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WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości Barcice jest dokumentem określającym strategię rozwoju 

miejscowości  na  lata  2010-17.  Jego  celem jest  zapewnienie  zrównoważonego  i  trwałego 

rozwoju miejscowości jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego 

w sposób zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. 

Plan  zawiera  charakterystykę  miejscowości,  jej  historię,  a  także  poddaje  analizie 

zasoby miejscowości, które mogą zostać wykorzystane w celu jej odnowy. Dokument zawiera 

również analizę SWOT obrazującą mocne i słabe strony miejscowości oraz stojące przed nią 

szanse i zagrożenie płynące z otoczenia. Przedstawione zostały również planowane kierunki 

rozwoju, a także zadania, których realizacja pozwoli na osiągnięcie założonych celów, wraz z 

szacunkowym kosztorysem i harmonogramem. Plan Odnowy Miejscowości Barcice ma się 

przyczynić przede wszystkim do aktywizacji mieszkańców oraz poprawy standardu ich życia, 

a w konsekwencji do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości. 

Niniejszy  plan  jest  dokumentem  otwartym  mogącym  podlegać  aktualizacji  w 

zależności  od  zmieniających  się  uwarunkowań  ekonomiczno-społecznych  oraz  oczekiwań 

mieszkańców. 
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA 
OPERACJA

a) położenie miejscowości, przynależność administracyjna, wielkość, liczba ludności

Miejscowość  Barcice  jest  jedną  z  31  miejscowości  wyodrębnionych  w  podziale 

administracyjnym  Gminy  Somianka,  położonej  w  środkowej  części  województwa 

mazowieckiego przy ujściu rzeki  Bug. Należy do powiatu wyszkowskiego,  gdzie  zajmuje 

jego południową część. Barcice od strony południowej otoczone jest rzeką. To miejscowość 

wymarzona do wypoczynku z dużą ilością działek letniskowych.

Gmina  Somianka  zajmuje  powierzchnię  116  km2,  co  stanowi  13,2%  powierzchni 

powiatu wyszkowskiego. Powierzchnia sołectwa Barcice wynosi 3,8 km². 

Gminę  Somianka  zamieszkuje  5482  osoby,  natomiast  samą  miejscowość  Barcice 

zamieszkuje 210 osób.

Gmina  graniczy  z  następującymi  gminami:  Rząśnik,  Wyszków  Zatory,  Serock  i 

Dąbrówka.
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b) historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na 

powstanie układu przestrzennego

Nazwa wsi pochodzi od imienia Barta lub Bart. Barcice należą do bardzo starych osie-

dli. Pierwsze pisane dane pochodzą już z 1185 roku (Partici). Wtedy to wojewoda mazowiec-

ki  Żyro darował  tę  wieś kościołowi N.P.M na przedmieściu Płocka.  (Darowizna zapewne 

obejmowała większy obszar na którym później powstały kolejne wsie kościelne, w tym So-

mianka) Od tej pory była to przez wieki własność kościelna. 

Z czasem Barcice stały się uposażeniem klasztoru norbertanek płockich. Osada rozwi-

jała się pomyślnie do początku XIII wieku, kiedy to nastąpiły najazdy Jaćwingów i Litwinów, 

które aż do końca XIV wieku hamowały rozwój tych ziem. 

Po ustaniu najazdów pojawili  się tu  nowi osadnicy.  Władze kościelne postanowiły 

utworzyć tu parafię. Wokół Barcic był duży obszar dóbr kościelnych, które dopiero zagospo-

darowywano i właśnie Barcice miały stać się centrum tego zespołu dóbr. W 1390 roku stara-

niem Pawła, proboszcza płockiego konwentu norbertanek, biskup płocki Stanisław erygował 

w Barcicach parafię (ówcześnie Barcicze). Rozpoczęto budowę pierwszego drewnianego ko-
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ścioła. Do parafii włączono spory obszar ziemi, również dóbr prywatnych, po obu stronach 

Bugu (od Serocka aż po Kręgi). 

Wsie kościelne często były lustrowane, ale nigdy nie ukazały się drukiem lustracje wsi 

diecezji płockiej. Nieco informacji można znaleźć w spisie podatkowym z 1578 roku. W tym 

czasie w Barcicach (Barczicze) uprawiano 13 i pół włóki ziemi, na której mieszkali kmiecie. 

Mieszkały też dwie rodziny zagrodników i jeden rzemieślnik. Do opisu wsi dodano też łaciń-

skie słowo  scabini,  które oznaczało ławnika, sąd. Wsie kościelne miały immunitet sądowy, 

czyli pełne prawa do sądzenia swoich poddanych. Dobra norbertanek płockich były rozrzuco-

ne po Mazowszu, a w tej okolicy należały do nich tylko: Somianka, Płudy, Barcice i Wólka 

Somiankowska, zapewne właśnie w Barcicach zorganizowano ławę sądową dla tych wsi. Są-

dził przedstawiciel norbertanek (sołtys) wraz z wybranymi do ławy mieszkańcami tych wsi. 

Wsie należące do Kościoła były z reguły duże i dobrze zarządzane, jednak obciążenia chło-

pów były również ciężkie jak w dobrach prywatnych. 

Rozwój wsi został zahamowany w połowie XVII wieku w wyniku potopu szwedzkie-

go, ludność kraju zmniejszyła się o 1/3, a wsie liczące po kilka domów lub wręcz puste nie 

należały do wyjątków. Na szczęście w tej okolicy nie było większych działań wojennych oraz 

przemarszów wojsk, jednak regres gospodarczy i tu dał się we znaki. W 1781 roku przepro-

wadzono lustracje miejscowej parafii. Czytamy w niej  Jest kościół parafialny w Barcicach  

nowy, drewniany, z kostkowego drzewa hyblowanego, nakładem Jgmci ks. Mateusza Kamień-

skiego proboszcza klasztoru, wystawiony w roku 1748 (...).Ten kościół stoi na rzeką Bugiem  

spławną, w wojewostwie mazowieckim, ziemi nurskiej,  powiecie kamienieckim. Graniczy z  

Wyszkowem o półtorej mile, z Dąbrówką o milę, z Popowem o pół mile małe, z pniewską i za-

torską parafiami. Wsie do tej parafii należą: Barcice, Somianka, Płudy, Wola Barcicka. Osób  

do spowiedzi w tej parafii teraz 367, do spowiedzi ci wszyscy spowiadali się wielkanocną spo-

wiedzią. Dzieci według opisu teraźniejszego in a.d. 1781 jest 108 nie do spowiedzi. Żyda ani  

żadnej religii [innej] nie ma. (....) Relikwii żadnej nie ma. Jest kaplica w Somiance (..) opar-

kaniona dobrze, beż żadnego funduszu. (...) Cmentarz wkoło oparkaniony in a. 1780, z jedną  

furtką pod kontami, zamyka się dobrze. Plebania nowa z drzewa tartego heblowanego, komi-

ny murowane pod gontami (...).

