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1. WSTĘP
Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości Koleczkowo, który obejmuje lata 2008-2015, spełnia
wymagania, stawiane przez wskazane rozporządzenie MRiRW z dnia 14.02.2008 r. W
ramach Planu opisane są zasoby miejscowości, wypracowana na forum zebrań wizja rozwoju
miejscowości Koleczkowo oraz zestaw celów strategicznych wraz z proponowanymi
projektami do realizacji. W ramach zestawu projektów strategicznych są także te, dla
realizacji, których Gmina będzie starać się o dofinansowanie ze środków UE.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
1. OPIS – Koleczkowo położone jest w gminie Szemud, na jej obrzeżach, w powiecie
wejherowskim, przy drodze wojewódzkiej Nr 218 Wejherowo – Chwaszczyno. Sołectwo
liczy 1.118 mieszkańców (stan na 31.12.2007 roku).
2. CEL OPRACOWANIA i PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Celem opracowania Planu Rozwoju Miejscowości Koleczkowo jest sformułowanie strategii
rozwoju sołectwa, a przedmiotem jest:
 analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa, oraz potencjalnych
szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość
sołectwa i mieszkańców,
 wizja rozwoju wsi,
 priorytety rozwojowe, cele i projekty.
Sołectwo musi dysponować Planem Rozwoju Wsi w celu wykorzystania w pełni istniejącego
potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych

i funduszy

centralnych.

3.ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI.
Analizę zasobów przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji
zebranych przez mieszkańców podczas zebrania wiejskiego, a następnie podczas warsztatów
z udziałem członków Rady Sołeckiej.
W analizie zasobów bierzemy pod uwagę następujące rodzaje zasobów:
 środowisko przyrodnicze,
 środowisko kulturowe,
 dziedzictwo religijne i historyczne,
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 obiekty i tereny,
 gospodarka, rolnictwo,
 sąsiedzi i przyjezdni,
 instytucje, ludzie, organizacje społeczne.
a) Środowisko przyrodnicze
Znaczną część sołectwa stanowią lasy,

w tym głównie otuliny Trójmiejskiego Parku

Krajobrazowego; bezpośrednio w otoczeniu jezior również występują obszary zalesione.
Dominują tutaj lasy mieszane i liściaste.
Przez teren sołectwa przepływa Zagórska Struga (wypływa z jeziora Marchowskiego na
wysokości 153 m n.p.m., odprowadza wody bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej). Występuje tu
kilka dużych jezior (największe to Marchowo i Bieszkówko) i sporo drobnych zbiorników
wodnych. Charakterystyczne są również kompleksy mokradeł i bagien. Urozmaicona rzeźba
terenu, obfitość jezior i cieków wodnych, rozmaitość utworów geologicznych i gleb wpływa
na bogactwo zbiorowisk roślinnych. Podobnie jak flora tak i fauna zdeterminowana jest przez
zróżnicowaną rzeźbę i sieć hydrograficzną i dodatkowo różnorodnością zbiorowisk
roślinnych.

Najciekawszymi

zakątkami

sołectwa

są

tereny

Trójmiejskiego

Parku

Krajobrazowego oraz obszar wokół jezior Marchowo i Bieszkówko, stanowiące zaplecze
rekreacyjne i weekendowe dla mieszkańców Trójmiasta.
b) Środowisko kulturowe
Na terenie sołectwa znajdują się następujące obiekty o wartości zabytkowej i historycznej:
•

pomnik partyzantów TOW „Gryf Kaszubski”, odsłonięty w 1964 roku,

•

chaty i zagrody gburskie z końca XIX wieku.

