, motocyklową oraz samochodową; 
6. budowa oświetlenia parkowego w sąsiedztwie stawu( teren rekreacyjny) i sceny 
7. remont budynku gospodarczego ( była remiza) – pomieszczenie gospodarcze -magazyn 

sprzętu (naprawa dachu, instalacji elektrycznej, remont tynków wewnętrznych i elewacji 
zewnętrznej ,wymiana drzwi typu garażowego) 

8. Wyznaczenie miejsc parkingowych przy drodze powiatowej z jego utwardzeniem-budowa 
parkingu dla samochodów osobowych 

9. wyznaczenie i utwardzenie przejść między obiektami rekreacyjnymi i sportowymi 
10.  nasadzenia zieleni na podstawie planu zagospodarowania 
11.  ustawienie słupa ogłoszeniowego 

3.Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy placu zabaw   
1.utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, placu przy tzw pomniku - wyłożenie kostką 
brukową  
 2.organizacja placu zabaw dla dzieci ( huśtawki, zjeżdżalnia itp.)w sąsiedztwie szkoły  
4.Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą ( dz. nr 42/4) : 

1. budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych 
2. urządzenie zieleni 
3. wykonanie ogrodzenia i budowę elementów małej architektury 
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4. niwelacja terenu 
5. ustawienie osłony śmietnikowej dla zestawów selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup 

śmietników i ich ustawienie w obrębie terenu rekreacyjnego  
6.  

5.Zagospodarowanie „źródełka” w obrębie wsi , jako atrakcji turystyczno przyrodniczej 
 
6.Zorganizowanie i wyposażenie małego centrum dostępu do Internetu dla mieszkańców 
wsi z możliwością kształcenia na odległość  

 
Koszty ogólne przygotowania projektu 

Warsztaty w celu opracowania „Planu Odbudowy Wsi” szt. 1 1000,00 

Aktualizacja map Walewice szt. 1 2013,00 

Wykonanie prac projektowych, kosztorysowych szt. 1 20 
000,00 

 
 
Plan rzeczowo-finansowy nakładów inwestycyjnych w latach 2007-2018 

Nazwa i zakres zadania 
planowanego do realizacji 

jm Termin 
planow
anej 
realiza
cji  

Koszt 
szacunkowy 
netto w tys  

koszt 
szacunkowy 
brutto w tys  

Uwagi  

Remont budynku świetlicy:  
 

 2010-
2013 

60  73,2  

Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego  
 

 201-0-
2013 

150 183  

Zagospodarowanie terenu w 
sąsiedztwie świetlicy placu 
zabaw   

 2010-
2013 

30 36,6  

Budowa boisk sportowych wraz 
z niezbędną infrastrukturą ( 
dz. nr 42/4) : 

 2007-
2015 

40 48,8  

Zagospodarowanie „źródełka” 
w obrębie wsi , jako atrakcji 
turystyczno przyrodniczej 
 
 

 2011-
2018 

10 12,2  

.Zorganizowanie i wyposażenie 
małego centrum dostępu do 
Internetu dla mieszkańców wsi 
z możliwością kształcenia na 
odległość 

 2009-
2011 

20 24,4  

Razem    310 378.2  

 
Zadania o charakterze inwestycyjnym, których perspektywa realizacyjna uzależniona 

jest od uzyskania dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych. 
 Głównym źródłem zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę 

komunalną wsi Walewice będą środki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007 – 2013,PROW, LIDER, oraz środki Europejskiego Funduszu Społecznego środki 
własne gminy, w tym kredyty. 

 
Niezmiernie ważnym ze względów społecznych w perspektywie planowania 

siedmioletniego będą zadania inwestycyjne związane z budową 
 Autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl.  