Z zapisków parafialnych wynika, że ówczesny ksiądz proboszcz, Stanisław Zdrojew-

ski, był dobrym gospodarzem. Wystawił nową plebanię, nowe stodoły (oprócz tych, które już 

były)  postawił  też  nowy szpital,  czyli  coś  w rodzaju  domu opieki  społecznej.  Szpital  „o 

dwóch izbach, drzwi 3, na zawiasach żelaznych (...) Okna dwa w ołów w szpitalu stare, od 

starej plebani. W jednej izbie dwóch dziadów z żonami mieszkają i baba, w drugiej izbie or-

ganista z żoną mieszkają. Folwark i spital dranicami nowemi pokryty 1718. W parafii nie było 
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w tym czasie żadnej szkoły parafialnej, ksiądz też nie miał wiadomości by kiedykolwiek tako-

wa była (Dyrektora szkoły na tak małej parafii gdzie tylko chłopi nie był nigdy ani się nie  

znajduje). Ksiądz proboszcz miał dobre zdanie o swych parafianach: Z łaski Bożej zgorszenia  

ani publicznych ekscesów nie masz. 

W 1795 roku, w wyniku rozbiorów Polski, ten rejon znalazł się w granicach Prus jako 

Prusy Nowowschodnie. Zaborcy pruscy (ewangelicy) szczególnie gorliwie zajęli się dobrami 

zakonnymi i biskupimi. Przed końcem XVIII wieku wszystkie dobra ziemskie należące do 

Kościoła zostały upaństwowione. Tak więc, Barcice i okoliczne wsie stały się dobrami rządo-

wymi. Włączono je do dóbr rządowych Brańszczyk. Do 1807 roku były to dobra pruskie, na-

stępnie należące do Księstwa Warszawskiego. Po 1815 roku zarządzała nimi Komisja Skarbu 

Królestwa Polskiego. Za czasów Królestwa powstały dobra rządowe Somianka (początkowo 

Brańszczyk), skupiające dobra rządowe w tej okolicy. 

Trudne były początki szkolnictwa na terenie parafii Barcice. Dopiero z 1811 roku po-

chodzi pierwsza wzmianka o szkole w Barcicach. Zapisano wtedy:  Przy tym kościele jest  

szkoła elementarna w tym miesiąciu zaprowadzona, w tej szkole dopiero jest uczniów ośmiu. 

Fundatorem szkoły był miejscowy ksiądz proboszcz, który utrzymywał nauczyciela oraz dał

lokal na szkołę. Jednak w latach 1812-14 w czasie „zaburzeń wojennych” (wojny napoleoń-

skie) okazało się, że ksiądz ani rodzice nie są w stanie utrzymać nauczyciela i szkoła została 

zamknięta, a uczyło się w niej około 20 uczniów obojga płci. Nauczyciel nie opuścił tych 

stron, został  zatrudniony przez naddzierżawcę dóbr Somianka, gdzie uczył kilkoro tamtej-

szych dzieci. Od tej pory to właśnie Somianka stała się ośrodkiem szkolnictwa w tym terenie. 

Po kilku latach w tamtejszej szkole było już około 15 dzieci (rok 1819). W roku następnym 

wybudowano nowy budynek szkoły w Barcicach (obok plebani)  i  znowu przeniesiono tu 

szkołę. W tym czasie nauczycielem był Piotr Trembiński, nie wiadomo czy to był ten sam na-

uczyciel notowany w 1811 roku. Szkoła funkcjonowała tu do początku lat trzydziestych XIX 

wieku. Rozkwit szkolnictwa nastąpił w latach sześćdziesiątych. Notowano niewielkie szkółki 

w każdej wsi parafii barcickiej, oprócz jednej wsi „w której znaleźli się mieszkańcy temu prze-

ciwni”. To tych szkół „znaczna bardzo liczba dzieci uczęszcza”. Parafia w Barcicach obejmo-

wała ówcześnie: Barcice, Somiankę, Wolę Somiankowską i Płudy. W 1818 roku w tej parafii 

naliczono 855 wiernych. Natomiast według danych z 1827 roku w Barcicach było 18 domów 

i 134 mieszkańców. 

Do połowy XIX wieku była to wieś rządowa dzierżawiona przez różne osoby. Później 

stała się własnością rodziny Puszetów. W 1864 roku nastąpiło uwłaszczenie ziemi dworskiej. 

Opis wsi z 1880 roku informuje: Barcice: wieś, nad rzeką Narwią, powiat pułtuski, gmina So-

mianka. Leży w dolinie Narwi, na lewo od drogi bitej z Wyszkowa do Serocka. Posiada ko-
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ściół parafialny drewniany. W pobliżu przewóz na Narwi, na drodze z Somianki do Radzymi-

na. Parafia dekanatu pułtuskiego liczy 1 561 dusz.

W czasie spisu powszechnego z 1921 roku w tej miejscowości naliczono 42 domy i 

262 mieszkańców. Oprócz Polaków mieszkało tu 4 Żydów. 

Obecny kościół w Barcicach pochodzi z 1758 roku (w wizytacji z końca XVIII wieku 

zapisano datę 1748), wybudowano go staraniem Mateusza Kamieńskiego proboszcza kon-

wentu norbertanek. Był restaurowany w 1810 i gruntownie remontowany w latach 1850-1868. 

Kościół  jest  drewniany  trójnawowy,  o  konstrukcji  zrębowej.  Obok  kościoła  znajduje  się 

dzwonnica pochodząca z 1768 roku, drewniana o konstrukcji słupowej. Dach namiotowy kry-

ty gontem. Przed kościołem jest kapliczka pochodząca z XVIII wieku.

Historia Barcic sięga czasów średniowiecza, a wydarzenia, które miały miejsce w tej 

miejscowości znacząco wpłynęły na obecny jej układ przestrzenny. W dalszym ciągu wieś 

stanowi część szlaku bursztynowego, w dalszym ciągu, choć nie w celach handlowych, ale 

rekreacyjno-sportowych, odbywają się tu spławy rzeką. Dzięki swej „handlowej” historii wieś 

Barcice  posiadają zwartą zabudowę, tzw. ulicówkę.

c) przestrzenna struktura miejscowości:  dominanta przestrzenna, otwarta przestrzeń 

wspólna, elementy charakterystyczne miejscowości

Barcice  dzięki  swym historycznym uwarunkowaniom,  posiada  wszystkie  elementy 

mające wpływ na strukturę przestrzenną tej miejscowości. 

Najbardziej  wyróżniającym tą  miejscowość  elementem jest  drewniany kościół  pod 

wezwaniem Św. Stanisława BM z 1758 r. roku, zabytek klasy "0".

W  miejscowości  znajduje  się  też  przykościelny  skwer,  otwarty  dla  wszystkich 

mieszkańców.

Oprócz tych dwóch znaczących i wyróżniających Barcice  dominat przestrzennych, 

wieś posiada jeszcze inne charakterystyczne dla niej elementy. We wsi znajduje się szereg 

innych zabytkowych elementów architektonicznych,  np.  zabytkowa kapliczka wykonana z 

pnia  drzewa, W  miejscowości  Barcice  znajduje  się  też  zabytkowy  cmentarz  parafialny 

wpisany do Rejestru Zabytków w dniu 13.01.1986 r. Na cmentarzu tym jest wiele starych 

grobów.  Wśród  nich  Nagrobek  Wiktora  Deplewskiego  z  1910  r.  (wpisany  do  Rejestru 

Zabytków dn. 30.01.1986 r.). Jest też wspólna mogiła rozstrzelanych przez hitlerowców we 
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wrześniu 1944 r. mieszkańców Barcic za pomoc udzieloną partyzantom. We wsi tej pod nr 22 

znajduje  się  też  drewniany  dom  z  1918  r.  -  własność  Tadeusza  Rakowskiego.  Jest 

wspaniałym, dobrze zachowanym przykładem zdobnictwa domów w kulturze kurpiowskiej. 

Zachowały się ozdoby umieszczone pod dachem i pod oknami, także pięknie zdobiony ganek.

