U c h w a l a Nr J^KJ^Al'iU)^^
Rady Miejskiej w/Sztumie
z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Koslinka

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nast^puje :
§1.
^

Zatwierdza si^ „Plan Odnowy Miejscowosci Koslinka na lata 2012 - 2022" w brzmieniu
okreslonym w zal^czniku do niniejszej uchwaly.
§2.
Miasto i Gmina Sztum zabezpieczy w swoim budzecie srodki na realizacj? projektu w
wysokosci wynikaJEicej z zasad Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.
§3.
Traci moc Uchwala Nr XLVlII/370/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 czerwca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Koslinka na lata 2010 -2020.

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

/
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Uzasadnienie

Zarz^d Wojewodztwa f omoi-skiego uc^iwali^ nr 144/117/12 z dnia 9 lutego 2012 roku
ogtosii nabor wnioskow'o przyznanie pomocy w ramach dziatania „Odnowa i rozwoj wsi"
obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z
zale^cznikow do wniosku jest Plan Odnowy Miejscowosci Koslinka przyj^ty Uchwaly Rady
Miejskiej Nr XLVIII/370/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku. Plan Odnowy Miejscowosci
zawiera jej charakterystyka, inwentaryzacj? zasobow shaz^cych odnowie miejscowosci, ocen?
mocnych i slabych stron, opis planowanych zadan inwestycyjnych i przedsi^wzi^c
aktywizuj^cych spolecznosc lokaln^, na okres co najmniej 7 lat oraz opis i charakterystyk?
miejsca o szczegolnym znaczeniu.
Plan Odnowy Miejscowosci Koslinka opracowany i zatwierdzony w 2010 roku
wymaga aktualizacji glownie w cz?sci dotycz^cej planowanych zadan inwestycyjnych. W
zwi^zku z powyzszym plan zostal zaktualizowany jak w zal^czeniu do uchwaly.
Bior^c powyzsze pod uwag? wnosz? o podj^cie uchwaly w proponowanym brzmieniu.
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1. RYS

^

HISTORYCZNY

Koslinka - Pierwszy zapis miejscowosci z 1319 roku to Kisselin i wywodzi si^ od
„ k i e s e r ' - z niemieckiego krzemien. Z czasem jednak zacz^la zmieniac form^. I tak
w 1510 roku byl to juz Koslyng, a kilkadziesi^t lat pozniej Kisling. Echo tego
nazewnictwa przetrwato w gwarze sztumskiej. Spolszczenia niemieckiej nazwy
dokonat Wojciech K^trzyhski (1838-1919), wybitny historyk, etnograf w swojej
pracy z 1879 roku, wydanej we Lwowie. M i m o ze oficjalna nazwa wsi w gminie
Sztum obowi^zuje ponad pol wieku, to w potocznym uzyciu s^. jeszcze czasem inne
jej formy - „ K o s l i n e k " lub „ K i z l i n e k ' \s zostala lokowana przed 1350 rokiem na
prawie chelminskim, wies posiadata okolo 700 ha powierzchni. Przed 1939 rokiem
Koslinka posiadala 909 ha - 351 mieszkancow. Koslinka polozona byla nad jeziorem
Koslinskim, ktory obecnie wchodzi w sklad
utworzonego jeziora D^browka
Malborska. W miejscowosci istnial kosciol, ktory w wyniku wojny ze Szwecj^_ zostal
rozgrabiony oraz spalony. Dzis upami^tnia to jedynie mala tabliczka. W czasie
plebiscytu mlodziez z Koslinki wyst^powala z programem artystycznym na terenie
Sztumu.

2. CHARAKTERYSTYKA

MIEJSCOWOSCI

Miejscowosc Koslinka jest jedn^ z 32 miejscowosci wyodr^bnionych w gminie
Sztum, polozonej w polnocno-zachodniej cz^sci Pojezierza Ilawskiego.

Stary Targ
SZTUM
Dzierzgori

SUry
^

.

