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I. Charakterystyka miejscowości Okonin
Osada wymieniana w XVI w. jako naleŜąca do Jakuba Okońskiego herbu
Nałęcz. W latach 1543 - 1547 była własnością 5 synów Okońskiego.
W XVII wieku Okonin zamieszkany był przez drobną szlachtę. W 1673
roku duŜy folwark z 20 chłopami pańszczyźnianymi naleŜał do nieznanego
bliŜej Stanisława Chlebowskiego. Jako właściciele części wsi notowani w końcu
XVII w byli jeszcze Okońscy.
W I poł. XVIII wieku wieś połączona była we wspólną własność
z GiŜynkiem. W 1748 roku właścicielem był Michał Mazowiecki herbu Dołęga,
w 1775 roku Okonin przeszedł na własność Jana Pląskowskiego a w 1789 roku
na Franciszka Kozickiego.
W latach dziewięćdziesiątych Okonin naleŜał juŜ do Zielińskich herbu
Świnka. W końcu XVIII wieku (1796 r.), jako właściciel wzmiankowany
był Aleksander Zieliński, posiadający wspólnie z Ŝoną Jadwigą sąsiedni
Ugoszcz. W 1796 roku Ugoszcz wraz z Okoninem wykupił od rodziny
Zielińskich Ludwik Borzewski, komornik graniczny dobrzyński. W 1824 roku
nadzór nad majątkiem przejęli synowie Ludwika, Antoni i Kalikst. W 1858 roku
Antonii Borzewski podzielił swój majątek między swoje dzieci.
W 1908 roku w Okoninie chłopi 27 osad za oddanie 20 ha gruntów
ukazowych oraz likwidację słuŜebności pastwiskowych, leśnych i rybnych
otrzymali z folwarku Okonin 219 ha.
Obecnie Okonin połoŜony jest w części południowo - zachodniej
na szlaku turystycznym. Powierzchnia obrębu Okonin wynosi 409,01 ha,
z czego uŜytki rolne stanowią 391,84 ha. Obszar gminy Brzuze znajduje się
we wschodniej części województwa kujawsko- pomorskiego, w powiecie
rypińskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 8625 ha, w tym uŜytki
rolne 6909 ha, co stanowi 80,1% tej powierzchni. Podstawowa funkcja gminy
jest związana z gospodarka rolną.
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W skład gminy Brzuze wchodzi 17 sołectw obejmujących 18 wsi.
Najliczniej zasiedlone sołectwa to: Ostrowite, Ugoszcz, śałe, Brzuze.
Gmina Brzuze graniczy z gminami: Rogowo, Rypin i Wąpielsk (powiat
rypiński), Radomin i Zbójno (powiat golubsko – dobrzyński) oraz Chrostkowo
(powiat lipnowski).
Miejscowość Okonin zamieszkuje obecnie 169 osób.
Przez Okonin przebiega droga powiatowa Ugoszcz - Obory, która łączy się
z siecią dróg gminnych.
W Okoninie znajduje się sklep wielobranŜowy i świetlica wiejska.

II. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Okonin

Środowisko przyrodnicze
Na obszarze miejscowości Okonin znajduje się jezioro Okonin o powierzchni
ok. 10 ha a w części południowej wsi strefa obszaru chronionego krajobrazu
"Drumliny Zbójeńskie". Na uwagę zasługują tereny otaczające jezioro Okonin,
które charakteryzują się bardzo urozmaiconą rzeźbą i budową geologiczną.
Bardzo waŜnym składnikiem systemu ekologicznego gminy Brzuze są lasy.
Kompleksy leśne koncentrują się na południu gminy oraz w jej północnej części.
Najbardziej lesisty jest Okonin – 27%. Znajduje się tu las zajmujący
powierzchnię około 195 ha. W składzie gatunkowym dominuje sosna
z domieszką brzozy i dębu.

Środowisko kulturowe
Rozwój środowiska kulturowego ogranicza brak wyposaŜenia świetlicy
wiejskiej. Nie pozwala to na wykorzystanie jej zasobów w budowaniu Ŝycia
kulturalnego we wsi.
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Rolnictwo i gospodarka
Powierzchnia obrębu Okonin wynosi 409,01 ha, z czego uŜytki rolne
stanowią 391,84 ha. PrzewaŜają tu gospodarstwa, których struktura obszarowa
zajmuje powierzchnię powyŜej 10 ha. Gospodarstwa te charakteryzuje wysoki
stopień umaszynowienia, dobre wyposaŜenie w trwałe środki do produkcji, niski
wskaźnik zatrudnienia. Wysoka produkcja towarowa stanowi główne zaplecze
Ŝywicielskie oraz bazę surowcową dla przetwórstwa rolno-spoŜywczego.
Okonin

jest

obszarem

o

najniŜszej

urodzajności,

wartościach

bonitacyjnych gleb klasy V- VI Rz. (21,6%).