c) Dziedzictwo historyczne i religijne
Lokalizacja osady sięga starożytności, o czym świadczą wykopaliska archeologiczne
przeprowadzone na przełomie XIX i XX wieku, gdy odkryto na tym terenie cmentarzyska
pogańskie. Pierwsze wzmianki o Koleczkowie pochodzą z roku 1399. Prócz dóbr
obejmowało wybudowania: Brzozowe Błoto, Wielkie i Małe Marchowo, Sarnią Górę i młyn
Kleczkowski. Po roku 1466 Koleczkowo stało się majątkiem królewskim, którego
włodarzami byli m. in. Uberfeldowie (w połowie XVI wieku), później Wolscy i Łebieńscy.
Jeszcze w XIX wieku zaliczane było do dóbr rycerskich Kielno. W osadzie mieszkało
wówczas 18 gburów, w przeważającej części katolików. W okresie międzywojennym do
rozwoju wsi w znacznym stopniu przyczyniła się

budowa Gdyni. W czasie II wojny

światowej wieś była centrum kaszubskiego ruchu partyzanckiego (TOW „Gryf Pomorski”) w
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tej części Kaszub. Po okresie zastoju w ostatnich kilkunastu latach wieś przeżywa okres
intensywnego rozwoju, głównie budownictwa mieszkaniowego i letniskowo – rekreacyjnego,
różnego rodzaju działalności gospodarczej, nastawionej m.in. na turystykę – np. hotel,
stadniny koni itp..
d) Obiekty i tereny
Znaczna część obszaru sołectwa przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne i rekreacyjne. Na terenie sołectwa znajdują się dwa ośrodki hippiczne, w
których odbywa się nauka jazdy i zawody jeździeckie. W pobliżu centrum wsi, przy boisku
sportowym rozpoczęto budowę budynku zaplecza, w tym szatni, natrysków, magazynu do
sprzętu sportowego oraz pomieszczenia klubowego. Brak szatni dyskwalifikuje możliwości
rozgrywania meczy piłkarskich. Funkcję Ośrodka Kultury pełni budynek szkoły, w którym
odbywają się najważniejsze uroczystości cykliczne i okolicznościowe, zebrania wiejskie itp.
e) Gospodarka, rolnictwo
Sołectwo odchodzi od charakteru rolniczego jako nieopłacalnego na rzecz bazy turystyczno –
rekreacyjnej z tworzonym i dosyć prężnie działającym sektorem usługowym. Obserwuje się
zasiedlanie sołectwa przez ludność

z Trójmiasta, której główne kierunki aktywności

zawodowej mieszczą się poza terenem sołectwa i gminy.

Kontynuowane są, mające

długoletnią tradycję, inwestycje w zabudowę rekreacyjną atrakcyjnych terenów wokół jezior.
Zachowane stosunkowo nieskażone środowisko stanowi dodatkowy atut sołectwa jako terenu
potencjalnych możliwości rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.
f) Sąsiedzi i przyjezdni
Bliskie sąsiedztwo Gdyni, Sopotu i Gdańska (Trójmiasta) ma wpływ na osiedlanie się ich
mieszkańców w Koleczkowie. W okresie od wiosny do późnej jesieni sołectwo jest licznie
odwiedzane przez ludzi łaknących pobytu i wypoczynku pośród mało skażonego środowiska,
czyli nad jeziorami, w lasach podczas spacerów czy wycieczek rowerowych. Do późnej
jesieni, do końca sezonu grzybowego przybywają mieszkańcy Trójmiasta w nasze piękne
okolice.
g) Instytucje
•

Szkoła Podstawowa ,

•

Urząd Pocztowy,

•

Parafia Rzymsko –Katolicka p.w. Św. Szymona, w budowie.
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h) Ludzie, organizacje społeczne
Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu sołectwa, jednakże jedną z głównych bolączek jest
kwestia integracji ludności miejscowej z napływową, która nierzadko stoi niejako na uboczu
problemów nurtujących stałych mieszkańców sołectwa. W sołectwie aktywnie działają
następujące organizacje społeczne i stowarzyszenia.
•

Zespół Regionalny „Koleczkowianie”,

•

Koło Gospodyń Wiejskich,

•

Kaszubski Klub Sportowy Koleczkowo,

•

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Filia w Koleczkowie,

•

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka”.