2. INWENTARYZACJA  ZASOBÓW  SŁUŻĄCYCH  ODNOWIE 
MIEJSCOWOŚCI

a) zasoby przyrodnicze
Warunki  klimatyczne  -  zaliczane  są  do  gorszych  w  kraju.  Mało  korzystne  warunki 

nasłonecznienia, jak również stosunkowo częste mgły poranne. Duża wilgotność terenu. W 

rejonie Barcic negatywne aspekty klimatyczne łagodzi rzeka. Średnia temperatura waha się 

od -4 0 C w zimie do + 17,3 0 C latem. Okres wegetacji wynosi 210 dni, od pierwszych dni 

kwietnia do końca października. Opady atmosferyczne to około 440 - 650 mm na rok. Wiatry 

mają przeważnie kierunek zachodni,  latem wzrasta udział  wiatrów północno- wschodnich, 

zimą - południowo - zachodnich.

Rzeźba terenu -  Międzyrzecze  Łomżyńskie  tworzy plejstoceńska  wysoczyzna  morenowa 

wyniesiona  90  –  115  m  n.p.m.  Obszar  reprezentuje  typ  rzeźby  polodowcowej  z  okresu 

zlodowaceń.  Na  obecny  wygląd  wpłynęły  procesy  erozyjne,  w  szczególności  wody 

wypływające  spod  lodowca,  które  ścięły  i  zdeformowały  starsze  formy  akumulacji 

lodowcowej. Barcice leżą w południowym pasie młodopleistoceńskiej terasy nadzalewowej 

doliny Bugu.  Terasy nadzalewowe Narwi  i  Bugu  budują  rzeczne  piaski  i  żwiry:  drobne, 

średnie i grube, na przemian o dużych miąższościach. Stanowi to zatem korzystne grunty pod 

budownictwo.

Surowce  naturalne  - teren  miejscowości  jest  ubogi  w  surowce  naturalne,  a  te  które 

występują,  zaspakajają  jedynie  potrzeby  lokalnej  społeczności.  Są  to  niewielkie  złoża 

kruszywa naturalnego w postaci piasku, żwiru i pospółki.

Zasoby wód - zasoby wód powierzchniowych stanowi rzeka Bug, która jest  jednocześnie 

największym ciekiem wodnym. Rzeka płynie asymetrycznie doliną, w kierunku południowo- 

zachodnim. Barcice położone jest w starorzeczu Bugu. Wiosną i latem często zdarzają się tu 

powodzie.

Tereny  seminaturalne  - Tereny  Barcic   objęte  są  różnymi  formami  ochrony  (użytek 

ekologiczny lub obszar specjalnej ochrony siedliskowej w systemie obszarów chronionych 

NATURA 2000). Barcice  zaliczane jest do systemu obszarów chronionych NATURA 2000 - 

w  ramach  specjalnej  ochrony  ptaków  -  Doliny  Dolnego  Bugu  (PLB  140005  Ostoja 
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Nadbużańska).

Dolina Dolnego Bugu odznacza się dużą różnorodnością przyrodniczą, jest tu jedna z 

najcenniejszych ptasich ostoi w Polsce. Na nadbużańskich rozlewiskach gniazdują i żerują 

czaple siwe, mewy, różne odmiany bekasów, czajki, rybitwy białoczelne i czarne, sieweczki 

rzeczne.  Ponadto  występuje  tu  wiele  unikatowych  gatunków  związanych  z  terenami 

podmokłymi:  kszyk,  samotnik,  krwawodziub,  zielonka,  wodnik,  błotniak  stawowy.  Na 

nabrzeżnych  skarpach  wykształciły  się  warunki  odpowiednie  do  zakładania  gniazd  przez 

zimorodki i kolonijne jaskółki brzegówki. W okresie wiosny i jesieni można tu spotkać dzikie 

kaczki, łabędzie, gęsi, żurawie, kormorany.

b) dziedzictwo kulturowe

Na terenie miejscowości Barcice znajdują się liczne obiekty zabytkowe, które znacząco 

wpływają na dziedzictwo kulturowe tej miejscowości. 

-  drewniany  Kościół  Parafialny  z  1758  roku,  zabytek  klasy  "0", 

-     kapliczka wykonana z pnia drzewa,

-    zabytkowy cmentarz parafialny wpisany do Rejestru Zabytków w dniu 13.01.1986 

r.  Na cmentarzu tym jest  wiele starych grobów. Wśród nich Nagrobek Wiktora 

Deplewskiego z 1910 r. (wpisany do Rejestru Zabytków dn. 30.01.1986 r.). Jest też 

wspólna  mogiła  rozstrzelanych  przez  hitlerowców  we  wrześniu  1944  r. 

mieszkańców Barcic za pomoc udzieloną partyzantom,

 -  drewniany dom nr 22 z 1918 r. - własność Tadeusza Rakowskiego. Jest wspaniałym, 

dobrze  zachowanym  przykładem  zdobnictwa  domów  w  kulturze  kurpiowskiej. 

Zachowały  się  ozdoby  umieszczone  pod  dachem i  pod  oknami,  także  pięknie 

zdobiony ganek.

Ale  oprócz  dużej  ilości  obiektów  zabytkowych,  które  znajdują  się  na  terenie  tak  małej 

miejscowości,  mieszkańcy  wsi  Barcice  kultywują  swoje  tradycje  także  w  inny  sposób, 

zachowując dzięki temu dziedzictwo kulturowe wsi, co opisane jest  poniżej.

c) obiekty i tereny

Najbardziej  charakterystycznym  obiektem   znajdującym  się  we  wsi  Barcice,  jest 

drewniany kościół parafiny  oraz  plac otoczony głazami narzutowymi, w którego  centrum 

stoi  zabytkowa kapliczka wykonana z  pnia  drzewa.  Jest  to  miejsce spotkań towarzyskich 

mieszkańców wsi. 

d) infrastruktura społeczna
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Najistotniejszym elementem infrastruktury społecznej jest OSP, w której budynku siedzę 

ma również świetlica środowiskowa. Budynek jest ogrodzony.  To właśnie na placu przed 

świetlicą,  co  cztery  lata,  organizowane  są  gminne  dożynki.  Mieszkańcy  przygotowują  i 

wystawiają  na  scenie  ,,obrzęd  żniwny”,  organizują  korowód  dożynkowy  z  pieśniami 

obrzędowymi,  stoiska  degustacji  potraw  ze  zdrowej,  naturalnej  żywności  oraz  konkursy 

pn.: ,,Wieniec dożynkowy”, ,,Piękna zagroda wiejska”. Na początku maja obchodzony jest 

również  dzień  Świętego  Floriana,  patrona  strażaków.  Kultywowana  jest  także  tradycja 

odpustów.  Świetlica jest miejscem spotkań młodzieży i dzieci, zebrań mieszkańców, Rady 

Sołeckiej, a także miejscem imprez towarzysko – kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych mieszkańców miejscowości. 

e) infrastruktura techniczna

Oświata – Na terenie miejscowości nie znajduje się żadna szkoła. 14 dzieci, które mieszkają 

we wsi, uczęszcza do oddalonej o 3 km szkoły podstawowej w Jackowie Górnym, a 22 - do 

Gimnazjum w Somiance, oddalonego o 4 km.

Ochrona  zdrowia  -  w miejscowości  Barcice  brak  jest  zakładu  opieki  zdrowotnej. 