Nowa autostrada A-2  z zaplanowanym terminem oddania do użytku do 2012r.wywoła 
konieczność inwestycji infrastrukturalnych   
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Na 40+700 km autostrady A-2 (Odcinek  5.3 Torzym – Łagów km 35+000 ÷ 51+000) w 
sąsiedztwie miejscowości Koryta od strony południowej wybudowany zostanie MOP II i w 
sąsiedztwie miejscowości Walewice od strony północnej MOP III  (Miejsce Obsługi 
Podróżnych - Rest area ) 
Organizacja Miejsca Obsługi Podróżnych spowoduje konieczność doprowadzenia 
infrastruktury wodociągowej i przebudowy infrastruktury  drogowej    
 Nowy odcinek wodociągu budowany będzie od SUW Walewice do MOP II i III 

Wybudowanie sieci wodociągowej dla obsługi autostrady wpłynie dodatnio na 
możliwość zagospodarowania działek rolnych przyległych do wsi Walewice. 

 
 
 
4.2 Plan odnowy miejscowości Walewice w perspektywie 7 lat od dnia uchwalenia obejmuje 
również przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną a w szczególności: 
 

4.2.1 Przedsięwzięcia propagujące aktywne formy wypoczynku i twórczego spędzania czasu w 
celu osiągnięcia lepszej integracji młodzieży poprzez: 

a) organizację centrum dostępu do internetu na obszarze wsi dla mieszkańców oraz wprowadzenie 
zajęć z zakresu szkolenia na odległość przy użyciu Internetu 

Zakres prac przygotowawczych do uruchomiania centrum poniosła gmina w 2009r. remontując 
jedno z pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na ten cel  koszt remontu  połączony z wymianą 
okien ok. 20 tys zł  
Czas realizacji projektu założono na lata 2009 – 2018 koszt roczny 15 000zł 
- prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży. Okres realizacji projektu, 

praca stała 2009 – 2018; koszt 10 000 zł rocznie 
b) prowadzenie zajęć z zakresu terapii ruchowej dzieci i dorosłych – praca prowadzona w okresie 

jesieni i zimy w latach 2009 – 2018 
c) prowadzenie spotkań i wykładów w ramach integracji środowiska. Okres realizacji 2009 – 2017. 

Koszt realizacji około 1000zł rocznie 
d) zajęcia sportowo-rekreacyjne i udział w rozgrywkach lokalnych i regionalnych.  
e) Okres realizacji 2009 – 2018; koszt roczny 2000zł 
 

4.3 Atrakcyjność lokalizacji zadania – w centrum wsi – sprawi, że z obiektu świetlicy i 
kompleksu rekreacyjno-sportowego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy bez ograniczeń 
komunikacyjnych, głównie dzieci i młodzież oraz turyści. Działki wybrane pod wskazany zakres 
planu inwestycyjnego stanowią głównie własność gminy, co spowoduje w znacznym stopniu 
obniżenie kosztów zadania. 

 
W ramach planu inwestycyjnego przewidziano budowę utwardzonych ciągów pieszych 

wzdłuż stawu oraz ukształtowanie terenu, obsianie go trawą, zasadzenie przy ciągach 
komunikacyjnych krzewów i drzew stałozielontch (srebrny świerk, cis itp.). 
Ustawienie kilku ławek parkowych w sąsiedztwie boisk , stawu oraz zakup wyposażenia – 

stołów, wiaty, grilla   oraz urządzeń rekreacyjnych z pomostami do połowu ryb ,organizacja 
miejsca  do odpoczynku turystów pod drewnianą wiatą, będzie wykorzystywane również do 
spotkań integracyjnych mieszkańców. 

 
4.4 Uzasadnienie realizacji projektu 

Realizacja projektu przyczyni się do uruchomienia obiektu i pozwoli na stworzenie 
komfortowego zaplecza dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas, uprawiając 
sport, propagować zdrowy model życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 
wsi, Projekt wpłynie na poprawę aktywności społecznej mieszkańców, uatrakcyjni ofertę 
turystyczną i agroturystyczną. 
Ponadto osiągnięcie celu głównego wpłynie m.in. na zwiększenie atrakcyjności miejscowości 
Walewice (w kontekście promocyjnym). 
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