III. Ocena słabych i mocnych stron miejscowości Okonin

Mocne strony:
 sieć energetyczna,
 sieć wodociągowa,
 sieć telefoniczna,
 piękne krajobrazy,
 czyste powietrze,
 jezioro.
Słabe strony:
 brak bazy rozrywkowo – kulturalnej,
 brak miejsca do spotkań mieszkańców,
 brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy w czasie wolnym
od nauki,
 brak placu zabaw,
 brak bazy noclegowej,
 brak zaangaŜowania społeczeństwa w Ŝycie wsi,
 strukturalne bezrobocie,
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 niska urodzajność gleb,
 niski poziom materialny mieszkańców,
 brak współpracy wśród mieszkańców,
 słaba współpraca mieszkańców z samorządem,
 ukryte bezrobocie w rolnictwie,
 neutralny stosunek mieszkańców do zagadnień związanych z ochroną
środowiska.

Szanse:
 obecność Polski w Unii Europejskiej,
 rozwój turystyki i agroturystyki,
 rozwój rolnictwa,
 fundusze unijne,
 napływ zagranicznych inwestorów do regionów,
 budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
ZagroŜenia:
 zmienność prawa,
 wzrost chuligaństwa,
 rozwarstwianie się społeczeństwa,
 ujemna migracja mieszkańców,
 „ucieczka” młodych ludzi,

7

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat
od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności
wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości
z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

NajwaŜniejszymi zagadnieniami w sprawie rozwoju miejscowości Okonin
oraz poprawie warunków Ŝycia są:
 wyposaŜenie świetlicy wiejskiej,
 remont świetlicy wiejskiej,
 utworzenie kompleksu rekreacyjnego,
 realizacja prac modernizacyjno – inwestycyjnych mających na celu
poprawę stanu technicznego i podniesienia bezpieczeństwa na drogach
w obrębie miejscowości Okonin,
 przygotowanie terenów do funkcji rekreacji, wypoczynku, wspólnych
spotkań mieszkańców,
 doprowadzenie do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków
i zagród wiejskich,
 podniesienie kwalifikacji i wykształcenia społeczności Okonina – walka
z bezrobociem,
 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
Sprawą priorytetową dla Okonina na najbliŜsze lata jest utworzenie
kompleksu rekreacyjnego poprzez:
 budowę placu zabaw,
 utworzenie tablicy informacyjnej na terenie miejscowości,
 tworzenie szlaków pieszo-rowerowych oraz turystycznych,
 wymiana zadrzewień,
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 zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.
 przygotowanie terenów do funkcji rekreacji, wypoczynku i wspólnych
spotkań mieszkańców.
W zakresie prac modernizacyjno – inwestycyjnych mających na celu
poprawę stanu technicznego i podniesienia bezpieczeństwa na drogach
w Okoninie naleŜy:
 doprowadzić do modernizacji i budowy nowych chodników dla pieszych,
 doprowadzić do utwardzenia nawierzchni na drogach gminnych,
 rozbudować oświetlenie uliczne w miejscowości.
W ramach walki z bezrobociem oraz podniesienia kwalifikacji
i wykształcenia celami są:
 rozwiązania instytucjonalne i wdraŜanie systemów umoŜliwiających
bezrobotnym zdobycie nowego zawodu, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych,
 ułatwienie dostępu do wykorzystywania nowoczesnych technologii
przekazu informacji – nowoczesna pracownia internetowa.

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lat 2007-2013 planowana jest realizacja przedsięwzięcia pod
nazwą – „Remont, modernizacja i wyposaŜenie świetlic wiejskich w śałem,
Piskorczynie, Trąbinie, Okoninie, Gulbinach i GiŜynku”, w ramach którego
naleŜy wyposaŜyć świetlicę wiejską w Okoninie.
PowyŜszy projekt obejmuje świetlicę wiejską w Okoninie połoŜoną na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 76,
Dzięki funkcjonowaniu świetlicy mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się
na imprezach kulturalnych, integrujących społeczność wiejską. Świetlica ma być
miejscem organizacji czasu wolnego. Ma równieŜ zapoczątkować realizację
wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości Ŝycia na wsi.
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NaleŜy wyposaŜyć świetlicę w przedmioty niezbędne do jej działalności.
Wyremontowane, zmodernizowane świetlice będą wizytówkami wsi.
W uzasadnieniu powyŜszego przedsięwzięcia naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rozwój
kulturalny, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa
na kaŜdą dziedzinę Ŝycia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie
to miało bezpośrednie przełoŜenie na inne dziedziny Ŝycia mieszkańców wsi.
Okonin
WyposaŜenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej. WyposaŜone zostanie
zaplecze kuchenne oraz sala spotkań, Ŝeby w pełni mogły funkcjonować i słuŜyć
mieszkańcom wsi.
Realizacja projektu planowana jest od października 2009 r. do września
2010 r.
Ogólny koszt projektu oszacowano na wartość 35.450,00 PLN. Koszt
wyposaŜenia został skalkulowany na podstawie rzetelnego, obiektywnego
rozpoznania rynku w kaŜdej dziedzinie dotyczącej tego projektu.
Koszty realizacji projektu zostaną pokryte z dwóch źródeł: środków Unii
Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i
rozwój wsi” i środków własnych gminy Brzuze. Urząd Gminy pokryje 25 %
kosztów inwestycji, natomiast reszta, czyli 75 % wydatków pochodzić będzie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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