Mieszkańcy, w zakresie podstawowych usług medycznych, korzystają z usług dwóch lekarzy 

rodzinnych w Ośrodku Zdrowia w oddalonej  o 4  kilometry Somiance.  We wsi brak jest 

również apteki. Najbliższa znajduje się w Somiance. W przypadku specjalistycznych usług 

medycznych mieszkańcy wsi Barcice korzystają z usług Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Infrastruktura publiczna -  nadrzędny układ komunikacji na terenie gminy sprawują dwie 

drogi: krajowa nr 62 Serock – Wyszków oraz droga wojewódzka nr 618 Pułtusk – Wyszków. 

Droga krajowa biegnąca przez północną część wsi Barcice daje duże szanse rozwoju dla tej 

miejscowości,  ale  stwarza  również  zagrożenia  związane  z  bezpieczeństwem  ruchu 

drogowego, zwiększyła się liczba wypadków oraz potrąceń pieszych. 

Przez  Barcice  przebiega  droga  powiatowa  nr  4414W relacji  Popowo A -  Popowo 

Parcele – Jackowo Dolne – Somianka – Michalin - Kręgi – Tulewo. Jakość techniczna dróg 

budzi  wiele  zastrzeżeń,  drogi  nie  są  dostosowane  do  zwiększającego  się  ruchu 

samochodowego,  zwłaszcza  dla  samochodów  wysokotonażowych,  które  coraz  częściej 

przejeżdżają przez miejscowość.

Komunikacja  publiczna nie  jest  wystarczająco rozwinięta.  Przewozy pasażerskie  w 

Barcicach  prowadzone  są  przez  komunikację  autobusową  na  trasie  Popowo  Kościenie  – 

Jackowo – Barcie – Wyszków.

Dużą niedogodnością dla mieszkańców wsi jest brak nawierzchni asfaltowej w dużej 
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części  wsi,  a  także  brak  chodników  oraz  oświetlenia  na  bocznych  drogach.  Na  terenie 

miejscowości  brak  jest  także  transportu  kolejowego.  Najbliższe  stacje  kolejowe 

zlokalizowane są w Wyszkowie.

W miejscowości  nie  funkcjonuje  oddział  nadawczy  Poczty  Polskiej,  co  jest  dużą 

niedogodnością dla mieszkańców wsi.

Zaopatrzenie  w  gaz  i  energię -  na  terenie  Barcic  budynki  mieszkaniowe ogrzewane  są 

indywidualnie, brak jest ogrzewania olejowego, domy ogrzewane są piecami węglowymi i 

drzewnymi. Powoduje to uciążliwości dla środowiska naturalnego i skłania do rozważań jak 

w przyszłości rozwiązać sprawę energii cieplnej dla mieszkańców.

Przez  teren  gminy  nie  przebiega  sieć  gazociągowa.  Dla  celów  gospodarczych 

wykorzystywany jest gaz propan - butan.

Łączność  telekomunikacyjna -  18,23%  osób  na  terenie  wsi  posiada  telefoniczną  sieć 

kablową. Łącznie do sieci telefonicznej podłączone jest 29 gospodarstw domowych. Usługę 

dostępu do internetu szerokopasmowego świadczy Telekomunikacja Polska S.A.( Neostrada), 

do  internetu  bezprzewodowego  Polkomtel  (Plus  GSM) oraz  Orange.  Dostęp  do  internetu 

posiada w sumie 14 gospodarstw domowych. Barierą w korzystaniu z zasobów internetu są 

wysokie koszty połączenia.

Gospodarka wodno-ściekowa -  w Barcicach  do sieci wodociągowej przyłączone jest  54 

gospodarstwa.  Żaden budynek nie  jest  przyłączony do kanalizacji  przewodowej   gminnej 

oczyszczali ścieków bytowych. Gmina, poza miejscowością gminną, gdzie zlokalizowana jest 

oczyszczalnia ścieków i wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 4,2 km, do której 

przyłączonych  jest  118  gospodarstw  nie  posiada  kanalizacji.  Ścieki  są  odprowadzane  do 

przydomowych szamb. Na rok 2011 planowana jest budowa we wszystkich miejscowościach 

gminnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami - na terenie wsi Barcice, tak jak i w całej gminie Somianka, nie ma 

żadnego wysypiska śmieci, przestało funkcjonować w 2005 roku,  odbiór stałych odpadów 

komunalnych od mieszkańców gminy odbywa się  w oparciu o kontenery ustawione przy 

posesjach.  Nie prowadzi  się  też selektywnej  zbiórki  odpadów. Koszt  odbioru co najmniej 

jednego pojemnika wynosi 21,00 zł. brutto miesięcznie. 

Inne usługi - na terenie wsi Barcice znajdują się dwa sklepy spożywczo – przemysłowe. Nie 

istnieją natomiast żadne inne punkty usług dla ludności typu salon fryzjersko – kosmetyczny 

czy też zakład krawiecki.

f) gospodarka i rolnictwo

Rolnictwo - na terenie Barcic przeważają gleby hydromorficzne. Są to głównie czarne ziemie 
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zdegradowane, gleby murszowo – mineralne, murszowate, mady lekkie oraz gleby torfowe. 

Przeważają  gleby V i  VI klasy bonitacyjnej.  Głównym kierunkiem produkcji  roślinnej  są 

zboża (żyto, owies, pszenżyto). W mniejszym stopniu uprawniane są ziemniaki.

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów we wsi Barcice 

Nazwa 
miejscowości

Powierzchnia 
areału (ha)

Użytki rolne 

ogółem

% 
powierzchni 
ogólnej

Struktura użytków rolnych
Grunty orne, 
sady (%)

Łąki i 
pozostałe 
grunty (%)

Barcice 334,14 354,22 92,2% 80,5 19,5
Źródło: UG Somianka, Wspólnota wiejska Barcice

Według danych Urzędu Gminy w Somiance, liczba gospodarstw rolnych w  wynosi 37, 

przeciętny rolnik gospodaruje na 8 ha. Dominującym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest 

hodowla trzody chlewnej i bydła. Pogłowie bydła przekracza 120 szt., trzody chlewnej 300 

szt.  Dominuje ściółkowy tryb utrzymania budynków inwentarskich oraz mechaniczny dój. 

Gospodarstwa rolne w Barcice są dość dobrze wyposażone w niezbędny sprzęt do produkcji 

rolnej.

Gospodarka -  w miejscowości Barcice  pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi 5 

osób.

Na terenie  miejscowości  Barcice  znajdują  się  dwa sklepy spożywczo –  przemysłowe, 

jedna firmy zajmująca się działalnością usługową związaną z zagospodarowaniem terenów 

zielonych, jedna firma transportowa oraz ośrodek wypoczynkowy. Są to firmy jednoosobowe, 

nie zatrudniające większej liczby osób.

Bezrobocie  – Wg danych  Powiatowego Urzędu  Pracy w Wyszkowie  (stan  na  31 
września 2010 roku) liczba bezrobotnych w gminie Somianka wynosiła 219 osób, w tym 90 
kobiet. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 17 osób, w tym 6 kobiet.

Na terenie miejscowości  Barcice bezrobotnych jest 12 osób. Z rent i emerytur utrzymują się 

24 osoby, z zasiłków pomocy społecznej - 1 rodzina, ze świadczeń rodzinnych korzysta 20 

rodzin.

g) kapitał społeczny i ludzki

Na terenie wsi Barcice funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, która została założona w 

1967 roku. W skład jednostki wchodzi 34 członków OSP. Przy OSP funkcjonuje świetlica 

środowiskowa  będąca  miejscem  spotkań  mieszkańców.  Działa  tu  także  Stowarzyszenie 

Użytkowników  Ośrodka  „POD   SOSNAMI”.  Bardzo  aktywna  jest  również  wspólnota 
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wiejska dysponująca znaczącym obszarem gruntów w miejscowości.