Mikolajki

Dzierzgort

Pomorskie

Rysunek 1: Gmina Sztum na tie powiatu sztumskiego
Sztum polozony jest w srodkowo — wschodniej cz^sci wojewodztwa
pomorskiego. Miasto Sztum nad jeziorami: Zajezierskim i Barlewickim, siedziba
gminy miejsko-wiejskiej polozona jest w centrum gminy i otoczona obszarem
wiejskim, w sklad ktorego wchodzi 18 wsi soleckich. Gmina Sztum polozona jest w
srodkowo-wschodniej cz^sci wojewodztwa pomorskiego. Koslinka lezy 5 km od
Sztumu przy drodze powiatowej
- nr 09470 Sztum - Koslinka - D^browka
Malborska oraz 58 kilometrow od miasta Gdanska siedziby wladz wojewodzkich.
Koslinka

2012

4

Plan Odnowy Miejscowosci Koslinka

Od strony polnocno-wschodniej znajduje s'lq jezioro D^browka Malborska.
Pol^czenia komunikacyjne
ze Sztumem
s^ niewystarczaj^ce,
mieszkahcy
przemieszczajq, si^ w wi^kszosci wlasnym transportem.
Obszar wsi Koslinka wynosi 900 ha, stanowi 6,2 % obszaru gminy, na ktorym
zamieszkuje 141 osob.

Koslinka

Gmina Sztum jest typowq, gmin^ rolnicz% wi^kszosc mieszkancow KosHnki
utrzymuj^ si^ z rolnictwa. Wies zamieszkuje byli pracownicy Paristwowych
Gospodarstw Rolnych, emeryci, rencisci, dzieci i mlodziez, bezrobotni oraz rolnicy
wraz z rodzinami. Niskie dochody mieszkancow, ze wzgl^du na bardzo wysokie
bezrobocie prowadz^do znacznego zubozenia spoleczehstwa.
Podstawq, utrzymania mieszkancow, podobnie jak w calej gminie, jest praca
zarobkowa poza rolnictwem, nie zarobkowe zrodla dochodow (renty, emerytury),
dochody z rolnictwa oraz dochody z pracy poza granicami kraju. W zakresie uslug
we wsi jest jedynie sklep spozywczy. Okolo 30 osob wyjezdza do pracy do pobliskich
miast Malborka i Sztumu.
Rozwoj musi opierac si^ o pozyskanie przez jej mieszkancow zaj^c
zarobkowych poza rolnictwem w tym szczegolnie tworzenie malych i srednich firm w
sektorze ushig. Dzialania podejmowane w ramach tego planu musz^ uwzgl^dniac
stworzenie warunkow materialnych i srodowiskowych do ich powstawania.
Dawna i obecna wies Koslinka jest typowq, ulic6wk% Jego osiq, osadnicz^ jest
obecna droga powiatowa .
Na obszarze gminy Sztum, wiejska zabudowa ro2^roszona wyst^puje obecnie w
cz^sci polnocno - wschodniej gminy w rejonie wsi Koslinka, na ktor^ skladaj^ si^
budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze w wi^kszosci zamieszkale przez
rolnikow indywidualnych posiadaj^cych gospodarstwa rolne
Na obszarach tych mozliwa jest nowa zabudowa o charakterze rozproszonym oraz
rozbudowa osrodkow wiejskich o zabudowie skoncentrowanej.
Centrum wsi Koslinka stanowi swietlica wiejska. W jej obr^bie jest sklep spozywczy.
We wsi znajduje si^ plac zabaw i boisko sportowe.

Koslinka 2012
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Struktury wykorzystania gruntow przedstawia ponizsza tabela

Grunty orne
L ^ k i trwale
Pastwiska trwate
Lasy
Grunty zadrzewione
i zakrzewione
Sady
Nieuzytki
Drogi
Tereny mieszkalne
Grunty pod wodami
Tereny osiedlowe
zielone
Drogi kolejowe i inne
Razem

489,4
22,32
45,27
2,55

54,60%
2,49%
5,05%
0,28%

-

-

5,92
32,44
16,57
10,22
266,85
0,17

0,66%
3,62%
1,85%
1,14%
29,77%
0,02%

4,61
89632

0,52%
100,00

Koslinka nalezy do miejscowosci rolniczych zarowno pod wzgl^dem
zabudowy, przeznaczenia oraz zagospodarowania powierzchni ziemi. Warunki
przyrodnicze s^ korzystne dla rolnictwa. Wyst^puj^ tu przede wszystkim dobre
warunki glebowe, grunty rolne II - III klasy bonitacyjnej (Udzial gruntow II klasy jest
niewielki).

