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1. Wstęp
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego.
Stanowi on niezbędny załącznik do wniosków o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej (m. in.: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013) inwestycji
wpływających na rozwój wsi i wspierających społeczności lokalne.
Plan Odnowy Miejscowości Łebno zawiera charakterystykę wsi i jej zasobów, diagnozę
aktualnej sytuacji, analizę SWOT, wizję rozwoju, cele oraz konieczne do wykonania
zadania inwestycyjne. Dokument powstał przy udziale mieszkańców wsi, a jego zapisy
zaakceptowane zostały na Zebraniu Wiejskim.
Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Łebno są spójne z dokumentami strategicznymi
wyższego rzędu.

2. Ogólna charakterystyka miejscowości
Łebno jest położone w zachodniej części gminy Szemud, w powiecie wejherowskim,
przy drodze wojewódzkiej nr 224 prowadzącej z Wejherowa do Kartuz. Sołectwo liczy 1003
mieszkańców /wg stanu na dzień 31.12.2008 r./.
Celem opracowania Planu Rozwoju Wsi Łebno jest sformułowanie strategii rozwoju
sołectwa, a przedmiotem jest:
 analiza zasobów sołectwa
 analiza słabych i silnych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń, które mogą
mieć wpływ na rozwój sołectwa i przyszłość jego mieszkańców
 wizja rozwoju sołectwa
 priorytety rozwojowe, cele i projekty
Gmina Szemud posiada strategię rozwoju zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII / 197 / 00
Rady Gminy Szemud z dnia 29.09.2000r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Szemud do 2015 roku”.

3. Analiza zasobów miejscowości Łebno
Analizę zasobów przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji
zebranych przez mieszkańców podczas zebrania wiejskiego w dniu 8 czerwca 2004 r., a
następnie podczas warsztatów z udziałem członków Rady Sołeckiej.
W analizie zasobów uwzględniono:
 środowisko przyrodnicze
 środowisko kulturowe
 dziedzictwo historyczne
 gospodarkę
 obiekty i tereny
 instytucje i organizacje społeczne
 sąsiadów i przyjezdnych
)aŚrodowisko przyrodnicze
Rzeźba terenu Łebna jest bardzo zróżnicowana. Charakteryzuje się urozmaiconym
krajobrazem. Wpływ na to wywarł lądolód skandynawski w wyniku, czego nastąpiło wielkie
zróżnicowanie rzeźby terenu oraz znaczne nagromadzenie glin, żwirów i piasków. Spotkać
można liczne wzgórza morenowe przekraczające nawet 200 m n.p.m. Nie ma tutaj większych
kompleksów leśnych, natomiast występuje mnóstwo małych prywatnych lasów i zadrzewień.