•

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie klub Koleczkowo,

KKSK ma ograniczone możliwości rozgrywania meczy, gdyż nie można organizować meczy
bez pomieszczenia sanitarnego.
Członkowie Kaszubskiego Klubu Sportowego Koleczkowo skarżą się na brak szatni, która
niewątpliwie poprawiła by jakość , a także zwiększyła by ilość rozgrywanych turniejów, czy
spotkań.
i) drogi i komunikacja
Przez Koleczkowo przebiega droga wojewódzką Nr 218 oraz drogi powiatowe. Połączenie
komunikacyjne jest dosyć dobrze zorganizowane. Na dzień dzisiejszy istnieje komunikacja
autobusowa PKS Wejherowo oraz PKS Gdynia, a także MZK Gdynia- Linia 191.
j) gazyfikacja
Wieś Koleczkowo nie posiada gazociągu wysokiego ciśnienia.
Przewiduje się poprowadzenie przez teren gminy gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 500
doprowadzającego gaz do Żarnowieckiej Elektrowni Gazowej i regionu nadmorskiego
województwa. Obecnie przez teren gminy przechodzi gazociąg wysokiego ciśnienia Dn. 300
relacji Włocławek- Gdynia, jednakże na terenie naszej gminy brakuje stacji redukcyjnej i sieci
średniego ciśnienia.
k) wodociągi
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Wieś, prawie w 90%, przyłączona jest do wiejskiej sieci wodociągowej z ujęciem w Bojanie,
która posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z otworów
czwartorzędowych. Ilość ujmowanej wody z hydroforni oscyluje średnio w ilości 650 m3/d.

l) kanalizacja
Mieszkańcy sołectwa Koleczkowo nie posiadają kanalizacji sanitarnej. Korzystają z
bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, tzw. szamba, które w części są
wywożone do pobliskich oczyszczalni, a w części na pola do rolniczego wykorzystania. Taki
stan rzeczy wydaje się za niewłaściwy i należy w jak najszybszym okresie doprowadzić do
uporządkowania gospodarki ściekowej.
m) telefonizacja
Większość gospodarstw domowych posiada przyłącza telefoniczne. Łącza obsługiwane są
przez centralę telefoniczną znajdującą się w Szemudzie

ANALIZA ZASOBÓW WSI
SOŁECTWO Koleczkowo
Rodzaj zasobu

GMINA Szemud
Brak

Jest o
znaczeniu
małym

Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecz.)
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
-

osobliwości przyrodnicze

-

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

-

podłoże, warunki hydrogeologiczne

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym
X
X
X

X
X
X
X
X

- gleby, kopaliny
Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
- walory zagospodarowania przestrzennego
- zabytki
- zespoły artystyczne
Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu
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X
X
X
X
X
X

- 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, magazynowe i po przemysłowe
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)
- place i miejsca publicznych spotkań
- miejsca sportu i rekreacji
Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
- ruch tranzytowy
- przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje
- placówki opieki społecznej
- szkoły
- Dom kultury
Ludzie, organizacje społeczne
- OSP
- KGW
- Stowarzyszenia
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

JACY JESTEŚMY ?– DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI NASZEGO SOŁECTWA
JAKA JEST NASZA WIEŚ?
Co ją wyróżnia?

•

Jakie pełni funkcje?

•

•

Atrakcyjne i korzystne położenie(bezpośrednie sąsiedztwo Trójmiasta i
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego;
Sołectwo o charakterze rekreacyjnym z dużym nasileniem osadnictwa
mieszkaniowego (tzw. sypialnia Trójmiasta)
Rdzenni mieszkańcy (Kaszubi) i ludność napływowa; problemem jest
zintegrowanie ludności napływowej stałej z rdzennymi mieszkańcami sołectwa
Rodzina tradycyjna oraz liczne młode małżeństwa i w wieku emerytalnym;
Rolnictwo, własna działalność gospodarcza, praca zawodowa, praca chałupnicza,
emerytury i renty, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki opiekuńcze i pielęgnacyjne;
Nieopłacalność produkcji rolnej, wysokie koszty prowadzenia działalności
gospodarczej
Rada Sołecka, Kolo Gospodyń Wiejskich, dwa Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym: Wspólna Ścieżka” i SPON, KKS Koleczkowo, Klub ZK-P,
Parafia Rzymsko Katolicka, zespół regionalny „Koleczkowianie”;
Zebrania wiejskie, posiedzenia Rady sołeckiej;

W jaki sposób rozwiązują
problemy?