^

W Koslince znajduje si^ l^dowisko jest ono osrodkiem ultralekkiego lotnictwa
w regionie sztumskim, istnieje od 2004 roku, C o roku w czerwcu obchodzone jest
swi^to lotniska. Oprocz silnej grupy amatorow latania na lotniach i motolotniach
gosci tu wielu modelarzy lotniczych. Piknik lotniczy cieszy si? zainteresowaniem
wsrod mlodszych i nieco starszych amatorow awiacji w skali mikro.

Piknik lotniczy w Koslince

Koslinka 2012
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3. I N W E N T A R Y Z A C J A Z A S O B O W

Zasoby przyrodnicze
Obszar Koslinki jest urozmaicony, specyficzny klimat wynika z jego poiozenia.
Rzezba terenu jest urozmaicona, wyst^puj^ liczne zagl^bienia, tereny podmokle,
jezioro Dabrowka D^browka, Kanal Juranda oraz niewielkie oczka wodne.
Wspaniate warunki dla amatorow sportow wodnych. Czysta woda i powietrze,
malownicze krajobrazy, bogactwo historii i kultury to najwi^ksze atuty tego rejonu.
N a terenie miasta i gminy Sztum nie przewiduje siq tworzenia nowych
rezerwatow przyrody. Natomiast proponuje si^ obj^cie ochronq, nast^puj^ipych
terenow uzytkow ekologicznych teren obejmuj^cy fragment kanahi Juranda z
oczkami wodnymi i roslinnosci^^bagienn^, we wsi Koslinka,
N a obszarze gminy Sztum wyst^puj^ ponadto nast^puj^ce rzeki i kanaly
podstawowe :
- Struga Podstolinska, rzeka uregulowana o dlugosci na terenie gminy 13,1 km,
- Kanal Podstolinski, o dlugosci 3,4 km,
- Kanal Graniczny, o dlugosci 4,4 km,
- Kanal Usnicki, o dhigosci 3,7 km,
- Kanal Juranda, o dhigosci 7,1 km,
- Struga Crimea, o dlugosci 5,3 km.
Rozwoj agroturystyki preferowany jest szczegolnie w rejonach miejscowosci
W^gry, Usnice i Koslinka.
N a obszarze gminy Sztum proponuje sif utworzenie sieci lokalnych
turystycznych szlakow pieszych i rowerowych.
W cz^sci wschodniej proponuje si§ pol^czenie lokalnymi szlakami rowerowymi
rejonu jeziora Dabrowka z Malborkiem, Sztumem i projektowanym lesnym parkiem
dydaktycznym oraz z trasami turystycznych rowerowych szlakow regionalnych w
zachodniej cz^sci gminy. Korzystne byloby takze p o w i ^ a n i e tras^, rowerow£|. (a takze
i p i e s z ^ wsi Koslinka i Gronajny w miejscu przew^zenia jeziora Dabrowka.

Dziedzictwo kulturowe
Spolecznosc Koslinki postawita trzy zabytkowe kamienie. Jeden upami^tnia kosciol,
w ktorym niegdys modlili si^ mieszkancy. Drugi ku czci ludzi pochowanych na
cmentarzu przed 1945 rokiem, a takze hold mieszkancom, ktorzy z y l i a po smierci
pochowano ich na starym cmentarzu. Trzeci kamien ku pami^ci Polakow i Niemcow,
ktorzy swoj los z w i ^ a l i z Koslink^.

Koslinka
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Jeziora w Koslince

Infrastruktura spoleczna
Wychowanie przedszkolne oraz wyksztakenie na poziomie podstawowym odbywa
si? w Szkole Podstawowej oraz w przedszkolu w Sztumie, dok^d dzieci dowozone
sq_ autobusami szkolnymi.

Infrastruktura techniczna
SIEC W O D O C I A G O W A I K A N A L I Z A C Y J N A

Woda produkowana na uj?ciu dostarczana jest na potrzeby miasta oraz wsi :
Sztumskie Pole, K?pina, Koslinka, Koniecwald, Zajezierze, Barlewiczki, Nowa Wies
i Sztumska Wies.
Zasi^g obslugi w o d o c i ^ u miasta Sztum proponuje si? rozszerzyc i wlq,czyc do niego
tereny rozwojowe miasta oraz miejscowosci zaopatrywane dotychczas z wlasnych
uj?c: Pietrzwald - Koslinka.
Na obszarze miasta i gminy Sztum przyjmuje si? nast?pujece zasady odprowadzania i
oczyszczania sciekow , budowa trzech lokalnych oczyszczalni sciekow w Piekle,
Bialej Gorze i Koslince; w odniesieniu do tej ostatniej mozna rozpatrywac
wariantowo mozliwosc podl^czenia Koslinki do ukladu kanalizacyjnego miasta.
Lokalne uklady kanalizacyjne z oczyszczalniami w Piekle, Bialej Gorze i
Koslince obejmowac b?de swoim zasi?giem tereny w zasadzie nie przekraczaj^ce
obr?bu wiejskiego.
KOMUNIKACJA

