
UCHWAŁA NR XxIIl/81/09

Rady Gminy Andrzejewo

z dnia 23 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia pianowanych do realizacji Żadań inwestycyjnych przedłożonych przez

zebranie wiejskie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie

gminnym (DZ. U. z 200l r' Nr l42, poŻ' l591 późn. Zm.) Rada Gminy And.zejewo uchrvala,

co następuje:

s1
Zatw|erdz'a P1an odnowy Miejscowości Andrzejewo na lata 2009 20l6 pŹyjęly uchwałą

zebrania wiejskiego sołectwa Andfze'jewo, stanowiący Żałącznik do niniejsze'j uchlvały'

s2
\\'\r_aża \\'olę.ea]iZacji posŻcZególnych zadań inwestycyjnych Planu odnowy Miejscowości

Andrzeie* o.

$3
Wykonanie uch*'ały powierza się wójtowi Gminy.

s1
Uchwała lvchodzi w życie z dniem podjęcia'

"'";;ł;;:iilli'T-
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l. wsTĘP

Celem opracowania Planu odnowy Miejscowości Andrzejewo na |atu 20a9 2a1ó jęsr

sfomułowanię wizji rozwoju miejscowości' wykreowanej w wyniku:

. analizy zasobów mięjscowości.

. analizy korzystnych i niekorzystnych cech wewnętżnych miejsco*oscr oraz

potencjalnych szans i Żagrożeń występujących w otoczeniu' które mogą mieć wpły.w

na pfzysŻłość miasta ijego m1eszkańców'

Do osiągnięcia wizji rozwoju miejscowości posłużą określone prio'}tęty rozwojowe,

cele i projekty.

Sołectwo musi dyspol1ow^ć Pldne odnowy Mtejscowości Andtzejew^o na lafu 2a09

2016 w celll wykorzystania w pełni istnie.jącego potencjafu jszans rozwojowych, w tym

dostępu do środków pomocowych i funduszy strukturalnych'

Plan odnoły MiejscolI,ości Anrlrzejewo na lątu 2009 20ló powstał w procesie

sze'okich kolsul{acji społecznych' Prace nad dokumentem poprzedzone zostały

opiacowanięm diagnozy miejscowości dającej oblaŻ zróżnicov'ania problenów społecznych'

gospodarczych i eko1ogicznyclr występujących rv jej obrębie' Plan odnowy Miejscavości

1rdr'ejeno na lata 2009-2016 w)Tracowany został metodą zespołową przez przedstawicieli

społecŻności 1okalnej. najlepiej znających własne oczekiv'ania j potrzeby stanowi to

pods!a*'ę do skutecznego urzecŻywistnienia wj,?racowanych ce]ów i dŻiałań'

PIan odnow1, Miejsco,,|ości A drzejei)o 11.1 ląta 2a09 201ó .jest doku]nentem

ot\\'artYm. a zapisa.e w ni]n zadania będą aktua1lzowane stosownie do zmieniających

się uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych. pojawiających się norvych możliwości

or'az znliany hieralchii prioryłetów przyjętych przez Radę Sołecką w Andrzejewje'

Urvzględniane będą równioż nowc potrzeby zglaszane przez radnych, stowarz)sZenia

i niefomlalne grupy nlieszka]iców' organizacje pozarządowe, sektor publiczny i pry'lvafuy'

Zadania przyjęte w 1'ltnie odnolły Miejscolrości Antlłzcjel"-o na lata 2009 2a16 są

zgodie ze Strdtegią Rozwoil! G i.1y Andrzejewo oraz s|lltlilłtll l!l\'dru11kował1 i kienntków

zd gospodaron'a n i a przestrzennego G n iny A n drzej e\to.
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2. CHARAKTERYsTYKA \lIEJscowoŚcl

Andrzejewo jest miejscowością 1iczącą 99'7 mieszkańców, położoną w północno

wschodniej części wojewódŹwa mazowięckiego, w powięcie ost.owskim, w gminle

Andrzejewo.

Pod względem geoglaficzn),''n Andrzejewo leży na

Wysokomazowieckiej, na wysokości l20 m n.p.m., nad rzeką Mały Brok.

Rysunek L Lokalizacja wsi Andrzejewo.

Wysoczyźnie

F!.i.r*:i !.::,r r

a''ł

E3

Źródło: Strona internetowa www.Żumi'pl.

Głównym szlakien komunikacyjn1łrr przebiegającynr plzez teren gminy jest droga

krajowa nr 63 łącząca krainę Wielkich Jezior MaŻurskich _ Giżycko' Węgorzowo

z przejścienl granicznym Sławatycze' z Białorusią. W niewielkiej odległości od gTanic gminy

znajduje się droga krajowa nr 8 (E67), łącŻąca przejścię graniczne Kudowa Zdrój

z czechami, przez Wrocław' Piotrków Trybunalski, Warszawę' Bjałystok, Ż prŻejściem

granicznym Budzisko z Litwą
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Najbliższe stacje kole.jowe to: Czyżew (połączenia osobowe i pospieszne m.ln'

z wańzawą Biał}łrrstokiem, Survałkami, Krakowem, wtocławiem, Katowicami i B'e]sko-

Białą) oraz Szulborze (wyłącznie połączenia osobowe m'in' Z Białymstokiem i przez Małkinię

z WarszawąJ'

odlcglosci od Andrzejesa rł Iiniipru.tej:

. Stacje kolejowe: czyżew stacja - l2 km' Szulborze _ 8 km'

. Dlogi główne: N' 8 - ]2 km, Nr 63 - 5'5 km'

. Miasta: ostrów Mazowiecka _ 2l,5 km, Zambrów - 17,5 km, Białystok _ 73 km'

Wa.szawa - 104 km.