•

Poprzez Radę Sołecką, Stowarzyszenia, Wójta Gminy, Kluby, zebrania wiejskie;

Jaki wygląd ma nasza wieś?

•
•

Zabudowa rozproszona z koncentracją wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej;
Zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruch z uwagi na b. duże nasilenie ruchu
głównych dróg, zwłaszcza w okresie letnim;
Kultywuje się tradycje kaszubskie: aktywnie działa KGW, Zrzeszenie Kaszubsko –
Pomorskie, zespół regionalny „Koleczkowianie”;
Organizowane są dożynki parafialne, nabożeństwa majowe i różańcowe przy
krzyżach;
Ludność napływowa, mimo że nie włącza się w pielęgnację tradycji kaszubskich, to
szanuje miejscowe zwyczaje, kulturę, obrzędy i język;
Obejścia i mieszkania są różnorodne, posesje ludności napływowej różnią się od

Kim są mieszkańcy?

Co daje utrzymanie?

Jak zorganizowani są
mieszkańcy?

•
•
•
•
•

•
Jakie obyczaje i tradycje są
u nas pielęgnowane i
rozwijane?

•

Jak wyglądają mieszkania
i obejścia?

•

•

•
•
Jaki jest stan otoczenia
i środowiska?

•
•

Jakie jest rolnictwo?

Jakie są powiązania
komunikacyjne?

•
•

•
Co proponujemy dzieciom,
młodzieży i osobom
starszym?

•
•

posesji rolniczych czy rdzennych mieszkańców, które są znacznie uboższe;
Ogólnie można powiedzieć, że posesje są zadbane, nawet te ubogie, ale też zdarzają
się posesje bardzo zaniedbane;
Tereny atrakcyjne turystycznie – bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
ładny krajobraz, przyjazny mikroklimat, w pobliżu znajduje się kilka dużych jezior
z kąpieliskami i szereg mniejszych akwenów wodnych, przez sołectwo przepływa
Zagórska Struga;
Problemem są dzikie wysypiska śmieci oraz zagrożenie czystości wód
powierzchniowych (brak oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją)
Ziemie są ubogie więc i rolnictwo takie samo, jedno gospodarstwo jest
specjalistyczne –hodowla owiec, pozostałe to uprawa roślin na potrzeby własnego
gospodarstwa i chowu nielicznego inwentarza;
Ziemia jest sprzedawana pod zabudowę mieszkaniową i drobną przedsiębiorczości i
rekreację;
Linia autobusowa łącząca wieś z Wejherowem z małą ilością kursów: linia
autobusowa łącząca wieś z Gdynią (jej obrzeża) z trochę większą ilością kursów, to
nie jest wystarczające;
Boisko do gry w piłkę nożną, lecz mankamentem jest brak szatni, z której można by
skorzystać po rozgrywkach,
Doskwiera brak domu kultury z prawdziwego zdarzenia;
Zajęcia świetlicowe w trakcie roku szkolnego, dostęp przyszkolnego placu zabaw w
czasie wakacji, możliwość samorealizacji w ramach regionalnych zespołów
muzyczno-tanecznych,

4. ANALIZA SWOT
PODSUMOWANIE SYTUACJI ROZWOJOWEJ SOŁECTWA KOLECZKOWO

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

 Korzystne położenie – bezpośrednie sąsiedztwo Trójmiasta i Park



Brak szatni z zapleczem sportowo- rekreacyjnym,



Nieuporządkowana gospodarka odpadami stałymi;



Brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji;



Zły stan nawierzchni dróg;



Wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu (brak chodników,

krajobrazowo – Turystyczny
 Atrakcyjny turystycznie krajobraz – liczne jeziora, zbiorniki i cieki
wodne, lasy, pagórki:
 Rozwijająca się baza turystyczna – agroturyzm, stadnina koni,
hotel;

nadmierny ruch samochodowy);

 Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego;



Niedostateczne oświetlenie ulic i osiedli;

 Sołectwo w pełni zwodociągowanie;



Brak jakiegokolwiek punktu opieki zdrowotnej;

 Sołectwo w pełni stelefonizowane;



Pogarszający się stan bezpieczeństwa publicznego;

 Aktywność społeczna mieszkańców;



