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Załącznik
do Uchwały nr IX/72/11
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 września 2011 r.

Plan Odnowy Miejscowości

P s z c z ó łk i
na lata 2011 – 2018

Pszczółki, wrzesień 2011 roku
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Metodologia

Plan Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2010 – 2017 został opracowany
przez mieszkańców Pszczółek:


Wiesławę Zbroszczyk – Sołtys,



Jolantę Przyłucką – Przewodnicząca Rady Gminy,



Albina Marszałkowskiego – Radnego Gminy,



Helenę Grzesiuk – Radną Gminy,



Krzysztofa Sądeja – Radnego Gminy,



Zygmunta Łysika – Radnego Gminy,



Stanisława Korcza – Radnego Gminy,



Kunegundę Marszałkowską,



Helenę Dorecką,



Urszulę Sengerską,



Jana Fredę.

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 i aktualizacja POM została dokonana przez pracowników Urzędu
Gminy w Pszczółkach.
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Nasza miejscowość dziś

Pszczółki to największa miejscowości gminy, zatem stanowi jej główny
ośrodek. Właśnie tutaj mieszczą się takie instytucje, jak urząd gminy, bank,
poczta, policja, straż pożarna, biblioteka gminna czy ośrodek zdrowia, a także
największa w gminie szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
Pszczółki stopniowo rozwijają się, a liczba mieszkańców wynosi 4038 osób (wg
ewidencji ludności stan na dzień 31.12.2010). Miejscowość obejmuje znaczne
tereny mieszkalne, od budownictwa indywidualnego po bloki. Niemniej
jednak swoje siedziby czy przedstawicielstwa mają tu liczne małe i średnie
przedsiębiorstwa. Cześć przemysłowa wsi obejmuje również żwirowiska.
Doskonałą komunikację zapewnia Pszczółką położenie przy drodze krajowej
nr 1 oraz linii kolejowej.
Pszczółki oczywiście słyną z hodowli pszczół oraz produkcji miodu. Warto
odwiedzić tu jedną z najstarszych pasiek prowadzoną przez pana Henryka
Kamińskiego. Od 2007 r. tutejsi pszczelarze mogą pochwalić się wpisaniem
Miodu Pszczółkowskiego (Majowego, Czerwcowego i Lipcowego) na listę
produktów tradycyjnych. Ponadto co roku w Pszczółkach obchodzone jest
Święto Pszczelarza.
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Inwentaryzacja zasobów miejscowości:

Ciekawi/ ważni mieszkańcy:


Henryk Kamiński – pszczelarz

Grupy mieszkańców/organizacje:


Rada Sołecka



Zespół „Pszczółkowianki”



Gminne Stowarzyszenie Sportowe w Pszczółkach



Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”



Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”



Polski Związek Wędkarski, Okręg w Gdańsku, Koło nr 132 „Żwirek”



Rejonowe Koło Pszczelarzy w Pszczółkach



Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział II



Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych



Klub Miłośników Biblioteki



Zespół Parafialny „Drzewo Jozuego”



Ochotnicza Straż Pożarna

Place rekreacyjno-sportowe:


stadion sportowy im. „700-lecia Pszczółek”



place zabaw dla dzieci



boisko sportowe przy Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach



kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w
Pszczółkach

Kościoły/kapliczki itd.:


Kościół Parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa



Kapliczka



Kościół poewangelicki

Zabytki:


wiatrak holenderski z XIX w.

Sklepy:


sklepy spożywczo-przemysłowe, odzieżowe, elektryczne, budowlane,
itd.
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Przedsiębiorcy:


wielu przedsiębiorców różnych branż, m.in. budownictwo, handel,
usługi, transport, itd.

Lokalne tradycje:


obchody Dnia Pszczelarza



hodowla pszczół i produkcja miodu

Lokalne imprezy:


Dzień Pszczelarza



Opłatek Seniora



Turniej Tańca Towarzyskiego



Wigilia dla Samotnych



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy



mecze piłki nożnej



inne

Inne ważne zasoby:


potencjał ludzki



rzeka Bielawa



żwirowisko



parafia rzymsko-katolicka



ośrodek zdrowia



urząd gminy, GOPS



posterunek policji



biblioteka



urząd pocztowy



szkoła podstawowa



gimnazjum



ochotnicza straż pożarna



hydrofornia wody i oczyszczalnia ścieków



hotel



cmentarz
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Mocne strony naszej miejscowości:



dobre położenie przy drodze krajowej nr 91, linii kolejowej oraz w bliskim
sąsiedztwie autostrady A1



duże zasoby siły roboczej



duże zasoby gruntów prywatnych



dostęp do naturalnych surowców (np. piasek, żwir)



dobre gleby



stopniowy rozwój drobnego przemysłu



dobrze rozwinięta sieć handlowa



miejscowość skanalizowana, zgazyfikowana i stelefonizowana



dużo młodzieży uczącej się w szkołach średnich



urozmaicone zajęcia pozalekcyjne w szkołach



efektywne działania samorządu

Słabe strony naszej miejscowości:



bierna postawa mieszkańców



niskie kwalifikacje siły roboczej



brak terenów inwestycyjnych, szczególnie gminnych



brak przedsiębiorstw oferujących miejsca pracy



brak przetwórstwa rolno-spożywczego



zły stan dróg gminnych



brak środków finansowych na modernizację obiektów oświatowych i
sportowych



niepokojący

stan

bezpieczeństwa

na

ulicach

w

godzinach

wieczornych
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Wizja rozwoju miejscowości do roku 2018:

Miejscowość Pszczółki jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców
i inwestorów. Prężnie rozwija się.
Posiada niepowtarzalny charakter dzięki estetycznemu centrum, miejscom
spotkań mieszkańców, a także tradycji związanej z hodowlą pszczół i
produkcją miodu.