Pierwsi osadnicy przybyli rv okolice dzisiejszego Andfzejewa w Xl w' ze środkowej

części Mazowsza. Nabmiast pierwsze wzmianki o islnieniu miejscowości wronie (dawna

nazwa Andrzejewa) pochodzą z pieIwszej połowy XIll w' W 1203 r' wronie wspomina

Książe Konrad Mazowjecki. W 1239 r' w.onie zostaje wynięnione lv dokumęncje

potwi€rdza.jąqłn stan majątkolvy biskupstwa płockiego wystawionym na prośbę biskupa

Ciuntela' Następna wzmianka o Wroniu pochodzi z 1488 r'. kiedy to Martinus dę God]ewo

występuje przed sądem biskupim.

GłóŃ'nym powodem przenoszenia osad na tzw. prawo niemieckle, czyli ich

lokolvanie. br'l dla monalchy lub wielkiego feudała lvzgląd gospodarczy' a przede wszystkim

jego *1asny interes' w dokumentach dla miast drrchownych również jako uzasadnienie

zna'jdują się warunki gospodarcze' I tak ok. 1527 r. biskup ptocki Andrzej KŹycki postanawia

lokować miasto Andrzejów we wsi Wronie. Po wielu staranjach dnia 26 lutego 1528 r. na

sejnlie w Piotrkowie król Zygmunt stary udzię]a zeŻwolenia biskupowi Andrzejowi

Krzyckiemu na lokalizację "zę wsi wronje zwanej. w Księst\ł.ie Mazowieckim połoźonej

miasla. które niech zwie się Andrzeiorv''. Sama lokacja miasta miała nliejsce dopiero 6 Jat

późn1ej. BiskLlp wystawił swój prŻywilej l3 maja l534 r' Przywjlej len przyró\łnuje plawa

Andrzejewa do Pułtuska'

w całej Polsce miało zastosowanie, iw większym lub mniejszym stopniu

oddział}.wało na miejscowe stosunki' prawo magdeburskie (znane także .jako prawo

niemicckie). na któryn lokowane było równieŹ Andrzejewo' Prawo to było XIl - wieczną

konrpilacją Dtts sachsinische ll/eichbild (ftaklat\l o ustroju sądowym) i Das Magdeburger

Schó|-lbnrecht (traktatu o pra\\'ie ławniczym). która stanowila wzór prawno organizrcy;ny

dla wschodnioniemieckich miast' Prawo lokacyjne zapewniało wójtowi uprzlvileiowane

stanowisko. Wójt stał się pierwszą inajważnie.jsŻa osobą w mieśc;e' zajmując dominu.jące

stanowisko pod rvzględem gospodarczym. społeca1ym i prawnyn wśród ogółu
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mieszczailstwa' Wójt Andrzejewa posiadał przyłilej uż]Ąkowania drzewa z lasów biskupich'

Wójt mógł wykorzysty\jvać drzewo nie tylko na potrzeby własne, ale także na w)Ą\óZ

W lokowanym mieście Żostał ustanowiony targ lv każdy piątek, oraz dwa jarmarki: 6 lutego

i 24 sierpnia' Miasto zostało zwolnjone z wszelkich obciąźeń na rzecz państwa i właściciela,

na okres l2 lat aby ''lepiej iszybciej wzrastało iz dnia na dzień osiągało lepszy slan''. Miasto

olżymało lvłasny samorząd i sądownictwo'

oprócz wyżej w}łnienionych wolności Andrzejewo otrzymało 46 włók gruntu' bllżej

nieokreślonej wielkości poJe i las za gruntani miejskjmi. Mieszczanie andrzejewscy mogli

uź}'\ł'ać pastwisk położonych w dobrach biskrtpich' przylegających do miasta'

Prawo magdeburskie zwalniało tlljasta z wszeLkich ciężarów wyrikających z dawnego prawa

polskiego, jednak były one zobowiązane do uiszczania ściśle okreś1onego czynszu'

Andtejewo op]acało rocznie na rzecz właścicie1a 30 groszy czynszu rocznego z każdej lvłóki

ziemi. Biskup zastŹegał sobie też opłaty z kar za po*'ażniejsze przestępsrw*a' Pieniądze

z pozostałych kar miały być obracane na potlzeby miasta. Piwowarowie płaci]i cechowego po

5 groszy, a rzeźnicy po jed'ym kamieniu łoju' Ponadro miasto miało Płacić 10 zło!}_.h

podymnego i szos.

okresem nąjwiększego .ozu'oju Andrze:jewa jest poczajek lat szęśćdziesiątych XVi rv.

ośrodek ten był nie tylko centrun ]okalnej lr1rrriany i produkcji na potrzeby własne

iokolicznej szlachty. ale także uczesmiczy-l \ł'handlu dalekiego zasięgu' Rok 1564 prz1niósł

załamanie w rozwoju miasta. Andrzejervo. nie zna1dując warunków dla rozwoju w większy

ośrodek, podzieliło Ios Nura i Broku. Następcy biskupa Krzyckiego zrezygnowali Z szerszych

planów wobec miasta. cz}alnikami utrzynrującylri Andrzęjelvo w roli lokalrrego ośrodka

rvymiany było położenie - centralne wobec klrrcza dóbr oraz cutelech miast: Nura, BrokLl.