Bardzo

 Tradycja (dożynki, kiermasze, nabożeństwa przy krzyżach)

słabo

rozwinięty

system

transportu

zbiorowego,

w

szczególności dotyczący połączeń z Wejherowem i Trójmiastem;

 Grunty pod zabudowę mieszkalną i rekreacyjną;

OKAZJE

ZAGROŻENIA

 Udział w Programach na rzecz rozwoju wsi;

 Zahamowanie intensywnego rozwoju sołectwa z powodu pogłębiania

 Realne możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków
finansowych;

się fatalnego stanu głównych dróg;
 Brak współpracy i zintegrowania ludności napływowej z rdzennymi
mieszkańcami sołectwa;

5. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KOLECZKOWO
Plan rozwoju Koleczkowa i wizja stanu docelowego powstała w wyniku
przeprowadzonych dyskusji z mieszkańcami Koleczkowa, oraz przeprowadzonej
wnikliwej analizy przez członków Rady Sołeckiej. Sołectwo Koleczkowo widzimy jako
wieś zadbaną, estetyczną, wyróżniającą się swoją działalnością na rzecz mieszkańców
oraz przychylnością wobec ludności napływowej.

Wizja Rozwoju Sołectwa:
Aby nasza wieś była bardziej atrakcyjna jako miejsce zamieszkania i przyciągała do
siebie turystów
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGI ROZWOJU / OŚ 3 i OŚ 4 – PROW
Cel : Odnowa i rozwój wsi

Cel : Małe projekty

Gmina, sołectwo / sołectwa

Sołectwo / sołectwa i Sołectwo / sołectwa i Partnerzy,
Partnerzy
Partnerzy

Ładne centrum- poprawa
estetyki i wizerunku

Poprawa
bezpieczeństwa we wsi

Okazje do spotkań mieszkańców

Projekty:

Projekty:

Projekty:

1. Budowa budynku
szatni z zapleczem
przy boisku
sportowym oraz
bezodpływowego
zbiornika na ścieki -II
etap
2. Plac zabaw dla
najmłodszych
mieszkańców wsi ;
3. Zagospodarowanie
„centrum” poprzez
ustawienie
estetycznej wiaty
autobusowej, tablicy
informacyjnej typu
„gdzie jesteś turysto”;
4. Remont chodników
wzdłuż ulic
dojazdowych do
centrum wsi;

1. Poprzez
ułożenie
chodników
wzdłuż ulic
dojazdowych ;
2. Remonty i
utwardzenie
dróg o
nawierzchni
gruntowej we
wsi;
3. Zakładanie
kolejnych
punktów
świetlnych na
terenie wsi;
4. Plac zabaw dla
najmłodszych
mieszkańców
wsi ,

Cel : Projekty współpracy, nabywania umiejętności
i aktywizacji
LGD i

1. Wspieranie działalności zespołu
„Koleczkowianie” i organizowanie
koncertów dla mieszkańców,
2. Organizowanie spotkań dla mieszkańców,
np. „Dożynki ”, „Dzień Dziecka”,
„Sobótki”, itp.;
3. Spotkania mieszkańców w celu
kultywowania ginących tradycji
kaszubskich: hafty, wyplatanie koszyków,
rzeźba, itp.;
4. Organizacja szkoleń i warsztatów dla
mieszkańców z edukacji regionalnej,
rękodzieła i kursów językowych.

5. Odnowienie Pomnika
Partyzantów
Kaszubskich,
6. Ustawienie ławek i
wykonanie zieleńców
i klombów
kwiatowych w
miejscach centralnych
sołectwa(przy pętli
autobusowej, przy
boisku i innych)
7.

Budowa parkingów.

8. Prowadzenie
monitoringu
utrzymywania
czystości i segregacji
odpadów.

5. Rozbudowa o
zaplecze
kulturalno socjalne boiska
sportowego,
6. Radar na
drodze głównej
a szczególnie
przy szkole,

6.OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I
PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH
SPOŁECZNOŚĆ
LAKALNĄ W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT OD DNIA
PRZYJĘCIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI.

L.p

Nazwa zadania

zakres

Priorytet
ważność zadania
I

1.

2.

3.

4.