Co zrobimy, aby taka się stała:



aktywizować mieszkańców wsi,



wykształcić u nich potrzebę działania i współodpowiedzialności za
określone zadnia,



nawiązać współpracę z instytucjami, które mogą wspomóc działania
mieszkańców.

Z kim możemy współpracować:



szkółki drzew i krzewów (opracowanie planu zadrzewienia naszej
miejscowości oraz pozyskanie sadzonek),



dyrektorami placówek oświatowych (opracowanie planu odnowy
drzewostanu oraz opracowanie projektu miasteczka rowerowego),



policją (opracowanie projektu miasteczka rowerowego),



Urząd Gminy w Pszczółkach (pozyskiwanie środków pozabudżetowych).
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Zadania do realizacji na lata 2011 – 2018

1. Zagospodarowanie Parku Lipowego Pszczółkach
Cel: stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i wypoczynku, a także
organizacji imprez plenerowych; promocja miejscowości i lokalnych tradycji
pszczelarskich
Harmonogram realizacji: 2012
Szacunkowa wartość zadania: 400 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne (środki UE)

2. Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach
Cel: stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i wypoczynku, a także
organizacji imprez plenerowych; promocja miejscowości i lokalnych tradycji
pszczelarskich
Harmonogram realizacji: 2012
Szacunkowa wartość zadania: 50 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne (środki UE)

3. Zagospodarowanie nasypu kolejowego w Pszczółkach na miejsce
rekreacji
Cel: estetyzacja miejscowości, stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku, a
także promocja miejscowości i gminy
Harmonogram realizacji: 2012 – 2013
Szacunkowa wartość zadania: 500 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne

4. Odnowa drzewostanu wokół szkoły i przedszkola w Pszczółkach
Cel: estetyzacja miejscowości, poprawa stanu środowiska naturalnego
Harmonogram realizacji: 2012 – 2013
Szacunkowa wartość zadania: 50 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne
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5. Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną
w Pszczółkach
Cel: zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez zapewnienie
dostępu do nowoczesnego obiektu kulturalnego
Harmonogram realizacji: 2011 – 2012
Szacunkowa wartość zadania: 2,8 mln. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki Unii Europejskiej

6. Estetyzacja centrum wsi
Cel: estetyzacja miejscowości, stworzenie przyjaznego miejsca zamieszkania
Harmonogram realizacji: 2010 - 2017
Szacunkowa wartość zadania: 200 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy (fundusz sołecki), źródła zewnętrzne

7. Remont Szkoły Podstawowej w Pszczółkach
Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju edukacji
Harmonogram realizacji: 2010 – 2017
Szacunkowa wartość zadania: 500 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne

8. Organizacja

cyklicznej

imprezy

odwołującej

się

do

tradycji

pszczelarskich, np. Święto Miodu, Dzień Pszczelarza
Cel: promocja tradycji pszczelarskich, budowanie tożsamości lokalnej
Harmonogram realizacji: 2010 – 2017
Szacunkowa wartość zadania: ok. 50 tys. zł rocznie
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne

9. Przeniesienie Muzeum Miodu do nowej siedziby biblioteki
Cel: promocja tradycji pszczelarskich, budowanie tożsamości lokalnej
Harmonogram realizacji: 2012 – 2013
Szacunkowa wartość zadania: 10 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne
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10. Wykonanie placu zabaw na osiedlu za torami
Cel: stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych i miejsca spotkań ich
rodziców
Harmonogram realizacji: 2015
Szacunkowa wartość zadania: 50 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, źródła zewnętrzne

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne

Mieszkańcy Pszczółek wskazali na potrzebę wyznaczenia obszarów o
szczególnym dla nich znaczeniu, które obejmują:


ul. Pomorską, w tym urząd gminy, gimnazjum, zakłady usługowohandlowe, główne przystanki autobusowe,



ul. Kościelną, w tym teren zieleni wiejskiej, kościół, cmentarz, urząd
pocztowy, zakłady usługowo-handlowe,



ul. Dworcową, w tym biblioteka i dworzec kolejowy,



ul. Sportową, w tym stadion sportowy, plac zabaw,



ul. Szkolną, w tym szkoła podstawowa, przedszkole, plac zabaw.

a także:


park lipowy,



ścieżkę rowerową „Cysterski Trakt Rowerowy”.

Wymieniony powyżej obszar zlokalizowany jest w centrum Pszczółek, a
dodatkowo stanowi ważne miejsce dla mieszkańców ze względu na
możliwość nawiązywania kontaktów społecznych, zlokalizowanie ważnych
obiektów użyteczności publicznej (placówki oświatowe, urząd gminy, urząd
pocztowy, biblioteka, zakłady usługowo-handlowe, tereny zieleni i sportoworekreacyjne), a także organizowanie różnorodnych wydarzeń integracyjnych,
kulturalnych i sportowych.
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