Zambrowa i ostlowi, a także tfadycja i funkcje miejscot'ej parafii'

Według informacji z ]609 r' w Andrzeje\\'ie powsta.je pierwsza szkoła iszpital,

podkreś]ający micjski charakter ośrodka' Tutejsza szlachta popadła vr' zaleŹności od biskupórł

płockicir, a .iej s}tuacja plawno-ekonomiczna nie różniła się już od chłopów. W okres]e

potopu szwędŻkiego san]o iasto nie uległo więks4łn zniszczeniom, Spustoszonych zostało

natomiast kilka sąsiednich wsi'

w 1750 r' biskup A' S. Dembiriski rvydał ordynację' która nakazylvała Andrzejewu

poprawę pracy kancelarii nriejskie.j, regulowala zasady budowy nowych domórv, Zabraniając

wznosió je na rynku. Biskllp zalecil ustalenie podatków w obecności wszystkich mieszczan,

ujednolicenie miar według miaf pułtuskioh, troskę o bruki i mosty miejskie' Pod karą stu

grzy*ien zakazane zostało przyjmowaoie chłopów zbiegłych ze wsi położonych w dobrach
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biskupich. Zarządzenia te nie wpł}nęły jednak na poprawę s)'tuacji AndrŻejewa. chaos

i upadck pogłębił się rvskutek znjszczeń w okresie rozbiorów.

w 1869 r' w wyniku represji po Powstaniu styczniowym Andrze.jewo zostało

pozbawione prarv miejskich istało się osadą mie.jską. Sztucznie motF'vowano' że chociaż

miejscowość nazylvała się miastem, jednakże z powodu nieznacznej liczby mieszkańców,

nlałego rozwojrr i niedoŚtatecznoścj dochodów w rzeczyrvistości nię miało znaczenia miasta-

Andrzejewo - pŹy Zachowaniu pewnej odlębności - poddano przępisom o urządŻeniu g]nin

wiejskich i włączono w granice gminy warchoły. osada stała się siedzibą urzędu gminnego.

Podczas zabonr językjem nauczania w szkołach stał się rosyjski' Warunki nauczania

w andrzejewskiej szkole elementamej z 1885 r' były bardzo prymityrłne' Pięć lat później

w miejscowości uruchomiona została apteka' dzięki czemu śmicńelność w}aaźnie spadła'

W 1905 l' Andrzejewo zamieszkiwało 2'050 osób. 3.loń mieszkańców stanowiła

ludność rvyznania mojżeszowego' Na.jwiększą znaną ze żród,eł liczbę mieszkańcóW osada

osiągnęła cztery lat póŹniej (2.354 osob) ]' Znaczący \\ p]vw na tu mic]a 1iczba Źydów'

Lalen l9]5 r' do Andrzcjewa wdarla slę l wojna swialowx' Rosyjscy Źołnierze

uciekaja-cy prŻed Niemcami rzucali na słomiane dach'v płonące pochodnie' Wicś została

doszczęmie spa1ona' \1ieśŻlańcJ' ucjeka]j z resŻtką dobfiku na lurmankach' Zniszczenia były

!.1lrćcn] kt]:.'lnigo łnŻ}su $ dzie_iach ,\ndrzejelra' Jednakże po odzyskaniu przez Polskę

nrepo.i].s}oś.j miejsco\\ość zoslała odbudo\\'ana. w l930 r' rozpoczęto budowę obecnego

bud)nku .zkcł1'podstauorrej' Liczba mieszkańcórv rv tym czas]e wynosiła 2'177 osób.

\a począrku u'rześnia ]939 r' do \ndrzejewa dotcr]a Il wojnd Śrviatowa. W dniach

12-1j $rŻeśnia pon]iędŻy A.d.zejewem a Łętownicą roŻegrała się knvawa bitwa zakończona

rozbjciem prŻeZ Nienrcórv l8 Dy.wlzji Piechoty Zierni Łomżyńskiej' Polegli wówczas

dorvódc y .jcdnostki - płk Stet'an Kossecki i płk Aleksandęr Herte]' Wraz z innymi żołnier'zani

]8 DP pochowani zostali na miejscowym clnentarzu' Po zakończeniu działań obronnych

wojska Polskiego, Niemcy cofnęli się do ost.owi' a Andrzejewo znalazło się pod okupacją

radziecką' w czeńvcu l94l r' znie'zający na wschód hit1crowcy zajęJ1 Andtejewo,

a wycofujące się wojska radzieckie po raz kolejny spa]iły andrzejewskie zabudo\\3nl;l'

W l954 r' zostaia zlikwidowana gmina warchoły z siedzibą w And]'Żejewie.

Nliejscowość stała się siedzibą gromady' W ]97J r. AndŹęjewo ponownie zostało siedzibą

urzędu gminy, która dwa lata póŹniej Została włączona do wojewódZtwa łomżyńskiego'

w czenvcu 1998 r. pzyr'vrócono samorząd powiatowy. Ar1drzejewo zgodnie z podziałcnl

histotyczr1łn pow.óciło do powiatu ostrowskiego rł' rvo.jcwództwie
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maŻowieckim' We rvrześnju l999 r. zostało utworzone Publiczne Gimnazjum w Andrzejewie.

a rok później rozpoczęła się br'ldowa jego gmachu.



Plan odnowy Miejscowości AndrŻel€wo na ]ata 2009 20Ió

3. lN\^ E]\TARYZAc.lA ZAsoBÓ\Ą sLUŹĄcYcH oDNowlE \.llEJscowoŚcl

3. 1. Śłotlowisko płzyrodnicze

okolice Andrzejewa, .jak i sama miejscowość' odznaczają się niepodważaln}mi

waloranri pŹ}Todniczymi' Szczególnie godne polecenia są oko]ice ulicy Klacze ofaŻ dolina

lzeki Mały Brok.