Na terenie sołectwa nie ma jezior, najbliższe (J. Otalżyno) jest oddalone od centrum wsi o
około 4,5 kilometra, za to spotkać można tutaj dużo stawów i oczek wodnych.
)bŚrodowisko kulturowe
Na terenie sołectwa znajdują się następujące obiekty o wartości zabytkowej i
historycznej:
 kościół parafialny z 1926 roku, z pięknym neorokokowym ołtarzem głównym z 1931
roku,
 budynek byłej szkoły z końca XIX wieku (1898 r.), gdzie obecnie mieści się Gminna
Izba Regionalna,
 teren po siedlisku pałacowym z częściowo zachowanym starodrzewiem (lipy,
kasztanowce, świerki, jawory) – obecnie na tym terenie znajduje się budynek,
w którym mieści się biblioteka, Izba Pamięci Jana Piepki i Wiejski Ośrodek Kultury,
 na cmentarzu parafialnym znajdują się zbiorowe mogiły pomordowanych na Różnym
Dębie oraz uczestników „Marszu Śmierci”.
c) Dziedzictwo historyczne
Łebno jest starym miejscem osadniczym, o czym świadczą wykopaliska archeologiczne.
Odkryto tutaj ślady kultury wschodnio-pomorskiej z okresu 500 – 125 lat p.n.e. Z tego czasu
pochodzą trzy cmentarzyska.
Historia wsi jest ściśle związana z dziejami Pomorza. Po raz pierwszy nazwa Łebno
pojawia się w dokumentach z 1333 r., było ono wówczas osadą lokowaną na prawie polskim.
W 1438 r. Łebno stanowiło własność rycerską. Od XVI wieku ściśle z tą miejscowością
związana jest rodzina Halk-Łebińskich, która przyjęła herb Szaława. Łebińscy kilkakrotnie
uczestniczyli w elekcji króla w latach 1650-1703; bywali też ławnikami ziemskimi. W 1847
Łebno było dobrem liczącym około 80 włók. Jeszcze w 1869 było posiadłością folwarczną,
do której należało 49 posiadłości chłopskich. Razem w 211 domostwach zamieszkiwały 574
osoby. W 1872 do Łebna należały też wybudowania Brodtke, Chrabstwo, Jaloszewo,
Karwino, Nowe Łebno, Łebieńska Huta, Lisakula, Otalżyno, Gundsin, Warnerode. Dobro
rycerskie w 1884 roku liczyło ogółem 1617 ha.
W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpił szybszy rozwój wsi. Miało to związek z
erygowaniem parafii. W 1926 roku wybudowano i poświęcono kościół p.w. MB Królowej
Polski.
W czasie drugiej wojny światowej, miało miejsce wiele tragicznych zdarzeń. Represje
okupanta dotknęły też tutejszych mieszkańców. W lesie piaśnickim zginął między innymi
przedwojenny sołtys Sycha, 12 osób zostało wywiezionych do obozu pracy w Potulicach.
Wielu młodych mężczyzn pod koniec wojny zostało wywiezionych na przymusowe roboty,
gdzie głównie zajmowali się budową umocnień na tzw. Wale Pomorskim. Od 30 stycznia do
2 lutego 1945 przez Łebno wiódł „Marsz Śmierci” (ewakuacja K. L. Stutthof). Na cmentarzu
w Łebnie znajduje się zbiorowa mogiła 13 więźniów obozu, którzy zginęli na trasie „Marszu”
od Pomieczyna do Łebna. Miejscowa ludność organizowała samorzutnie pomoc więźniom,
dokarmiała ich i pomagała w ucieczkach.
Tuż po wojnie reaktywowano OSP i Kółko Rolnicze. Łebno weszło w skład gminy
Szemud, później gminy Wielki Donimierz. W latach 1954 – 1968 Łebno było siedzibą
Gromadzkiej Rady Narodowej. Tworzyły ją sołectwa Łebno, Głodowo, Łebieńska Huta,
Będargowo i Zęblewo. Następnie ponownie weszło w skład gminy Szemud.
Obecnie w byłym budynku GRN mieści się biblioteka, WOK i Izba Pamięci Jana Piepki.
W 1996 roku utworzono w pomieszczeniach starej szkoły Gminną Izbę Regionalną.

d) Gospodarka
Sołectwo obecnie, tak jak i dawnej ma charakter typowo rolniczy. Część mieszkańców
osiedla jest zatrudniona różnych zakładach znajdujących się poza terenem sołectwa. We wsi
istnieją trzy sklepy spożywcze oraz jeden tekstylny, zakład kamieniarski, dwie stolarnie,
zakład Saga oraz ferma strusi.
Do walorów sołectwa należy jego położenie w niezbyt dużej odległości od aglomeracji
miejskich (Wejherowo – 21 km, Kartuzy – 21 km i Trójmiasto około 35 km), nieskażone
powietrze oraz tereny czyste ekologicznie. W przyszłości te walory mogą być wykorzystane
w uruchomieniu i rozwoju usług agroturystycznych.
e) Obiekty i tereny
W sołectwie funkcjonuje szkoła podstawowa, boisko szkolne, boisko wiejskie. W Łebnie
znajduje się kościół parafialny służący również mieszkańcom pobliskich wsi. Mieszkańcy nie
ukrywają potrzeby pełnowymiarowego boiska z ekranami ochronnymi, gdzie młodzi, ambitni
piłkarze, którzy chcą rozwijać swą pasję w wiejskim klubie sportowym „Barka”, mogli by z
dumą rozgrywać mecze z sąsiednimi drużynami. Istotną bolączką jest także brak sceny , która
pomogła by w organizacji wszelkiego rodzaju imprez plenerowych.
W Łebnie znajduje się również punkt lekarski, filia Biblioteki Publicznej Gminy Szemud oraz
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.
W ostatnich latach w centrum wsi nastąpił znaczny wzrost budownictwa
mieszkaniowego.
f) Instytucje i 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:
 Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Klub Łebno
 Wiejski Klub Sportowy „Barka”
 Towarzystwo Przyjaciół Gminnej Izby Regionalnej
 Ochotnicza Straż Pożarna
 Caritas – zespół parafialny
g) Telefonizacja
Większość gospodarstw domowych posiada przyłącza telefoniczne.
obsługiwane są przez centralę telefoniczną znajdującą się w Szemudzie.