Budowa budynku szatni z
zapleczem przy boisku
sportowym oraz
bezodpływowego zbiornika
na ścieki -II etap
Budowa placu zabaw dla
dzieci,
Budowa chodników,

Rozbudowa szkoły - budowa
drugiego skrzydła,

5.

Budowa wiaty przy pętli
autobusowej,

6.

Zakup i montaż radaru przy
szkole,

7.

Odnowienie pomnika
Partyzantów Kaszubskich i
zieleńca,

- budowa obiektu ( szatnie
dla sportowców,
sanitariaty, zaplecze na
sprzęt sportowy oraz
pomieszczenie klubowe)
- budowa na terenie
przyległym do boiska
wiejskiego o pow. 1.000,0
m2
-przy drodze woj. do
szkoły-ok1,2 km i ul.
Chylońskiej od wulkanizacji
do skrzyżowania ok. 2 km.
- o dodatkowe skrzydło o
wym. 40/15 z świetlicą,
zapleczem kuchennym,
klasami, salką gimnastyczną
- wiata przeszklona, z
ławkami i tablicą
informacyjną.
Postawienie radaru przy
szkole dla bezpieczeństwa,
kierowcy obok szkoły
przekraczają nadmiernie
szybkość.
-odnowienie pomnika, nowe
znicze, wyłożenie kostką,
nasadzenie nowego
zieleńca.

8.

Uzupełnienie oświetlenia
ulicznego

-ul. Wejherowska do
hotelu 5 lamp, ul
Chylońska – 4 lampy,

9.

Wspieranie działalności
zespołu „Koleczkowianie”,

-organizacja koncertów (3
razy w roku) zespołu dla
mieszkańców, promocja
zespołu – wydanie płyty

II

III

X

X
X
X
X
X

X
X
X

10.

Organizacja spotkań dla
mieszkańców.

Organizacja Dożynek, festynu
sołeckiego, kiermaszów i
szkoleń z zakresu alkoholizmu
i narkomanii .

X

11.

Budowa parkingu przy szkole

X

12.

Remont i utwardzenie drogi
gruntowej; ul. Hippiczna

Budowa parkingu przy
szkole o pow. około 1000
m2
Utwardzenie drogi - ul.
Hippicznej – 2 km.

Priorytet 1
L.p. Rozwój gospodarczy

i poprawa
bezpieczeństwa
Projekty
1.

Budowa budynku
szatni z zapleczem
przy boisku
sportowym oraz
bezodpływowego
zbiornika na ścieki -II
etap
Koszt całkowity:
338 862,12zł.
Harmonogram
realizacji zadania:
2009-2011
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z
funduszy unijnych

2.

Budowa chodników przy
drodze Wejherowskiej
(1,2km) i Chylońskiej (2
km)
Koszt całkowity:
200 tys. zł
Harmonogram
realizacji zadania:
2009-2011
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z
funduszy unijnych
Budowa drugiego

X

Priorytet 2

Priorytet 3

Poprawa estetyki

Rozwój kulturalny i
turystyczny

Projekty

Projekty

Budowa placu zabaw dla
dzieci
Koszt całkowity: 75 tys. zł
Harmonogram realizacji
zadania: 2012-2013
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z funduszy
unijnych

Budowa wiaty
przystankowej z ławkami i
tablicą informacyjną przy
pętli autobusowej
Koszt całkowity: 5 tys. zł
Harmonogram realizacji
zadania: 2012-2013
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z funduszy
unijnych
Odnowienie pomnika

Wspieranie działalności
zespołu regionalnego
„Koleczkowianie”,
promocja zespołu.
Koszt całkowity:
60 tys. zł.
Harmonogram realizacji
zadania: 2010-2015
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z funduszy
unijnych

Organizacja spotkań dla
mieszkańców: dożynek,
festynu sołeckiego,
kiermaszów i szkoleń z
zakresu narkomanii i
alkoholizmu
Koszt całkowity:
150 tys. zł.
Harmonogram realizacji
zadania: 2010-2015
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z funduszy
unijnych
Budowa parkingu przy

3.

4.