3,2. Śłodowisko kultułowe

Najstarszym i najwaźniejszym zab}tkiem Andrzejewa jest kościół przy ul' Kościelnej,

tuż nad żeką Mały Brok. Budorvę kościoła w l526 r' rozpoczął założyciel mięjscowości bp

KŹycki. Jest to jeden z najdalej wysuniętych na wschód Żachowanych gotyckich kościolów

mazowieckich. który srvą obecną folmę uzyskał tv wyniku c1ługotrwałego pl.ocesu

budo.'v1anego' Wśród lrvposażenia unętrza andrzejewskiej świątyni Żwmca uwagę barokowy

ołtarz głóln1 pochodŻąc} z 1:01 l' \\' po]u głó\\n)fi oharza znajduje się obraz

\\ n jebtl 
'r ziq;iil \ \ l P. e li Ż\i ień.ŻĆniu obraz śr'' ' Banłom ieja. oba obrazy z XlX w. w dolnej

...::::,-,.:_: :ł:=J s:a3_:ŻśŻ5.' s\'r lndrząa i ś\r' Beńłomie.ja' rr,górnej kondygnacji -

s$' Ń:aajzrł\ l lrr Barbary. lr zrvieńczeniu ' Michała Archanioła; wszystkie rzeźby

po.hodŻą z i7_]0 I. i\ad bramkami oharza umiesŻczono 
'zeŹby 

św' Pjoha iPawła z i884 r'

Tabemaku]um \\ vkonano rv druglej połowie XIX w.

Do zab}tków nalężą ponadto: dwię stare glanitowe kropielnice, renesansowy kielich

z końca x\rl rv' i puszka z t620 r', chrzcie]nica z xvlll w.' ambona' prospekt organowy

(przekszta]cony w 1909 r') i feletlon Z 1810 r'' obrazy poŻaołtarzowc: św' Baltłomieja

z około 1730 r'' czterech ewangelistów Z połowy xlx w, Matki Boskiej Częstochorł'skiej

z 1878 r', epitaIia: Szymona Jabłonowskiego oraz jego koJe.jnych trzech żon isyna z około

l6'ł1] f' i stanisława Jabłonowskiego z l67] r', lampka wieczna z xvll w, siedem dawnych

omatów, kapa z 1780 r' Na cmentarzu kościelnym stoi llgura Maryi Panny z piaskowca

wykonana w 1904 r.

Z Andrze'jewem związany był Kardynał steftn Wyszyirski. W kwietniLr l9l0 r.

państwo wyszyńscy sprowadzili się do Andrzejewa. Kardynał Stefan Wyszyński odwiedzał

cŻęsto parafię Andrzejewo odwiedzając cme taż. na któlym spoczęły doczesne szczątkijego

matki i siostry Zofii. Świadectwem tego jest pamiąlkowa tablica mówiąca o tym lakcie'
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Na andrzejewskim cmentarzu, oddalonym około 150 m od kościoła' Znajduie się

pochodzącą z 188'1 l' kaplica fundacji rodziny Przeździeckich j księdza wjncentego

God]ewskiego otaz mauzo]eum żołnierzy 18 Drłizji Piechoty poległ}ch w bitwie pod

Andrzejewem w dniach l2-l3 września 1939 r. j nauzoleum żołnierŻy Armii Krajowej

z Andrzejewa i okoiic po]egłych w bitwie na Czelwon}łn Borze podczas akcji ''Burza''

w I 94,1 r

W okolicaclr Dąbrorvy' okoio 6 km od Andrzejewa znajdują się bunkry

Zambrowskiego Rejonu Umocnień, wchodzącego w skład Linii Mołotowa. W skład zespołu

obiektów wc]rodzi pięć schronów bojowych. drr'a trad}tory artylery.jskie, d\,''a

jednoslrzelnicowe km idziałko przeciwpanceme' schrony są dobrze zachorvane posiadają

elementy pancerza zewnętrznęgo i we'łnętrznego. szalunki' obiekty są niebezpieczne ze

względu na zalanie wodą'

W miejscowości stoj figura Jezusa Miłosiemego .!łana AndlŻeje{'skinl Chrrstusem

Z Rio. Posąg umieszczony na kamienn}łn coko]e. został ufundo\\,anv rł ceIu polecenia paralii

AndrŻejewo sercu Chrysfu sowemu'

3.3. Dzieizict|9o rcligune i histołyczne

Andrzejewo należy do Parafij pw' wniebowzięcia NMP' która znajduje się w samq

miejscowośoi' Ż informacji wynika. że została ona utworuona najpmwdopodobniej w latach

1432 1439.

w An&zejewie poŻostało wicle ś]adów pob}tu Slefana Wyszyńskjego' Są to pżede

wszystkinlI po]tet Prymasa w kaplicy św' Anny. epitafiunl poświęcone przyjęciu przez niego

w tym kościele l Komrrnii św' otaz sakramenfu bierzmorvania' czy aleja inl. stefana

Wyszyńskiego pro\ł.adząca na cmentaż' Na cmenlażu. na honolowvm o]iejscu $ Jclo
centrum. blisko grobowca rodzinnego państwa l{ostkowskich. dziedziców pobliskicgo

Mianorva' znajduje się grób matki P4łnasa'

Wśród bohaterów powstania ] 863 r' jest postać z AndrzejęwaI GruchacZ Piotr - lat ,16,

policjant nliejski. żandann na'odowy, urodzony rv Andrzcjewie. W l862 r' zostal

alesŻtowany za udział w manifestacjach patriotycznych. wa]czył pod stocŻkiern. po bit\\'ie tcj

zbiegł do Andzejewa' gdzie został alesztowany i osadzony w t\,vierdzy mod]ii1skiej. Na rlocy

rv1roku sądu wojennego pozbawiony wszelkich praw i zesłany na 20 lat ciężkich robót

w kopalniach syberyjskich.

l0
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W świadomości mieszkańców miejscowości istnię.je wie]e legend i podań

miejscowycłr' Jak głosi jedna z nich, na dnie rzeki Młody Brok spclczy'lva czołg niemiecki

z okresu lI Wojny Światowej. Nlkt nigdyjednak tego nie potwierdził.

w Andrzejewie odb}Ą]vają się drvie imprezy tradycyjne, jednoczące lokalne

środowjsko' Są toI

. Święto Kukurytlzy,

. obchody rocznjcy Bitwy Pod Andrzejewem i Łętownicą'

3.4. obiekly i tereĘ)

An&Żejewo posiada lokowany w średniowieczu lwek z zabudową dlewniano

murowaną W niedalekiej odległości us}.l owanyjest również estetyczny pa'k'

Chcąc poznać walory ku]turowo przJrodnicze Andrzejewa jak i lvschodnią część

gniny został udostępniony sZ]ak IoWerowy,'Nad Brokiem".