Łącza

h) Gazyfikacja
Wieś Łebno 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.

i) Drogi i komunikacja
Przez łebno przebiega droga wojewódzka, łącząca się z drogą powiatową we wsi
Szemud. Połączenie komunikacyjne jest słabo zorganizowanych i jest
niewystarczające. Na dzień dzisiejszy istnieje komunikacja autobusowa o
niewystarczającej liczbie kursów, PKS Wejherowo oraz prywatne przewozy pana
Szyca.
j) Wodociągi i kanalizacja
Wieś zaopatrywana jest w wodę z gminnego wodociągu, z ujęcia w Łebnie, skąd woda jest
pobierana za pomocą dwóch studni wierconych, gdzie następnie jest poddawana procesowi
uzdatniania.
Niestety wieś ta nie posiada kanalizacji gminnej. Mieszkańcy sołectwa Łebno 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.

Rodzaj zasobu
Środowisko przyrodnicze
walory krajobrazu
walory klimatu (mikroklimat, wiatr
nasłonecznienie)
walory szaty roślinnej
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
świat zwierzęcy (ostoje i siedliska)
osobliwości przyrodnicze
wody powierzchniowe
podłoże, warunki hydrogeologiczne
gleby, kopaliny
Środowisko kulturowe
walory architektury wiejskiej i osobliwości
kulturowe
walory zagospodarowania przestrzennego
zabytki
zespoły artystyczne
Dziedzictwo historyczne
miejsca, osoby i przedmioty kultu
tradycje, obrzędy, język
legendy, podania i fakty historyczne
ważne postacie historyczne
specyficzne nazwy
Gospodarka
specyficzne rodzaje produkcji rolnej
znane firmy i zakłady usługowe i produkcyjne
znane obiekty usług turystycznych
możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
Obiekty i tereny
działki mieszkaniowe
działki rekreacyjne
działki rzemieślniczo – usługowe
tradycyjne obiekty gospodarskie wsi
place i miejsca publicznych spotkań
- miejsca sportu i rekreacji
Instytucje i organizacje społeczne
szkoły
domy kultury
placówki opieki zdrowotnej
OSP
KGW
ZK-P
inne stowarzyszenia
Sąsiedzi i przyjezdni
korzystne i atrakcyjne sąsiedztwo
ruch tranzytowy
ruch turystyczny
ludność napływowa stała i przyjezdna

Brak

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

4. Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne
sołectwa jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć
wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców.

ANALIZA SWOT
Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa









a.

c.

b.

d.

SILNE STRONY
atrakcyjny turystycznie krajobraz
(oczka wodne, lasy, pagórki)
rozwój budownictwa mieszkaniowego i
rekreacyjnego
sołectwo w pełni zwodociągowane
sołectwo w pełni stelefonizowane
aktywność społeczna mieszkańców
ludność skonsolidowana
tereny atrakcyjne dla potencjalnych
inwestorów










SŁABE STRONY
brak sceny z trybunami
brak ekranów ochronnych tzw.
piłkochwytów boiska sportowego
nieopłacalność produkcji rolnej
nieuporządkowana gospodarka
odpadami stałymi
brak oczyszczalni ścieków i
kanalizacji
zły stan nawierzchni dróg
niedostateczne oświetlenie ulic i
osiedli
brak sieci gastronomicznej

e.
SZANSE



udział w Programie Odnowy Wsi
realne możliwości pozyskiwania
pozabudżetowych środków
finansowych

ZAGROŻENIA



pogłębienie stagnacji w gospodarce
narodowej
pogłębienie fatalnego stanu głównych
dróg

5. Wizja rozwoju miejscowości Łebno
Wizja stanu docelowego powstała w wyniku dyskusji mieszkańców, a następnie
dogłębnej analizy przez Radę Sołecką. Wizję tą sformułowano następująco:

Pragniemy, aby nasza wieś była estetyczna, przyjazna i bezpieczna
dla mieszkańców i turystów

JACY JESTEŚMY?
Diagnoza aktualnej sytuacji sołectwa
1. Co je wyróżnia?
2. Jakie pełni funkcje?