Tabela 2. Analiza zasobów miejscowości Barcice – ZESTAWIENIE.

Rodzaj zasobów Brak Jest - małe Jest - średnie Jest - duże
Środowisko przyrodnicze

walory krajobrazu ▲

walory klimatyczne(mikroklimat, wiatr, 
nasłonecznienie)

▲

walory szaty roślinnej ▲

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty ▲

świat zwierząt (ostoje, siedliska) ▲

osobliwości przyrodnicze ▲

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy)

▲

podłoże, warunki hydrogeologiczne ▲

gleby, kopaliny ▲

Środowisko kulturowe
walory  architektury  wiejskiej  i 
osobliwości kulturowe

▲

zabytki ▲

zespoły artystyczne ▲

dziedzictwo religijne i historyczne ▲

miejsca, osoby i przedmioty kultu ▲

święta, odpusty, pielgrzymki ▲

tradycje, obrzędy, gwara ▲

legendy, podania i fakty historyczne ▲

ważne postacie historyczne ▲

specyficzne nazwy ▲

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową ▲

działki pod domy letniskowe ▲

działki  pod  zakłady  usługowe  i 
przemysł

▲

pustostany mieszkaniowe ▲

pustostany magazynowe i 
poprzemysłowe

▲

tradycyjne  obiekty  gospodarskie  wsi 
(kuźnie, młyny) 

▲

place i miejsca publicznych spotkań ▲

miejsca sportu i rekreacji ▲

gospodarka, rolnictwo ▲

specyficzne  produkty  (hodowle, 
uprawy polowe)

▲
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znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe

▲

możliwe do wykorzystania odpady 
poprodukcyjne

▲

Sąsiedzi i przyjezdni
korzystne sąsiedztwo ▲

ruch tranzytowy ▲

przyjezdni stali i sezonowi ▲

Instytucje ▲

placówki opieki społecznej ▲

szkoły ▲

dom kultury ▲

ludzie, organizacje społeczne ▲

OSP ▲

KGW ▲

Stowarzyszenia ▲

W poniższej tabeli przeprowadzono diagnozę aktualnej sytuacji Barcice.

Tabela 3. Diagnoza aktualnej sytuacji w miejscowości Barcice.

Co ją wyróżnia? Malownicze położenie nad rzeką Bug, piękne krajobrazy. 

Jaką pełni funkcję? Wieś  rolnicza  -  w  obrębie  miejscowości  znajduje  się  37  gospodarstw 
rolnych.  Dzięki  lokalizacji  świetlicy  środowiskowej  pełni  funkcję 
oświatową i kulturalną.

Kim są mieszkańcy? Barcice liczą 210 osób.  Są to właściciele indywidualnych gospodarstw 
rolnych,  osoby  spoza  tereny  gminy  posiadające  działki  letniskowe, 
pracownicy  zakładów  pracy,  emeryci  renciści,  bezrobotni,  osoby 
zajmujące się handlem i usługami.

Co jest podstawą 
utrzymania?

 Praca we własnym indywidualnym gospodarstwie rolnym, zatrudnienie 
w  sektorze  prywatnym,  świadczenia  socjalne  typu:  renty,  emerytury, 
własna działalność gospodarcza.

W jaki sposób są 
zorganizowani 
mieszkańcy?

Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna. 

W jaki sposób rozwiązują Dyskusje, zebrania wiejskie, współpraca z Urzędem Gminy.
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problemy?

Jak wygląda nasza wieś? Główna cześć wsi położona jest wzdłuż drogi gminnej, zabudowa zwarta, 
tzw.  ulicówka,  niezagospodarowane  tereny  nad  Bugiem,  brak  pola 
namiotowego,  brak  boiska  wielofunkcyjnego,  brak  nawierzchni 
asfaltowej w dużej części  miejscowości.

Jakie  obyczaje  i  tradycje 
są  u  nas  pielęgnowane  i 
rozwijane?

Kultywowanie tradycji religijnych: odpusty, Zielone Światki, Boże Ciało, 
Święta Wielkanocne.
Kultywowanie tradycji lokalnych: dożynki, Dni Św. Floriana

Jaki  jest  stan  otoczenia  i 
środowiska?

Środowisko  naturalne  nieskażone,  brak  większych  skoncentrowanych 
źródeł zanieczyszczeń powodujących degradację środowiska.

Jakie jest rolnictwo? Rozdrobnione, niewyspecjalizowane, wielokierunkowe

Jakie są powiązania 
komunikacyjne?

Przez Barcice przebiega droga powiatowa, brak jest połączeń kolejowych.

Co proponujemy dzieciom 
i młodzieży?

Barcice są siedzibą świetlicy wiejskiej, w związku z tym młodzież jak i 
dorośli mieszkańcy mogą korzystać z jej zasobów.

3. OCENA MOCNYCH  I  SŁABYCH  STRON  MIEJSCOWOŚCI,  W  KTÓREJ 
BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA

Tabela 4. Analiza SWOT miejscowości Barcice.
Silne strony Barcic Słabe strony Barcic

• jedna z większych miejscowości w gminie 
zarówno po względem liczby mieszkańców, 
jak i zajmowanego obszaru,

• dogodne położenie wsi - droga krajowa 
Serock – Wyszków oraz droga powiatowa 
Wyszków – Serock – Warszawa,

• bliskość aglomeracji warszawskiej,

• walory przyrodnicze i krajobrazowe: bliskość 
rzeki (Bug), malownicze położenie, bogate 
zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe,

• atrakcyjność turystyczna

• brak infrastruktury około drogowej 
(chodniki, ścieżki rowerowe, 
parkingi, brak nawierzchni asfaltowej 
w dużej części Barcic),

• tereny zalewowe,

• niedostateczne oświetlenie drogowe,

• brak sieci kanalizacji sanitarnej,

• zanieczyszczenie rzeki Bug,

• „dzikie” wysypiska śmieci,

• brak placu zabaw,
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• dobra współpraca między sołtysem a 
władzami gminy,

• aktywna działalność wspólnoty mieszkańców 
(duży obszar będący własnością 
mieszkańców),

• kultywowanie wspólnych wartości i tradycji, 
zaufanie mieszkańców wobec siebie, 
gotowości do wspólnych działań na rzecz 
rozwoju miejscowości,

• aktywne działanie Ochotniczej Straży 
Pożarnej,

• duża świadomość mieszkańców w zakresie 
poszerzania wiedzy i umiejętności,

• sieć wodociągowa,

• świetlica środowiskowa,

• zabytek klasy „0” na terenie miejscowości.

• brak klubu dla młodzieży,

• słaby dostęp do kultury,

• brak zaplecza i infrastruktury 
rekreacyjnej służącej turystom jak i 
samym  mieszkańcom (brak pola 
namiotowego, brak boiska 
sportowego, brak dobrego dojścia do 
rzeki, brak tras spacerowych, brak 
przystani nadrzecznej),

• brak miejsca spotkań mieszkańców 
na świeżym powietrzu,

• brak przeprawy promowej przez 
rzekę,

• brak skutecznej promocji walorów 
przyrodniczych oraz dziedzictwa 
kulturowego wsi na zewnątrz,

• słabo rozwinięta działalność 
pozarolnicza, np.: agroturystyka, 
usługi turystyczne, produkcja 
zdrowej żywności, itp.,

• brak bazy turystycznej,

• słabe drogi dojazdowe do pól.