3, 5, I nfłastru kt u ra społecz d

$: Ąndruejewie jest skoncentrowana większość obieków z zakresu infrastruktrrry

społecznej obsługującej gminę Andrzejewo ' Żal|czyć d'o nich należy administrację, handel,

służbę Żdro* ia. oświatę, ku]tufę'

Specjalistyczny Szpital Povr'iatowy' wraz Z lozbudor'aną przychodnią i sprawną stccJą

pogolowia ralunkowego, jest logistyoznym Żespołem zabezpieczenia opieki zdrou'otnej'

Natomiast dŻiałejący w Andrzcjcwic ośrodek Zdrowia wykonuje wszelkie lunkcje

pierwszego kontaktu medycznego' Stanowi on również placólvkę podstawowej opieki

medycznej, szczegóInie w zaklesie chorób wewnętrznych, pediatrii i stonlatologii. Misją tej

placówkijest zabezpieczenie stałej opieki dla młodŻieży szkolncj. wraz z pżeprowadzanienl

okresorvych badań i przeglądów uczniów'

w Andrzejewie w bud)nku szkolnym mleści się biblioteka posiadająca l5 tys.

książek' Co roku dokupywane są nowości. Lokale 1 wyposażenie biblioteki pozwalaią jej na

prowadŻenie szerokiej działalności' w t}Ąn także czyelni' Bjblioteka organizu.je też akcje

i konkursy czYelniczc.

Miejscowość posiada dwie placówki ośrviatowe, Szkołę Podstawo\\'ą i Ginrnazjum.

Uczęszcza do nich oclpowiednio 207 i 24l uczniów' w 
^ndrzejewie 

nje ma szkół śIednich.
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ale bliska odległość do miast powiatowych ostrowi Mazowieckjej iZambrorł'a. zapcunic

dalsze kształcenie n]łoClzieży'

3.6' Gospodal ka, rol nicllło

w Andrzejewie ze vzględu na chamkter roJnlczy mie.jscowości nie ma drrżych

zakiadów przemysłowych. Działa tu jednakże kilka mniejszych przedsiębiorstw' przede

wszystkim Ż branży spoż1.wczej' od lat 80łych istnieje, zbudq\\'ana od podstaw jako firma

prywatna Wytwórnia Wód Gazorvanych. Produkuje ona szeroką gamę napojów chłodzących,

w t}qll wodę mineralną "Antosiówka"' wywarzanych u wodY Z w1rsnego ujęcie

ispżedawanych w cstetyc7nych' tradycyjnych' szklanych butelkach' Produkten re8ionalnynl

jest też doskonały makafon, produko\ł'any w ulokowanej obok w\,tlvómj wód Gazowanych

l'abrycc Makaronu. Zakład ten oprócz makalonu na zamówienie ,,łrpieka także. pochodzące

z Podlasia, tradyoyine ciasto sękacz.

Na terenie miejscowości Andrze.jewo lunkcjonu'ie apleka. bank. bar' ponadto dość

dobrze rozwlnięta jest sieć handlowa.

llość osób zarejestrowanych jako bezrobolne to i97 ( l l 5 mężcŻyzn i 82 kobiely)'

Tradycja, uwanrnkowania historyczne i środowiskowe wpłynęły na rolniczy charakter

gospodarki Andrzejewa' Na teleBie rvsi znajduje się 250 gospodarstw rolnych, wśród którycIr

zdecydowaną większość slanou,ją gospodarstu'a o porvierzchnj do 5 ha. Gnrnty ome gminy

oharakteryzują się r1a ogół dobr},rni warunkemj do produkcii rolnej' Miejscami \\)nrcgalą

bardzo intens)łvnego nawadniania i nawożenia' Dominują gleby bieJicowe i pseudobiel1corve,

przy mniejsz1'm udziale gleb brul1amych i czar.)'ch ziem właściwych' wśród gruntów omych

na.jwiększy udział posiada k]asa lVa (.l7_2 96) oraz lllb (25'4 %)' w strukfurze użytków

zie1onych - IV (5.ł'4%) iv (26.9 %)'

W strukturze upraw dominuje uprawa zbóż podstawowych, wynosząca łącznic

Z uprawą kukurydzy na zia]To i mjeszankami zbożowyrni 6'065 ha. co daje ok. 76,5 %

powie.zchni Zasiewów' i{ośliny paslewne z mieszankani zbożowo_strączko\ yn]i Z,l.jmu.ją

] '0'ł7,99 ha ( 13,2 %), ziemniaki - 429,26 ha (5'4 o/o), rośliny przenrysłowe - 358'89 ha ( '1.5

%)' W produkc.ji zwierzęcej dominuję hodow1a bydła i tżody ch]ewnej' obsada bydła rvynosi

87,24 szt'/I00 ha uż),tków rolnych. obsada trzody chlewnej ' 163.'14 szt./l]l ha użFków

rolnvch.
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3,7, I fr.rstruktura techrliczni

Andfzejewo posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę, szczególnje pod

względem telekomunikacyjnym i wodociągowyln' Dobrze rozwil1ięte są także sieć dróg

i energii elektrycznej, jednakże wieś nie posiada kanalizac'ji sanitarnej oraz składowiska

odpadów' Gospodarka odpadami opiera się o sieć kontenerów przęznaczonych na

składowanie śmieci, które są wy."vożone przez prywatną finnę na komunalne składowisko

odpadów w CŻeńvonym Bol.Że (gmjna Za]l']brów). Utylizac.ją zNłok zwierzęcych zajmu.je się

zakład utylizacyjny w strudze'

Centralne położenie Andrzeje'"va na terenie gminy i charakterystyczny plomienisty

układ konrunikacyjny stwarzają dogodne rvarunki rozwoju miejscowości' a także umożlirviają

dostępność usług dla większości g iny.