 ciekawy krajobraz, teren czysty ekologicznie,
 sołectwo o charakterze rolniczym, drobne zakłady
produkcyjno-usługowe,
3. Kim są jego mieszkańcy?
 głównie rdzenni Kaszubi, w małym znaczeniu ludność
napływowa,
 rodzina tradycyjna oraz liczne małżeństwa w wieku
emerytalnym,
 przyrost naturalny dodatni,
4. Co daje utrzymanie?
 rolnictwo, własna działalność gospodarcza w małym
stopniu, praca zawodowa, praca chałupnicza, emerytury i
renty, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki opiekuńcze i
pielęgnacyjne
 nieopłacalność produkcji rolnej – słabe gleby trudny teren
do upraw,
5. Jak jest zorganizowane?
 Rada Sołecka, ZK-P, TPGIR, OSP,
6. Jaki jest jego wygląd?
 centrum wsi charakteryzuje zabudowa zwarta z
elementami budownictwa zabytkowego regionalnego;
pozostała część rozproszona z reliktami starych
kaszubskich siedlisk rolniczych,
 znaczna część wsi posiada chodniki co poprawia stan
bezpieczeństwa ruchu,
 niezadowalający stan nawierzchni dróg,
 słabo wykorzystany teren po byłym siedlisku pałacowym,
7. Jaki jest stan otoczenia i  tereny atrakcyjne turystycznie, ładny krajobraz, przyjazny
środowiska naturalnego?
mikroklimat,
 problemem są dzikie wysypiska oraz zagrożenie czystości
wód powierzchniowych (brak oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją)
8. Jaki jest dostęp do opieki  punkt opieki lekarskiej, punkt stomatologiczny,
lekarskiej?
9. Co proponuje dzieciom i  zajęcia świetlicowe w trakcie roku szkolnego, dostęp do
młodzieży?
przyszkolnego placu zabaw w czasie wakacji,
 brak pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną;
 istnieje WOK, GIR, TPGIR, ZKP, OSP, parafia (Caritas),
10. Jakie obyczaje i tradycje  kultywuje się tradycje kaszubskie; aktywnie działają klub
pielęgnuje?
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, GIR,
 ludność napływowa, mimo że nie włącza się w
pielęgnację tych tradycji, to szanuje miejscowe zwyczaje,
kulturę, obrzędy i język,

WIZJA STANU DOCELOWEGO
Jakie ma być nasze sołectwo za 10 lat?
1. Co ma je wyróżniać?

2. Jakie ma pełnić funkcje?

3. Kim mają być jego
mieszkańcy?
4. Co ma dać utrzymanie?

5. W jaki sposób ma być
zorganizowane?

6. Jak ma wyglądać?

7. Jaki ma być stan otoczenia
i środowiska naturalnego?

8. Jaki ma być dostęp do
opieki lekarskiej?
9. Co będzie proponować
dzieciom i młodzieży?

10. Jak będą pielęgnowane

 sołectwo bardzo dobrze rozwinięte pod względem
turystycznym z rozbudowanym zapleczem rekreacyjnym i
dostępnymi wszystkimi mediami, przyjazne estetyczne i
bezpieczne dla mieszkańców i turystów;
 sołectwo z rozwiniętą siecią usługowo – gastronomiczną z
ukierunkowaniem na turystów;
 zróżnicowanie działalności rolniczej, specjalizacja,
rozwój przetwórstwa rolnego, grupy producenckie;
 dobra jakość dróg;
 społeczność obywatelska odpowiedzialna za swoje
sołectwo, podnosząca poziom swego wykształcenia,
tolerancyjna, otwarta na ludność napływową;
 mieszkańcy mają pracę w miejscu zamieszkania poprzez
zatrudnienie oraz własną działalność gospodarczą;
 dochody zapewniają mieszkańcom godziwy poziom
życia, zaspokajając, obok potrzeb fizjologicznych,
również potrzeby wyższego rzędu;
 bardzo dobrze rozwinięta sieć organizacyjna – wielość
organizacji współpracujących ze sobą i nawzajem się
uzupełniających – koordynacja ze strony Rady Sołeckiej;
 mieszkańcy samodzielnie podejmują oddolne inicjatywy
na rzecz sołectwa;
 sołectwo o wysokim poziomie estetyki, mieszkańcy, a
zwłaszcza dzieci, mają poczucie bezpieczeństwa na
drodze;
 zwiększenie bezpieczeństwa pieszych nie koliduje z
płynnością ruchu pojazdów;
 sołectwo o korzystnym stanie środowiska naturalnego,
przyciągające uwagę turystów i inwestorów;
 zwiększenie powierzchni lasów i ukierunkowanie na
turystykę i agroturystykę;
 mieszkańcy i turyści są świadomi konieczności dbania o
własne środowisko naturalne i otoczenie;
 na terenie sołectwa istnieje punkt opieki zdrowotnej, w
którym dostępne są podstawowe świadczenia lekarskie
oraz istnieje możliwość nabycia podstawowych leków;
 na terenie sołectwa istnieje kompleks zapewniający
prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży od 3 do 16 lat, z
funkcją sportowo – rekreacyjną;
 scena z trybunami, z pomocą której organizuje się festyny
i imprezy kulturalno – sportowe, zapewniające aktywne
spędzanie wolnego czasu.;
 pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną wraz z
ekranami ochronnymi,
 mieszkańcy są świadomi swych korzeni kulturowych i

obyczaje i tradycje?

