UCHWAŁA NR XXXI/282/09
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczewko na lata 2009 – 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewko na lata 2009 – 2016, który stanowi Załącznik do
Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XVII/151/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczewko na lata 2008 – 2014.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dnia 27 października 2009 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Kleszczewko przyjęło do realizacji Plan Odnowy
Miejscowości Kleszczewko na lata 2009 – 2016. Zawiera on zadania, które mieszkańcy uznali za priorytetowe
w swojej wsi. Niniejszy dokument jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie zadań ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

ID: UKEMK-XXDUL-SBWQM-NFGNZ-AIHQO. Niepodpisany.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/282/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 12 listopada 2009 r.

Plan Odnowy Miejscowości

K le s z c z e w k o
na lata 2009 – 2016

Kleszczewko, październik 2009 roku
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Metodologia

Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewko na lata 2009 – 2016 został
opracowany przez mieszkańców Kleszczewka:


Józefa Sobola – Sołtysa,



Janinę Olszewską – Rada Sołecka



Tadeusza Grzeszczyka – Rada Sołecka



Józefa Grzeszczyka – Rada Sołecka



Stanisława Sobola – Rada Sołecka



Krystynę Soból

Mieszkańcy podczas spotkań dokonali inwentaryzacji zasobów miejscowości,
zidentyfikowali występujące tu problemy i potrzeby, a także zaproponowali
rozwiązania, które wpłynęłyby na odnowę i rozwój miejscowości.
Weryfikacja POM została dokonana przez Urząd Gminy w Pszczółkach.
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Nasza miejscowość dziś

Miejscowość Kleszczewko zamieszkuje ponad 260 osób, a liczba mieszkańców
z roku na rok stopniowo wzrasta ze względu na atrakcyjne położenie
miejscowości i liczne działki budowlane.
Wieś zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Gminy Pszczółki. Z
Kleszczewka rozciąga się przepiękna panorama Gdańska i jego przedmieść.
W miejscowości znajdują się wspaniałe tereny pagórkowate, które nadają się
do spacerów i wycieczek rowerowych.
Większość mieszkańców zajmuje się głównie pracą poza miejscowością, a
Kleszczewko stanowi dla nich miejsce wypoczynku. Jednakże wiele osób
zajmuje się uprawą warzyw na terenie wsi.
Dzięki udziałowi mieszkańców wioski w pracach społecznych w 1960 roku do
wsi

doprowadzono

energię

elektryczną,

w

roku

1963

wybudowano

wodociąg, w roku 1964 – drogę do Różyn, a w 1968 – do Łęgowa. W 1992
roku w czynie społecznym mieszkańcy wybudowali piękną i okazałą świetlicę
wiejską. W 1999 roku przeprowadzono telefonizację wsi. Sporo pracy włożyli
mieszkańcy Kleszczewka przy budowie pętli autobusowej, zagospodarowaniu
tereny wokół stawu i jego przebudowie.
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Inwentaryzacja zasobów miejscowości:

Ciekawi/ ważni mieszkańcy:


najstarszy mieszkaniec – Marian Mróz



poeta i kronikarz – Tadeusz Grzeszczyk

Grupy mieszkańców/organizacje:


Rada Sołecka



Stowarzyszenie „Nadzieja Przyszłości”

Świetlice wiejskie:


świetlica wiejska

Place rekreacyjno-sportowe:


plac zabaw dla dzieci (przy świetlicy)



boisko asfaltowe do siatkówki i koszykówki

Kościoły/kapliczki/krzyże itd.:


kapliczka wybudowana w 1949 roku przez mieszkańca Kleszczewka,
Piotra Mateńko



krzyż

Sklepy:


sklep spożywczo-przemysłowy

Przedsiębiorcy:


Krzysztof Górka – usługi dźwigowe



Mirosław Olszewski – warsztat samochodowy



Jan Banaczek – usługi dźwigowe



Michał Wrześniewski – usługi transportowe, warsztat

Atrakcje:


zajęcia dla dzieci

Lokalne tradycje:


chętny udział mieszkańców w pracach na terenie wioski

Lokalne imprezy:


Andrzejki



Sylwester



Zabawy dla dzieci
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Inne ważne zasoby:


tablica pamiątkowa upamiętniająca pobyt Zygmunta Krasińskiego w
Kleszczewku



kronika miejscowości prowadzona przez Tadeusza Grzeszczyka



działki budowlane



zagospodarowany, uroczy staw w centrum wsi



hodowla ptactwa ozdobnego u Mirosława Watrasa



kolekcjonerzy
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Mocne strony naszej miejscowości:



przepiękne położenie wsi, uroczy krajobraz



dobra komunikacja z Trójmiastem i Tczewem



społeczność wiejska chętnie udzielająca się społecznie



bardzo dobra woda



dostęp do gazociągu



miejscowość bezpieczna



dużo działek budowlanych



świetlica wiejska i tereny sportowe

Słabe strony naszej miejscowości:



brak kanalizacji



brak chodników



niska jakość nawierzchni dróg



położenie przy autostradzie (bez zjazdu)



mało okazji do spotkań i integracji mieszkańców



mało terenów gminnych we wsi



dużo nowych, niezintegrowanych mieszkańców



świetlica nieprzystosowana do potrzeb mieszkańców



mało terenów zielonych
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Wizja rozwoju miejscowości do roku 2016:

Kleszczewko to wieś nowoczesna, zielona i zadbana.
Mieszkańcy są zintegrowani i wykorzystują swój ogromny potencjał,
dążąc do rozwoju własnego i swojej miejscowości.

Co zrobimy, aby taka się stała:

Deklarujemy czynny udział w pracach wykonywanych w naszej miejscowości,
organizacji imprez i spotkań integracyjnych, a także utrzymaniu świetlicy i
terenów wiejskich.

Z kim możemy współpracować:



Urzędem Gminy w Pszczółkach – pomoc organizacyjna



Ośrodek Doradztwa Rolniczego – organizacja szkoleń i wykładów



sponsorzy – pomoc w organizacji imprez, zagospodarowaniu terenów
wiejskich



wszystkimi mieszkańcami Kleszczewka
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Zadania do realizacji na lata 2009 – 2016

1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
Cel: dostosowanie do potrzeb mieszkańców i unowocześnienie świetlicy
wiejskiej, która stanowi miejsce spotkań dla mieszkańców oraz rozwoju kultury
na wsi
Harmonogram realizacji: 2010
Szacunkowa wartość zadania: 400 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki Unii Europejskiej, sponsorzy, wkład
pracy mieszkańców

2. Budowa kanalizacji sanitarnej
Cel: uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości, poprawa stanu
środowiska
Harmonogram realizacji: 2011 – 2016
Szacunkowa wartość zadania: 4 mln zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne

3. Wykonanie chodników w centrum miejscowości
Cel: poprawa bezpieczeństwa osób pieszych, estetyzacja miejscowości
Harmonogram realizacji: 2011 – 2015
Szacunkowa wartość zadania: 30 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne

4. Dokończenie zagospodarowanie stawku w centrum miejscowości
Cel: estetyzacja miejscowości
Harmonogram realizacji: 2010 - 2012
Szacunkowa wartość zadania: 30 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład pracy
mieszkańców
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5. Budowa chodnika i dojazdu do świetlicy
Cel: poprawa bezpieczeństwa i estetyzacja wsi
Harmonogram realizacji: 2012
Szacunkowa wartość zadania: 50 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne

6. Nasadzenie drzew ozdobnych przy stawku i boisku
Cel: estetyzacja wsi
Harmonogram realizacji: 2010 – 2011
Szacunkowa wartość zadania: 10 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, wkład pracy mieszkańców

7. Umocnienie wysepki na stawku
Cel: estetyzacja miejscowości
Harmonogram realizacji: 2010 – 2011
Szacunkowa wartość zadania: 20 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład pracy
mieszkańców

8. Organizacja dożynek sołeckich i innych imprez lokalnych
Cel: integracja mieszkańców
Harmonogram realizacji: od 2010
Szacunkowa wartość zadania: 5 tys. zł (rocznie)
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład mieszkańców
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