Szanse dla Barcic Zagrożenia dla Barcic

• sprzyjająca polityka regionalna, w tym 
adresowana do obszarów wiejskich, ze strony 
rządu i władz wojewódzkich,

• zwiększenie dostępności do środków 
pomocowych, w tym pochodzących z Unii 
Europejskiej,

• przebudowa i modernizacja drogi krajowej, 
która stanie się drogą szybkiego ruchu; droga 
ta zmieni swoje przeznaczenie, będzie 
stanowiła jedną z ważniejszych tras 
krajowych o kierunku wschód – zachód; 
potencjalne korzyści to: zwiększenie 
atrakcyjności gruntów położonych w jej 
pobliżu lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, 
rozwój działalności gospodarczych 

• nawiązanie współpracy z innymi 
miejscowościami i gminami w kraju i za 
granicą,

• rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym 
wzrost produkcji ekologicznej żywności,

• rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej,

• budowa infrastruktury okołodrogowej 
(chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi) dzięki 

• pogorszenie dochodów rolników i 
mieszkańców miejscowości poprzez 
spadająca opłacalność produkcji 
rolnej i wzrost cen,

• emigracja wykształconej młodzieży,

• spadek liczby narodzin,

• odpływ turystów ze względu na 
niedostosowaną bazę turystyczno-
rekreacyjną,

• wzrost cen w budownictwie i 
obniżenie tempa rozwoju 
miejscowości,

• trudność w uzyskaniu kredytów dla 
ludności o niskich dochodach,
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wykorzystaniu funduszy unijnych,

• budowa i przebudowa dróg lokalnych przy 
wykorzystaniu funduszy unijnych oraz 
krajowych,

• budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków,

• rozwój budownictwa letniskowego ze 
względu na walory krajobrazowe i 
przyrodnicze,

• wypromowanie miejscowości na zewnątrz.

4. 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.

Realizacja określonej wizji miejscowości Barcice wymaga sprecyzowania priorytetów, 

które dadzą gwarancję realizacji zadań zmierzających do spełnienia określonej dla wsi wizji 

rozwoju.  A wizją  rozwoju  wsi  Barcice  jest:  „BARCICE  JAKO  WIEŚ KULTYWUJĄCA 

TRADYCJE,  ATRAKCYJNA  DLA  MIESZKAŃCÓW,  Z  ROZWINIĘTĄ BAZĄ DO  

SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, ROZWIJAJĄCA SIĘ W ZGODZIE  ZE ŚRODOWISKIEM 
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NATURALNYM”.

Wizja rozwoju i priorytety są spójne z zapisami zawartymi w Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka, Planie Rozwoju Lokalnego 

Gminy Somianka na lata 2007-2013. Dla potrzeb gminy Somianka opracowano dokumenty 

strategiczne, określające priorytety rozwojowe każdej miejscowości, a następnie zadania jakie 

powinny być zrealizowane w ciągu najbliższych lat. 

Wychodząc  z  założeń  Planu  Odnowy  Miejscowości  Barcice  oraz  rozmów  z 

mieszkańcami  wsi,  określono następujące  priorytety oraz zadania,  które posłużą realizacji 

tych priorytetów:

PRIORYTET I - PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ 

WŁAŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Kierunki działań:

1. Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice. 

2. Remont  świetlicy  środowiskowej  i  utwardzenie  terenu  wokół  budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej.

PRIORYTET II - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WSI

Kierunki działań:

1. Przebudowa drogi  przez  miejscowość  oraz  remont  nawierzchni  na  drogach 

bocznych.

2. Budowa chodnika przez miejscowość.

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

PRIORYTET  III  -  ROZBUDOWA  INFRASTRUKTURY  SPORTOWEJ  I 

REKREACYJNEJ

Kierunki działań:

1. Budowa boiska.

2. Budowa ścieżki rowerowej.

3. Budowa przystani wodnej.

PRIORYTET IV – AKCJE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Kierunki działań:

1. Organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi.

18



Plan Odnowy Miejscowości Barcice 2010 -2017

2. Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi.

3. Promocja miejscowości.

Szczegółowy opis ww. zadań

PRIORYTET I - PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ 

WŁAŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Zadanie 1. Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice.

Celem realizacji  tego  zadania  będzie  poprawa  wizerunku  i  estetyki  miejscowości,  co 

wpłynie  na  nowy  kształt  przestrzeni  publicznej  wsi.  Realizacja  projektu  zakłada 

ukształtowanie przestrzeni publicznej stanowiącej centrum miejscowości. Inwestycja zostanie 

zrealizowana  na  działkach  nr  679/1,  718  i  724/3.  W  ramach  zadania  przewiduje  się 

wykonanie ciągu pieszego z kostki granitowej wraz z możliwością poruszania się pojazdów. 

Ciąg pieszy stanowi połączenie ze skwerem, do którego prowadził będzie chodnik wykonany 

również z kostki granitowej. Wybudowany zostanie także plac zabaw dla dzieci z elementami 

towarzyszącymi  (zabawki,  ławki,  zieleń).  Cała  inwestycja  zlokalizowana  jest  przy 

zabytkowym kościele i będzie wymagała uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

Inwestycja  wpłynie  na  zaspokojenie  potrzeb  społecznych,  poprawę  ruchu  pieszego, 

bezpieczeństwo pieszych, oraz ze względu na położenie i cechy funkcjonalno – przestrzenne 

sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów społecznych. Realizacja zadania wpłynie ponadto 

na  poprawę  estetyki  przestrzeni  publicznej,  a  w  konsekwencji  wzrost  atrakcyjności 

miejscowości.

Zadanie 2. Remont świetlicy środowiskowej i utwardzenie terenu wokół budynku Ochotniczej  

Straży Pożarnej. 

W  ramach  realizacji  zadania  przewiduje  się  zapewnienie  systemu  centralnego 

ogrzewania  dla  świetlicy  środowiskowej,  znajdującej  się  w  budynku  Ochotniczej  Straży 

Pożarnej  (znajduje się na działce ewidencyjnej  nr 599/3 obszar  Barcice) oraz remontu jej 

pomieszczeń,  w  tym  sanitariatów.  Celem  jest  zapewnienie  komfortowych  warunków 

korzystania  ze  świetlicy  przez  lokalną  społeczność.  Odremontowane  pomieszczenia  będą 

służyć mieszkańcom jako ich miejsce spotkań. Obiekt stanie się głównym ośrodkiem życia 

kulturalnego i społecznego wsi, miejscem spotkań i twórczych wyzwań mieszkańców. Będzie 

pełnić funkcję kulturowe, wychowawcze, dydaktyczne, opiekuńcze i informacyjne. 

Celem realizacji zadania jest również zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP 
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poprzez jego utwardzenie. 

PRIORYTET II - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WSI

Zadanie  1.  Przebudowa  drogi  przez  miejscowość  oraz  remont  nawierzchni  na  drogach  

bocznych.

Celem realizacja zadania będzie poprawa estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwa 

mieszkańców,  a  w  szczególności  parametrów  nawierzchni  drogowej.  Realizacja  projektu 

zakłada  przebudowę  nawierzchni  drogi  przez  miejscowość  na  asfaltową  co  wiąże  się  z 

podniesieniem  nośności  i  klasy  drogi.  Planowane  przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  na 

działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 667/1 i 718 obszar Barcice. Planowany 

jest również remont nawierzchni na drogach bocznych.