6. Opis

planowanych

aktywnie uczestniczą w życiu społeczno – kulturalnym;

zadań

inwestycyjnych

i

przedsięwzięć

aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia
przyjęcia planu odnowy miejscowości.
Arkusz Planowania „Nasza Mała Strategia – Plan Odnowy Sołectwa” zawiera układ
wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych
projektów. Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju Łebna.


Budowa ekranów ochronnych boiska sportowego oraz amfiteatru z trybunami w
Łebnie
Koszt całkowity inwestycji: 558 711,15 zł.
Udział w realizacji zadania: WKS „Barka”, Sołectwo wsi Łebno, Budżet Gminy
Szemud, środki krajowe, środki z funduszy unijnych
Harmonogram realizacji: 2010-2011
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Łebnie przy:
- ul. Ofiar Stutthofu
- ul. Kartuskiej
- ul. Wejherowskiej
Koszt całkowity: 85 tys. zł.
Udział w realizacji zadania: Budżet Gminy Szemud, środki krajowe, środki ze
sołectwa, środki z funduszy unijnych.
Harmonogram realizacji: 2010-2011


Zagospodarowanie części zabytkowego parku
na cele kulturalno- rekreacyjne:
- remont dojścia do placu
- ustawienie ławek
- przygotowanie miejsca parkingowego
- posadzenie ozdobnych krzewów
- wykonanie ogrodzenia wokół placu
Koszt całkowity: 150 tys. zł.
Udział w realizacji zadania: Budżet Gminy Szemud, środki krajowe, środki sołeckie,
środki z funduszy unijnych
Harmonogram realizacji: 2011-2012




Wykonanie oświetlenia: ul. Ofiar Stutthofu, ul. Smażyńska, ul. Wejherowska,
ul. Kartuska, ul. Głodowska, ul. Strażacka
Koszt całkowity: 20 tys. zł.
Udział w realizacji zadania: Budżet Gminy Szemud, środki krajowe, środki z
funduszy unijnych, środki sołeckie
Harmonogram realizacji: 2013



Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych na ul. Ks. Stawickiego,
ul. Świętopełka, ul. Osiedlowej.
Koszt całkowity: 20tys. zł.
Udział w realizacji zadania: Budżet Gminy Szemud, środki krajowe, środki
sołeckie, środki z funduszy unijnych
Harmonogram realizacji: 2014-2015
 Modernizacja dróg gminnych i sołeckich:
- utwardzanie, wyrównanie, nawożenie
Koszt całkowity: 12 tys. zł.
Udział w realizacji zadania: Budżet Gminy Szemud, środki krajowe, środki sołeckie,
środki z funduszy unijnych
Harmonogram realizacji: 2015-2018


Coroczne imprezy kulturalno-rekreacyjno-sportowe:
- majówka
- festyn rodzinny
- dzień seniora
Koszt całkowity: 40 tys. zł.
Udział w realizacji zadania: Budżet Gminy Szemud, środki krajowe, środki
sołeckie wsi Łebno oraz wsi ościennych, środki z funduszy unijnych
Harmonogram realizacji: 2010-2018

 Organizacja Dożynek
Koszt całkowity: 25 tys. zł.
Udział w realizacji zadania: Budżet Gminy Szemud, środki krajowe, środki sołeckie
wsi Łebno oraz wsi ościennych, środki z funduszy unijnych
Harmonogram realizacji: 2010-2018

7. Odniesienie do dokumentów strategicznych Gminy Szemud
Plan określa kierunki rozwoju miejscowości oraz wyznacza konkretne projekty do realizacji.
Plan Odnowy Miejscowości Łebno na lata 2010-2018 jest spójny z:
• 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
projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb kulturalno – rekreacyjnych. Ponadto
realizacja zadań pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki wsi. Wzrost liczby turystów
pociągnie za sobą dalszy rozwój usług turystycznych i agroturystycznych, potwierdzając tym
samym ponadlokalny charakter naszych projektów.

