UCHWAŁA NR XVII/150/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2008 – 2014
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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218).
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2008 – 2014, który stanowi
Załącznik do Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/150/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Plan Odnowy Miejscowości

Skowarcz
na lata 2008 – 2014

Skowarcz, styczeń 2008 roku
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Metodologia
Plan Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2008 – 2014 został opracowany przez
mieszkańców Skowarcza:


Jana Guszkowskiego – Sołtysa,



Urszulę Narożnik – Radną Gminy,



Janinę Jakowską – Radną Gminy



Krystynę Narożnik – Członka Rady Sołeckiej



Mieczysławę Szumacher – Członka Rady Sołeckiej



Jarosław Piekutowski – Członka Rady Sołeckiej



Janusza Mali – Członka Rady Sołeckiej



Jerzego Mączkowskiego – Członka Rady Sołeckiej



Elizę Łuczkiewicz



Monikę Ambros-Zezulę



Monikę Piekutowską.

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 Skowarcz leży w sercu Gminy Pszczółki. Bardzo dobrą komunikację
zapewniają jej położenie przy drodze krajowej nr 1 oraz przy linii kolejowej
(przystanek osobowy).
Miejscowość prężnie się rozwija. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowane zostały tu
liczne inwestycje, które znacznie wpłynęły na poprawę atrakcyjności Skowarcza.
Zagospodarowany został skwer w centrum wsi, powstał plac zabaw wraz boiskiem
do koszykówki. Wyremontowana została również świetlica wiejska z dużą salą
bankietową, zapleczem kuchennym oraz kawiarenką internetową. Znajduje się tu
również Muzeum Miodu.
Ponadto w 2006 roku w Skowarczu zakończona została niezwykle ważna inwestycja
dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej.
Ze względu na bliskość Trójmiasta, bardzo dobre warunki komunikacyjne oraz zasób
terenów budowlanych, wieś stanowi atrakcyjną lokalizację dla inwestycji, jak i
budownictwa indywidualnego.
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Inwentaryzacja zasobów miejscowości:
Ciekawi/ ważni mieszkańcy:


Krzysztof Gębka – rzeźbiarz



Edward Edut – wytwórca białej broni



Monika Ambros-Zezula – historyk, opracowała monografię wsi

Grupy mieszkańców/organizacje:


Koło Gospodyń Wiejskich



Rada Sołecka



Rado Rodziców (przy Szkole Podstawowej)



Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Gospodyni”



Zespół „Biesiada”



Fundacja „Równi, choć różni”

Tereny zielone:


skwer w centrum wsi



stawy i teren rekreacyjny dostępny dla mieszkańców (teren prywatny)

Świetlice wiejskie:


świetlica wiejska

Place rekreacyjno-sportowe:


plac zabaw i boisko na terenie przyszkolny



teren przygotowany pod plac rekreacyjno-sportowy

Kapliczki/krzyże itd.:


kapliczka przy ul. Łąkowej



3 krzyże



Figura Najświętszej Marii Panny na ul. Spacerowej wraz z tablicą
upamiętniającą śmierć Jana Pawła II

Sklepy:


3 sklepy spożywczo-przemysłowe

Przedsiębiorcy:


LTJ – konstrukcje ze stali nierdzewnej



ADENA



AGRO-SERWIS



ABAKS – obsługa sieci internetowej



ALWA



PREEB
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PROFESIONAL

Atrakcje:


zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej, szkole, itd.



zajęcia biblioteczne



kuligi

Lokalne tradycje:


opłatek wiejski



wspólne malowanie pisanek



dożynki



nabożeństwa majowe przy figurce NMP

Lokalne imprezy:


dzień kobiet



dzień matki



dzień dziecka



festyn rodzinny



dożynki



walentynki



zabawy: andrzejkowa, sylwestrowa, karnawałowa

Inne ważne zasoby:


szkoła podstawowa



żwirownia



torfowiska



stawy hodowlane



miejsce pamięci związane z istnieniem podobozu Stutthoff
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Mocne strony naszej miejscowości:


liczne inicjatywy społeczne



kultywowanie nowych zwyczajów



współpraca mieszkańców ze szkołą



liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży



bogata historia (najstarsza wieś w gminie, liczne wykopaliska archeologiczne)



aktywna Rada Rodziców przy szkole



istniejące Muzeum Miodu



dobre położenie (blisko aglomeracji trójmiejskiej)



dobra komunikacja



kanalizacja i sieć gazowa na terenie wsi



przygotowany plan zagospodarowania przestrzennego



nowo wyremontowana świetlica wiejska



prężnie działająca Rada Sołecka i aktywni Radni

Słabe strony naszej miejscowości:


zły stan dróg i brak chodników



duży ruch samochodowy na drodze krajowej nr 1



brak oświetlenia na wielu ulicach



brak terenów zielonych



mało miejsc sportowo-rekreacyjnych



mało przedsiębiorstw



słaba integracja z nowymi mieszkańcami
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Wizja rozwoju miejscowości do roku 2014:
Mieszkamy w pięknej miejscowości Skowarcz,
dumni ze wspólnej pracy i zaangażowania
oraz zadbanego, reprezentacyjnego centrum wsi.
A na obrzeżach miejscowości powstały osiedla domów jednorodzinnych.
Posiadamy dobrze wyposażoną świetlicę wiejską, skwer z fontanną,
park i plac rekreacyjno-sportowy.
Organizujemy wiele różnorodnych imprez integracyjnych i zajęć, skierowanych do
mieszkańców w każdym wieku.