5.

skrzydła szkoły o wym.
40/15 z świetlicą,
zapleczem kuchennym,
salką gimnastyczną i
klasami
Koszt całkowity:
3 mln zł.
Harmonogram
realizacji zadania:
2009-2011
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z
funduszy unijnych
Zakup i montaż radaru
przy szkole dla
bezpieczeństwa uczniów i
pieszych
Koszt całkowity:
150 tys. zł.
Harmonogram
realizacji zadania:
2009-2011
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z
funduszy unijnych

Partyzantów Kaszubskich
wraz z obejścia i renowacja
zieleńca przy pomniku
Koszt całkowity: 15 tys. zł.
Harmonogram realizacji
zadania: 2012-2013
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z funduszy
unijnych

szkole o powierzchni około
1000 m2
Koszt całkowity:
100 tys. zł.
Harmonogram realizacji
zadania: 2014-2015
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z funduszy
unijnych

Uzupełnienie oświetlenia
przy ulicy Wejherowskiej
(4lampy) i przy ul.
Chylońskiej - 5 lamp
Koszt całkowity: 25 tys. zł.
Harmonogram realizacji
zadania: 2012-2013
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z funduszy
unijnych
Remont i utwardzenie drogi
o nawierzchni gruntowej –
ul. Hippiczna –około 2 km
Koszt całkowity:
100 tys. zł.
Harmonogram realizacji
zadania: 2012-2013
Źródła finansowania:
Środki własne, środki
krajowe , środki z funduszy
unijnych

7. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH GMINY
SZEMUD
Plan określa kierunki rozwoju miejscowości oraz wyznacza konkretne projekty do realizacji. Plan Odnowy
Miejscowości Koleczkowo na lata 2009-2017 jest spójny z:

Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 9.3 ( Lokalne Inicjatywy Obywatelskie), z Osi priorytetowej 9- Lokalna infrastruktura
społeczna i inicjatywy obywatelskie, którego głównym celem jest aktywizacja i integracja społeczności
lokalnych na obszarach wiejskich.
• Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- oś 3- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (Różnicowania w
kierunku działalności nierolniczej; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; odnowa i rozwój
wsi)
- oś 4 Leader- realizuje cele osi 3 dla tych projektów, które nie zakwalifikowały się do wsparcia w
ramach tej osi.
• Strategią zrównoważonego rozwoju gminy Szemud do 2015 roku- przyjęta przez Radę Gminy
Szemud Uchwałą Nr XXIII/197/00 z dnia 29.09.2000r.
(Obszar “Baza materialna dla usług turystycznych”: rozwój bazy turystycznej; Obszar “Zrównoważony
rozwój gminy odtwarzający zasoby naturalne”: poprawa estetyki wsi, domostw wraz z otoczeniem),
• Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego – przyjętą przez Sejmik Woj. Pomorskiego
Uchwałą Nr 587/XXXV/05 z dnia 18.07.2005 r.:
priorytet rozwoju II – spójność (Cel 2.3. – ograniczenie patologii społecznych, m.in. poprzez
inicjowanie i wpieranie programów profilaktycznych, Cel 2.4 – wspieranie działań służących
umacnianiu różnorodności i tożsamości regionalnej, utrwalanie dziedzictwa Kaszub (…), pielęgnacja
i rozwój języka kaszubskiego i lokalnych dialektów, Cel 4.2 spieranie kompleksowej odnowy wsi
pomorskiej,
priorytet rozwoju III – dostępność (Cel 1.2. – poprawa jakości powiązań pomiędzy obszarami
peryferyjnymi a obszarem metropolitalnym, Cel 2.6. - wsparcie i stopniowe przekształcanie słabych
strukturalnie obszarów wiejskich, Cel 4.1. - tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków
życia).



Nasze projekty służyć będą nie tylko wszystkim mieszkańcom sołectwa, ale również turystom, licznie
odwiedzającym naszą miejscowość, zwłaszcza w okresie letnim. Realizacja projektów przyczyni się do
zaspokojenia potrzeb kulturalno – rekreacyjnych. Ponadto pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki wsi.
Wzrost liczby turystów pociągnie za sobą dalszy rozwój usług turystycznych i agroturystycznych,
potwierdzając tym samym ponadlokalny charakter naszych projektów.