Usłtlgi telekomunikacyjne Zapewniane są popfzeZ telekomunikacyjną sieć

przcwodową ibczprzervodową w promieniu 5 km od Andrzejewa. obje technolo8ie

zapervniają stały dostęp do Internetu i telefonii stacjonamej. Na terenie miejscorrosci nie ma

stacjj pr7ekaźnikow\ch telelonii konrórko\\'ej' dlalego też dostęp do sieci tego typu r']ie jes!

!\'vstarcZala.c}'' \\' AndrŻąe\\ je funkc'jonuje jeden urŻąd pocztowv (kod 07-305)'

\njze1err.. zr_silane jest rr energrę elektrvcŻlra Z roŻdzie]cuego punktu zasilania

] il] j: ł\ ll Czlźeir ie. poprzez drłiesieci średniego napięcia: czPew - Mroczki i Czyżcsł

ĄnJr7e]e\o Energia elektNczna do domó\\' doplowadzana 'jest z napowietrznych stacji

{fans ńm] aloii]\1 \'ch l 5 
/0.'ł kV, popru eZ stale nodemizowaną sieć niskiego napięcia '

Eners]a cieplna produkou'ana jest w przeważającej części w niewielkich kotłowniach

prŻ}'domo\\ }'ch. Ki]ka kotłolvni większej mocy zaopa!]'uje w energię budynki użyleczności

publicznej' Większość kotłólv eksploatowanych na tęręnie niejscowości zasiIana jest

palirvanri stał1rni. choć znajdują się tu także kotł)' korzystające z paliw płyrnych i gazorvych'

.J.8, Knpital spoleczftJJ i lutlzki

W Andlzejelvie działa ochotnicza straż Pożama, licząca 50 drulrów'

Na wniosck Komendy Powiatowoj Państwowcj Straży Pożarnej, osP Andrzejewo zostało

włączorre do Krajowego Syslernu Ratownictwa Dlogowego.
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J- ANAI-lZA 7-As()B(j\Ą itllEJsco\\ oŚCl

Iabela l' Analiza zrsobów miej1cowoścl'

odowisko przyrodnicze:
- walory krajobrazu,
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr,
nasłonecz.),
_ walory szaty foślinnej (np' runo leśne).
- cenne przyrodniczo obszary lub oblekty,
- świat zwierzęcy (ostoje' siedliska),
_ osobliwości prz1rodnicze,
- wody powievchniowe (cieki. rzeki, starły).
- podłoże, warunki hydrogeoJogiczne,

rodowisko kulturo$€:
- walory architektury wiejskiej,
- walory zagospodarowania przesftzennego.
- zabt'tki,
- zespoły ańystyczne.

Dzicdzictwo historycznc i religijne:
' miejsca, osoby i przedmioty kultu,
_ święta' odpusty, pielgrz}Ąnki.
- legendy, podania i fakty historyczne,

x
X
X

- wazne postacie hisroryczne.
- soecvliczne n

Rodzaj zasobu
.Iest o

znaczeniu
Jest o

znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu

ot iĆkty i terenyi
- du iałki pod zabudowę mieszkaniorvą
- działki pod domy letniskowe'
- działkj pod zakłady usłLLgowc i prŻemysł.
- pustostany mieszkarriowe. magazynowe

i popr'zemysłowe,
- tradycine objckty gospodarskie wsi
(kużnie.
mlyny),

- p]acc i nie'jsca publicznych spotkań,
- mieisca sportu i rckreacii,
Gospodarka, rolnictlvo:
- specyliczne produkty (hodowle, uprawy),
- znane finly plodukcyjne i zakłady
usługowe,
- możliłe do wykorzystania odpady

rodukcyine,
Sąsiedzi i przyjezdni:
- Lol1\5lne. alrdlc\inś .r.iśd/t\\o (duże
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miasto,
arte a komunikacyjna, atrakcja

turystyczna),
- ruch tranz),towy,
- przyjezdni stali i sezonowi.

x

x
Instytucje:
_ placówki opiekj społecznej,
- szkoły,
- dom kuiturv.

X
X
x

organizacje społeczne:
- osP.
-KGW,
- Stowarzvszenia,

X

Źrórjło: Urząd Gminy AndrŻejewo.
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5. DlAGN()ZA AKTIIALNEJ SYTUACJl soŁECTwA ANDRZEJEWo

Tabela 2' Diagrroza aktualnej s}tuacii sołectwa Andrzejewo.

co ją wyróhia? Dobrze utrzymarre walory krajobmzu. niczym nie zniszczone.

Mjeszkańcy dobrze się znają. Środowisko natufalne niejest
zanleczyszczone,

Jakie pelni funkcje? w;eś roln cza.

Kim są mieszkańcy? M iejscow ' w minimalnym Stopniu ludność napły'rvowa'

Co daje utrzymanie? Ro]nictwo, w]asna dz1ałalność gospodarcza. zatrudnięnie

w sęktorze pry'watnym'

Jak zorganizowani są

mieszkańcy?