Co zrobimy, aby taka się stała:


pozyskiwać dotacje, m.in. ze środków Unii Europejskiej



brać udział w różnorodnych konkursach



podejmować

współpracę

zagraniczną

(wsie

partnerskie,

wymiana

międzynarodowa)


podejmować różne inicjatywy społeczne



powołać grupę inicjatywną



dbać o integrację mieszkańców



pogłębiać współpracę Rady Sołeckiej z grupami mieszkańców, organizacjami i
przedsiębiorcami



organizować imprezy lokalne, np. Święto Pieczonego Ziemniaka, Biesiada w
Skowarczu

(święto

miejscowości,

impreza

integracyjna

z

nowymi

mieszkańcami)


zadbać o promocję miejscowości, w tym imprez organizowanych przez
mieszkańców, Muzeum Miodu

Jednocześnie deklarujemy, że będziemy dbać o istniejącą i nowopowstałą
infrastrukturę społeczną, tj. plac rekreacyjno-sportowy, skwer oraz świetlicę wiejską.
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Z kim możemy współpracować:


samorządem lokalnym (wsparcie finansowe, organizacyjne, promocja),



inne sołectwa (współpraca)



przedsiębiorcy (współpraca, wsparcie finansowe)



twórcy lokalni (promocja wsi)



Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach, Szkoła Podstawowa

w

Skowarczu (rozwój kultury, tradycji)


organizacje pozarządowe

(wspólne

podejmowanie

inicjatyw,

realizacja

projektów)


parafia (wsparcie, integracja mieszkańców, budowanie poczucia wspólnoty)



Stowarzyszenie Kobiet Wielskich (angażowanie większej ilości kobiet,
integracja)



sklepy (wsparcie finansowe, promocja)
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Zadania do realizacji na lata 2008 – 2014
1. Doposażenie kuchni w świetlic wiejskiej w Skowarczu
Cel: poniesienie jakości organizacji imprez i spotkań integracyjnych organizowanych
w świetlicy wiejskiej
Harmonogram realizacji: 2008 – 2009
Szacunkowa wartość zadania: 20 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne
2. Wykonanie piłkołapów przy boisku w centrum wsi
Cel: wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z boiska
Harmonogram realizacji: 2009
Szacunkowa wartość zadania: 10 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne
3. Budowa fontanny na skwerze w centrum wsi
Cel: estetyzacja i podniesienie atrakcyjności centrum wsi
Harmonogram realizacji: 2009 – 2010
Szacunkowa wartość zadania: 40 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład pracy mieszkańców
4. Utwardzenie dróg osiedlowych, budowa chodników i oświetlenia ulic
Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa
Harmonogram realizacji: 2008 – 2014
Szacunkowa wartość zadania: 400 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne
5. Zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w
Skowarczu
Cel: poniesienie jakości organizacji imprez i spotkań integracyjnych organizowanych
w świetlicy wiejskiej
Harmonogram realizacji: 2010
Szacunkowa wartość zadania: 40 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne
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6. Utworzenie parku w centrum wsi
Cel: estetyzacja i podniesienie atrakcyjności centrum wsi
Harmonogram realizacji: 2012
Szacunkowa wartość zadania: 50 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład pracy mieszkańców
7. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego
Cel: stworzenie miejsca zabaw i spotkań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Harmonogram realizacji: 2013
Szacunkowa wartość zadania: 300 tys. zł
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład pracy mieszkańców
8. Organizacja szkoleń i kursów dla kobiet, rolników, osób bezrobotnych, itd.
Cel: wszechstronny rozwój mieszkańców wsi, wspieranie kształcenia ustawicznego
na wsi
Harmonogram realizacji: od 2008
Szacunkowa wartość zadania: 20 tys. zł (rocznie)
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne
9. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aerobik, taniec towarzyski, itp.)
Cel: rozwój fizyczny i integracja mieszkańców wsi
Harmonogram realizacji: od 2008
Szacunkowa wartość zadania: 5 tys. zł (rocznie)
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne

10. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży
Cel: wszechstronny rozwój młodych mieszkańców wsi
Harmonogram realizacji: od 2008
Szacunkowa wartość zadania: 5 – 10 tys. zł (rocznie)
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne
11. Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka
Cel: integracja mieszkańców i promocja miejscowości
Harmonogram realizacji: od 2008 (wrzesień)
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Szacunkowa wartość zadania: 5 tys. zł (rocznie)
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład mieszkańców
12. Organizacja imprezy integracyjnej pn. Biesiada w Skowarczu
Cel: integracja mieszkańców i promocja miejscowości
Harmonogram realizacji: od 2009 (maj)
Szacunkowa wartość zadania: 5 tys. zł (rocznie)
Źródła finansowania: budżet Gminy, środki zewnętrzne, wkład mieszkańców
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