Zadanie 2. Budowa chodnika przez miejscowość.

Celem projektu jest wykonanie chodnika, przebiegającego wzdłuż drogi powiatowej 

4414W  przez  Barcice.  Budowa  chodnika  pozwoli  na  bezpieczne  poruszanie  się  po 

miejscowości.  Wpłynie  to  na  poprawę  ruchu  kołowego  i  pieszego  oraz  zapewni 

bezpieczeństwo mieszkańcom wsi.

Zadanie 3. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Celem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości.  Istniejący 

układ  komunikacyjny  pozbawiony  dobrego  oświetlenia  nie  zapewnia  bezpieczeństwa  w 

newralgicznych  częściach  miejscowości  oraz  na  jej  obrzeżach.  Konsekwencją  wdrożenia 

projektu będzie poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców jak również przyjezdnych.

PRIORYTET  III  - ROZBUDOWA  INFRASTRUKTURY  SPORTOWEJ  I 

REKREACYJNEJ

Zadanie 1. Budowa  boiska. 

Projekt  zakłada  budowę  boiska  sportowego.  Boisko  będzie  ogólnodostępne  dla 
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mieszkaniowców Krąg i miejscowości okolicznych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do nowoczesnej 

infrastruktury sportowej, a tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego. Zakłada się że 

wybudowana infrastruktura przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia 

dzieci i młodzieży.

Realizacja  zadania  przewiduje  budowę  od  podstaw  pełnowymiarowego 

wielofunkcyjnego  boiska  sportowego  wraz  z  ogrodzeniem  całego  obszaru  i 

zagospodarowaniem terenu wokół boiska. 

Zadanie 2. Budowa ścieżki rowerowej.

Projekt  zakłada  wybudowanie  ścieżki  rowerowej.  Celem  zadania  jest  pełniejsze 

wykorzystanie walorów krajobrazowo – turystycznych miejscowości i rozszerzenie zaplecza 

służącego turystom. Poza tym mieszkańcom Barcic da podstawę do aktywizacji  sportowo-

rekreacyjnej. 

Budowa ścieżki rowerowej przez miejscowość jest w pełni uzasadniona ze względu na 

piękne krajobrazy. Potwierdza to fakt, że pomimo braku ścieżki przez Barcice przebiegają 

dwa szlaki rowerowe: szlak główny (czerwony) oraz szlak ptasi (niebieski).

Zadanie 3. Budowa przystani wodnej.

 Celem projektu jest wybudowanie przystani wodnej nad rzeką Bug. Podobnie jak w 

przypadku ścieżki rowerowej pozwoli to na rozszerzenie oferty turystycznej skierowanej dla 

osób odwiedzających miejscowość, a tym samym zwiększy jej atrakcyjność. Z przystani będą 

mogli również korzystać mieszkańcy Barcic i miejscowości okolicznych. 

PRIORYTET IV - AKCJE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Zadanie 1. Organizacja  spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi.

Celem  projektu  jest  organizacja  przez  Urząd  Gminy  w  Somiance,  spotkań 

informacyjnych z mieszkańcami  wsi  Barcice.  Realizacja  tego zadania  pozwoli  na bieżące 
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informowanie  mieszkańców  o  aktualnej  sytuacji  w  gminie  i  przedsięwzięciach 

podejmowanych na rzecz rozwoju gminy oraz wsi Barcice. Wpłynie to na dobrą współpracę 

Rady Sołeckiej wsi z władzami gminy i umożliwi mieszkańcom miejscowości bezpośredni 

wpływ na realizowaną politykę Gminy.

Zadanie 2. Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi.

Zadanie  ma  na  celu  podniesienie  świadomości  mieszkańców  wsi  Barcice  poprzez 

organizację szkoleń oraz wzrost aktywności mieszkańców.

Planuje się raz na kwartał  zorganizować szkolenie dla mieszkańców wsi z zakresu 

pozyskiwania środków unijnych zarówno dla wsi jak i obszaru całej gminy, z możliwością 

szkolenia  z  wypełniania  wniosków  o  przyznanie  pomocy  dla  rolników.  Przewiduje  się 

również wykorzystanie ekspertów, w celu przeprowadzenia rzetelnych i fachowych szkoleń 

(w  zależności  od  tematyki  szkoleń).  Kluczowym kryterium wyboru  stosownych  tematów 

szkoleń będą propozycje mieszkańców, które zbierane będą podczas miesięcznych spotkań 

informacyjnych. 

Zadanie 3. Promocja miejscowości.

Realizacja tego zadania ma na celu wypromowanie Barcic na terenie województwa, 

jak  i  poza  nim.  Zadanie  będzie  realizowane  poprzez  przygotowanie,  druk  i  dystrybucję 

materiałów promocyjnych, np. ulotek, broszur o Popowie oraz rozpowszechnienie informacji 

o miejscowości na stronie internetowej gminy i powiatu.

Harmonogram realizacji zadań

Poniżej został przedstawiony wykaz zadań zaplanowanych do realizacji na lata 2010 – 

2017.  W  trakcie  tak  długiego  okresu  może  on  ulec  modyfikacjom  i  uzupełnieniom. 

Szczegółowy opis  i  kosztorys  prac  poszczególnych  zadań  będzie  przygotowywany  przed 

przystąpieniom do ich realizacji i  zostanie dodany w formie załącznika do Planu Odnowy 

Miejscowości Barcice.
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Tabela 5. Zadania i okres ich realizacji.

Rodzaj zadania 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PRIORYTET I - PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ 
WŁAŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Zagospodarowanie  skweru  w 
centrum wsi Barcice. 

Remont świetlicy 
środowiskowej i utwardzenie 
terenu wokół budynku 
Ochotniczej Straży.
PRIORYTET II - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WSI

Przebudowa  drogi  przez 
miejscowość  oraz  remont 
nawierzchni  na  drogach 
bocznych.
Budowa chodnika przez 
miejscowość.
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego.
PRIORYTET III - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

Budowa boiska.

Budowa ścieżki rowerowej.
Budowa przystani wodnej.
PRIORYTET IV - AKCJE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

Organizacja spotkań z 
mieszkańcami wsi

Organizacja szkoleń dla 
mieszkańców wsi

Promocja miejscowości

Tabela 6. Źródła finansowania zadań.

Rodzaj zadania Źródła finansowania Koszty
    ( brutto)

PRIORYTET I - PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ WŁAŚCI-
WE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Zagospodarowanie  skweru  w  centrum 
wsi Barcice.

EFRROW/budżet gminy 550 000

Remont świetlicy środowiskowej i 
utwardzenie terenu wokół budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

EFRROW/budżet gminy 200 000

PRIORYTET II - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WSI
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Przebudowa drogi przez miejscowość 
oraz remont nawierzchni na drogach 
bocznych.