Rada So|eck; ochotricza S'raż Poźanla'

w jaki sposób
rozwiązują problcmy'l

Dyskusje, wspó1praca z UC. własna pfaca wkład.

Jaki wygląd ma nasza
wieś?

obejścia Żadbane' wlększość dróg o nawierzchni gnrntolvej'

Brak miejsc do cz}'nneso upra\ł'jańia sponu ilv1'pocz1tkrr'

Jakie obyczajo i tradycje

są u nas pielęgnowane

irozwi.jane?

Święto kukurydzy. obchod1 rocznlc1 B1tu1 Pod _ĄndrŻeje\\'em

i Łęto\!n1ca. Tłusry c^\ anek. Dzień Kob]e!. Nlikołaj.

Jak wyglądają
m1eszkania i obe.jścia'l

obejścia z reguł-v zadbane

Jaki jest stan otoczeoia

iśrodowiska'l
wieś 7u,odociągo\\'ana' zgazyfi koWana' zte1efonizowana'

niewystarcŻający dostęp do sjeci komórkowych. Brak kanalizacji

sanitamej ścieki odprorradzane indywidua1nie do szczelnych

zbiorrrikórł 1ub przy'zaerodorv-vch oczyszcza]ni. Brak wysypiska

odpadów.

Jak ie jest rolnictwo) Głórvnie produkcja rrarz1rvnicza i hodowla bydła'

Jakie są powiązania
komunikacyjne?

PKS, własny lranspoń'

Co proponujemy

dzieciorn i młodzieży'l
olganizowanie spotkari izabaw np' z okazji Dnia Dzięcka'

Zlódto U rŻąd Clnlny Andrzeje!ło'
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ó. ANALIZA swoT

Analiza SwOT (ang. Sttengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analysis) stanowi

rcdzaj analizy, rnający na uwadze ocenę słabych i nrocnych stron danego podmiotu na ile

Zewnętrznych szans i zagroże]i. Kategoria mocnych i słabych stron odnosi się do

uwarunkowań lvewnętrznych podmiotów, podczas gdy szanse i zagrożenia mają swe Źródło

na zewnątrz.

Ninicjszą ana]izę opafio na wnioskach płynących z charakterystyki obecnE \ytuacji

rve wsi Andrzejewo.

Tabela 3. Analiza SwOT.

_ dogoó]e położenie konrunikacyjne,
bliskość ośrodków ostrów Mazowiecka -

2l'5 km, Zambrów - l7'5 km, Białystok -
73 km. Warszarva - 104 km,

- dobry stat1 śIodo\ł'iska naturalnego'
- brak ruchu tranzltolvego przez teren

miejscorr'ości,
- w1eś zwodociągowana'
- dobrze zorgalrizowane palcówki

oświatoł'e.
- zorganizowana troska o osoby ubogie

i niepełnosprawne,
- dobra clziałalność sieci dystrybucyjne.j

handlu artykułami ogólnyni
i specjallstycznymi dla potrzeb rolnictwa,

' korzystne przesłallki organizacyjne dla
podeJ n lo\^ J l l i a d 7 ill I a' nn.ci goŚpoJarc,/ś |.

- rr'ięzi nrjędzyludzkie ponliędzy
mieszkańcani miejsoowości'
Już'r oklr,rrnoic ,rIcdz gminy rł .,alr'.ic
pozyskiwania środkórv na rozwój gminy.

- spralvna jeclnostka oSP, włączona do
Kraiowego Systemu Ratowuictwa
Drogou,ego,

- wyslępowanie placówek oświatowych,
zdrowotnych i innyoh irstYucji
publicznych na terenie mie jscowości'

- brak stacjikolejorvej w Diejscowości,
- brak kanalizacji sanitarnej,

odpłył młodych 1udzi,
- rosrrąca ilośó bezrobotnych, a sŻcuególnie

w gospodarstwach rolnycl'\
- niezadowalający stan jednostek skupu

produktórł' rolnych rvyt\łarzanych
w gminie,

- brak mie.jsca do cz)nnego uprawiania
spońu'

- słaba edukacja ekologiczna społeczeństwa,
- brak bazy turystycznej,
- brak zaplecza rekreacyjnego,
- postępujący proces starzcnia się

mieszkańców.
_ niewykoŹystane wa]ory agroturystyczne

i ekologiczne gminy,
- niewykorzystane zasoby siły roboczej,
- dzielalnośc itlllicJ.lc)ch z'lkl:dóu plac1 nie

.jest uwarunkorvana rozwojowo,
' zbynie rozdrobnienie gospodarstw,
_ niezadowalający poziom doskonalenia

zawodowego!
- n jewystarczający system inlbmacji

związanej z pomocą 9niny'

sł.ABE sTRoNYMOCNE STRONY

t1
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_ wzrost atrakciności gospodarcze.j
i inwcsqryjnej gminy i miejscowości,

- wzrost zainteresowania walorami
turystyozno przyrodnicz1łli
miejscowości i terenów przyległych.

- możliwość przejęcia ruchu turystycz]rego
prly ?a'ożelIlu lUlt\oju ba/y nocIc8o\\ej
lletniskowej,

- pełne uzbroionie terenów budowlanych
w jnftastl.ukturę techniczną

' możliwość pozyskania zcwnętrznych
środków finansowych (w tym z funduszy
unijnych),

- rozwój rolnictwa ekologicznego
podlegającego dotacj i.

- prodlkowanie żywllości ekologicznej na
potrzeby gospodarstw agroturystycznych.

- rł zro.t akrywności spoleczno(.ilok,lrcJ'
- reerniglac.je społeczeńsiwa,
- podtrz}łnywanie tradycji, obrzędów.

zwyczajów i gwaly wśród mieszkańcólł '

- ishiejąca rezerwa siły roboczej.