EFRROW/budżet gminy 400 000

Budowa chodnika przez miejscowość. budżet gminy 320 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego. budżet gminy 85 000
PRIORYTET III - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ
Budowa boiska. Budżet gminy/Minister Sportu 300 000
Budowa ścieżki rowerowej. EFRROW/ budżet gminy /samorząd 

województwa
450 000

Budowa przystani wodnej. EFRROW/budżet gminy/WFOŚiGW 200 000
PRIORYTET IV - AKCJE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 
Organizacja spotkań z mieszkańcami wsi Budżet gminy/EFRROW (Leader - LGD)  12 000/ rok

Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi Budżet gminy/EFRROW (Leader - LGD) 15 000/ rok
Promocja miejscowości Budżet  gminy/EFRROW  (Leader  - 

LGD)/samorząd województwa/Minister Kultury 
12 000/ rok

Szczegółowy opis  zadania priorytetowego I – wskazanego przez mieszkańców wsi 

Barcice do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 (PROW 2007-2013) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Projektem priorytetowym, przeznaczonym do realizacji w latach 2012-13, w ramach 

PROW 2007-2013 – Oś 3 - Działanie – „Odnowa i rozwój wsi”, według mieszkańców Barcic 

jest projekt: Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice.

Koncepcja zagospodarowania skweru przewiduje zaadaptowanie placu znajdującego 

się przy zabytkowym kościele do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Oprócz utwardzenia 

terenu  kostką  granitową,  planowane  jest  wybudowanie  placu  zabaw i  wyposażenie  go  w 

bezpieczne  i  ekologiczne  urządzenia  dla  dzieci  (huśtawki,  bujawki,  równoważnie, 

piaskownice) dostosowane do wieku i możliwości najmłodszych mieszkańców wsi. Ponadto 

przewidziano  ustawienie  ławeczek  oraz  wybudowanie  chodników  i  ciągu  pieszego  z 

możliwością poruszania się pojazdów mechanicznych. 

Realizacja  operacji  odgrywać  będzie  ogromną  rolę  dla  społeczności  lokalnej, 

ponieważ wpłynie na poprawę wizerunku i  estetyki  miejscowości  oraz  zaspokoi  potrzeby 

społeczno  –  kulturalne mieszkańców.  Wpłynie  również  na  poprawę  ruchu  pieszego, 

bezpieczeństwo pieszych,  a w konsekwencji wzrost atrakcyjności miejscowości.

 Skwer będzie stanowił wizytówkę wsi, stanie się - obok świetlicy - miejscem spotkań 

towarzyskich mieszkańców, co znacząco wpłynie na rozwój tożsamości społecznej, rozbuduje 

poczucie odpowiedzialności za posiadanie wspólnego mienia, zaktywizuje ich i zachęci do 
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dalszego pozyskiwania środków finansowych. 

Zagospodarowany skwer,  stanie  się  wizytówką  miejscowości  i  w  znacznej  mierze 

przyczyni się do promocji wsi. 

Łączny  koszt  realizacji  operacji  wynosi  ok.  550 000,00  brutto  a  jego  realizacja 

przewidziana jest na lata 2012-2013.

Zagospodarowanie skweru w Barcicach, polegać będzie na realizacji  następujących 

zadań cząstkowych:

1. Opracowanie  dokumentacji  technicznej  operacji  (w  szczególności 

kosztorys, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania robót, itp.).

2. Roboty przygotowawcze

3. Roboty ziemne 

4. Budowa placu zabaw dla dzieci

5. Budowa chodnika

6. Mała architektura, roboty inne

7. Budowa  ciągu  pieszego  z  możliwością  poruszania  się  pojazdów 

mechanicznych

8. Roboty zieleniarskie.

Tabela 7. Montaż finansowy

Działanie Nakłady ogółem 

(brutto)

Netto Podatek VAT

EFRROW 412 500,00 338 114,75 74 385,25
Gmina Somianka 137 500,00 112 704,92 24 795,08
Razem 550 000,00 450 819,67 99 180,33
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5.  OPIS I  CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU 
DLA  ZASPOKOJENIA  POTRZEB  MIESZKAŃCÓW,  SPRZYJAJĄCYCH 
NAWIĄZYWANIU  KONTAKTÓW  SPOŁECZNYCH,  ZE  WZGLĘDU  NA  ICH 
POŁOŻENIE  ORAZ  CECHY  FUNKCJONALNO  –  PRZESTRZENNE,  W 
SZCZEGÓLNOŚCI  POPRZEZ  ODNAWIANIE  LUB  BUDOWĘ  PLACÓW 
PARKINGOWYCH, CHODNIKÓW LUB OŚWIETLENIA ULICZNEGO. 

Obszarem  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokajania  potrzeb  mieszkańców  wsi 

Barcice  jest  teren  położony  wokół  zabytkowego  kościoła  i  budynku  Ochotniczej  Straży 

Pożarnej, w którym mieści się również świetlica środowiskowa. Jest to teren położony przy 

drodze powiatowej nr 4414W relacji Wyszków - Popowo Kościelne.

Obszar  ten  należy  uznać  za  centrum  Barcic,  zarówno  z  powodu  uwarunkowań 

komunikacyjnych,  jak  i  lokalizacji  najistotniejszych  z  punktu  widzenia  miejscowości 

instytucji.

Niniejszy  Plan  Odnowy  Miejscowości  Barcice  zakłada  przeprowadzenie  w  latach 

2010-17 projektów inwestycyjnych mających na celu rewitalizację obiektów znajdujących się 

na opisywanym terenie.  Podstawowymi zadaniami realizowanymi w miejscowości będzie: 

1) zagospodarowanie skweru przed kościołem, 2) remont świetlicy środowiskowej. Ponadto 

na opisywanym obszarze planowane jest  wybudowanie chodnika i  ciągu pieszego wraz z 

możliwością poruszania się pojazdów, utwardzenie terenu przy budynku OSP oraz budowa 

placu zabaw.  

Zrealizowanie przywołanych powyżej inwestycji doprowadzi do poprawienia estetyki 

miejscowości  oraz  poprawy jej  wizerunku,  a  także  zdynamizowanie  życia  społecznego  i 

rozwój  więzi  międzyludzkich  wśród  mieszkańców.  Doprowadzi  to  również  do 

wyraźniejszego wykształcenia się głównego punktu miejscowości, będącego jej wizytówką i 

centrum życia społecznego mieszkańców.

6. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PLANU 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Barcice rozpocznie się poprzez wprowadzenie 

go w życie Uchwałą Rady Gminy Somianka.

 Wdrożenie  Planu  zaleca  się  Wójtowi  Gminy,  Radzie  Sołeckiej  oraz  Sołtysowi  wsi 

Barcice. Monitorowanie każdego zadania - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez 

cały  czas  trwania  polega  na  systematycznym  zbieraniu,  zestawianiu  i  ocenie  informacji 

rzeczowych i  finansowych w postaci  ustalonych wskaźników, które opisują  jego postęp i 
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efekty.

W  monitorowaniu  biorą  udział  komórki  organizacyjne  Urzędu  Gminy  w  Somiance 

zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Barcice.

Oceną Planu zajmie się Rada Sołecka Barcic. 

ZAKOŃCZENIE

Plan Odnowy Miejscowości Barcice zakłada realizację kilku zadań zgrupowanych w 

czterech priorytetach. Głównym celem przyświecającym realizacji poszczególnych zadań jest 

pobudzenie aktywności lokalnych środowisk w kierunku ich współdziałania na rzecz rozwoju 

miejscowości  oraz  poprawa  warunków  życia  mieszkańców.  Realizacja  niniejszego  planu 

powinna  służyć  także   większej  integracji  mieszkańców,  zacieśnieniu  więzi  społecznych, 

zapewnieniu  miejsca do spędzania wolnego czasu zarówno przez  dzieci  i  młodzież,  jak i 

osoby  dorosłe,  a  także  promocję  sportu  i  wzmacnianie  potencjału  turystycznego 

miejscowości. 

Przewodniczący
   Rady Gminy

  /-/ Krzysztof Jan Rakowski
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