- niska opłacalność produkcji rolnej'
- dekapitalizacja już istniejącej infrastruktury

technicznej,
- niewystarczające nakłady finansowe na

rozbudowę i modemizację infrastruklluy
teoh.icznej.

- małe nakłady na ochronę środowiska.
- spadek dochodów gospodarstw roduinnyoh,

ubożenie mieszkaliców guriny,
- dalszy wzrost bezrobocia.
- Żjawiska patologicznc w społeczności

lokalnej,
- odpłyrv młod1'ch ludzi' emieracja

zarobkosa.
- bla\ zalrlel<.or, ar'd |(-ęnem'|'\\e]lcrjŃ

kralorvvch i zagraniczn-vch.
- .lopr:o\\ .padck ..zb' nlic.'kańcorr
- brak środkó\\'w ind}N'idualnych

gospodarsnłach na ich rozrvój
imodemizację.

_ !\ /r ''l Len Ń b| doun;ct\\ie lol-_;żśn ś
lemPa rozwo.ju.

- lrudności \ł tlzvskaniu kred}'tów
mleszkaniowych dia ludzi o niskich
dochodach.

_ brak rr'idocznych p]anów rozwoju
podmiolórv gospodarczych'

SZANSE
ZA(]RO7,RNIA

Zródło: opracowanie własne.

Itt
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7' \\ IZJA RoZ\ł oJL MlEJsCo\Ą oś(l

Wizja odnowy wsi powstała w wyniku dyskusji nieszkaliców' odwofuje się do

przyszłości. Została sfornlułorvana rv następujący sposób:

,,Ab)' nasza wieś bJ'ła bflrrlziej atłikcyjt a i płąyciągała do siebie turystów''.

Poniżej przedsta\ł,iona została wiz.ja stanu docelowego' .laka nla być nasza wieś

za l0lat.

Tabc]a,ł. WiZja stanu docelorvcgo.

Dyskusje.

Jai -3 ''\ \ r:.ć3i n3sŻ3 \ł ieś'] Es!elyczna. dużo zje]enj.
Ludo\\'e. spońo\Ye' re]igi jne'

\\ 1eki sposób m:!e b1ć
:.ra,\ :i^-* eia tio5lcml l

.Iaiie o'.'} cŻ.],e i trari}cje maja. b'v_c

nas Dlelesnosane i rozu iianelr

Co ma ią rvwóżniać?
Jakie ma pełnić funkcic']

Estetvka i nieskażol1e środorvisko natura]ne'

Kirl rlają być mieszkańc1l) Akt!'!vnj. zaangaŹowan1, w pełni identyfikujący się
z \\'5ja. dbaiacv o lvieś'

Co nra dać utr7!Jnaniel Ro1nicnvo' us}ugl i małe przedsiębio.snva.
W jakj sposób ma b}'ć Storł arzvszenia'
7olgani7o\\'anŻ $'jeś i nriesŻkańcr l

Jak nraia \t!glądac iesŻkania i

tlbelśc la:'
Estetycznie.

Takijak obecny, bądź lepszy.Jaki ma b;r stan otoczenia i
środorr iska1)

Jakie ma być rolnictrł'o'] Dochodowe i zmodcmizorvane.
.lakie mają być porviązan1a
kornLrnikecvine l

Więcej bezpoirednich poiączen PKS.

Co zaproponujemy dzieciom
mlodZieży?

Srviet1ica wiejska z bi]ardcm, stołem do tenisa
stołowego. boisko sponorve' lł'iqccj wspólnych
spotkań z zaba

Zlódło: Ulząd Gnriny Andrzcjervo'
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Plan odnow} Miejscovości AndrŻejewo na l3ta 2009 20ló

8. PLAN RoZwoJU MIE.lscowoŚcl

Tabela 5' Nasza Mała strategia _ Plan Rozwoju sołectwa.

wizja Rozwoju sołectwą

Aby nasza wieś byla boftlziej itrukc}ihd i płz))ciągnęlą .lo siebie luflstólv

Priorytet I

ZwiękŚzenie atrakcyjności rvsi

Cel l: Cel2: Cel3:

ł,adn€ cenłrUm Miejsca i okazje do spotkań

mieszkańców

Poprawa stanu dróg i

budorva chodników

l. Budorva parkingu wraz z

uporŻądko\ł'aniem

otoczenia przy Urzędzie

Gminy w Andżejewie.

L Budowa

ogó]nodostępnego boIska

sportowego.

2. Budowa ścieżek

rowerowych

w granicach

miejscowości'

Pro,jekty:

] lJtwafdŻenie dró'q we \\'si

o narł'ierzchni gnrntorvej'

]' Ll]ożcnje chodnika

wzdfuż głównej drog].

Zródło: Urząd Gminy Andrzejewo'
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Plan odnowy Miejscowości Andrzejewo na lata 2009 _ 20ló

9' ZARZĄDZANIE

odpowiedzialn;łn za realizację Plan odnowy Miejscołości Andzejewo na lata 20a9

2016 oraz ie9o poszczegó1nych e]ementów będzie soĘs wsi wraŻ z Radą Sołecką przy

współpracy z Wójtem Gminy i Radą Gminy. Wdrażanje Planu odnowy Miejscowości

A drzeje'A)o na lata 2009 20]6 loŻpocŻnie się poprzez wplowadzenie go w Źycie uchwałą

Rady Gminy Andrzejervo.

Monitolowanie Plantt odnowy Miejscowości Andrzejewo na lata 20a9 2016

plowadzone będzię na podstawię składanych raportów finansowo _ rzeczowych' Monitoring

będzie dokon1'rvany w sprawozdanju roczn}rrn' SzcŻegółowa ocena zadań po zakończenju

i rozliczeniu inrvestycji.
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