W Sztumie od drogi krajowej nr 55 odchodz^drogi wojewodzkie :
•=> w kierunku wschodnim:
droga wojewodzka nr 517 Sztum - Gorki - Stary Targ - Tropy Sztumskie, od
ktorej w miejscowosci Gorki odgal?zia si? droga wojewodzka nr 522 Gorki Mikolajki Pomorskie - Prabuty;
w kierunku zachodnim:
droga wojewodzka nr 603 Sztum - Biala Gora.
Koslinka 2012
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Przez drog? wojewodzk^^nr 603, fragment drogi nr 605 i drog? powiatowq^nr 09476
prowadzi altematywne pol^czenie miasta Sztumu przez Bial^^ G6r?, Pieklo i Miloradz
do drogi krajowej nr 22.
Siec drogowa na terenie miasta i gminy Sztum obejmuje nast^puj^ce drogi:
(w podziale na kategorie)
Droga krajowa nr 55

N o w y Dwor Gdanski - Malbork - Sztum - K w i d z y n -

Grudzi^dz; dhigosc trasy na terenie miasta i gminy Sztum wynosi 17,7 km
(zarz^dzana przez Generaln^^ Dyrekcj? Drog Krajowych i Autostrad - Oddzial
Polnocny w Gdahsku)
Drogi wojewodzkie:
nr 517

Sztum - G6rki - Stary Targ - Tropy Sztumskie

nr 522

Gorki - Mikolajki Pomorskie - Prabuty

nr 603

Sztum - Biala Gora

nr 605

Pieklo - Biala Gora - Szkaradowo

nr606

skrzyzowanie z drog^ wojewodzka nr 605 -

skrzyzowanie z drog%

wojewodzk^. nr 602
nr 602

Skrzyzowanie z drog^ wojewodzkq^ 603 - M^towskie Pastwiska

nr 607

Sztumska Wies - Ryjewo

nr 616

ul. Kasprowicza w Sztumie

L^czna dhigosc drog wojew6dzkich na obszarze miasta i gminy Sztum wynosi
ok. 26 km (zarz^dzane przez Zarz^d Dr6g Wojew6dzkich w Gdahsku).
/-N

Drogi powiatowe:
nr 09470

Sztum - Koslinka - Dabrowka Malborska

nr 09471

Malbork - Gronajny - Koniecwald

nr 09472

dojazd do przystanku P K P Gosciszewo od drogi krajowej nr 55

nr 09473

Gosciszewo - skrzyzowanie z drog^wojewodzk^^nr 603 (Bemowo)

nr 09474

Sztumskie Pole - Usnice

nr 09476

Pieklo - Miloradz

nr 09748

dojazd do przystanku P K P Sztumska Wies od drogi krajowej nr 55

nr 09501

Sztum - Postolin - Walkowice

nr 09502

Postolin - Pulkowice - Klecewko

nr 09503

Polaszki - Michorowo - Mikolajki Pomorskie

nr 09504

Postolin - Ramzy Male - Sadulki - Dabrowka Pruska

nr 09505

Sztum - K a l w a
Koslinka
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L^czna dhigosc drog powiatowych na terenie miasta i gminy Sztum wynosi 45,7 km,
w tym

o nawierzchni twardej 40,1 k m i gruntowej ulepszonej - 5,6 k m (zarz^dzane

przez Zarz^d Drog Powiatowych w Sztumie).
Drogi gminne:
0934 001
Sztum - Zajezierze
0934 002

Pieklo - Nogat

0934 003

Usnice - Zydzia Gora

0934 004

Usnice - W?gry

0934 005

Gosciszewo - Gronajny

0934 006

Koniecwald - Koslinka

0934 007

Koniecwald - K?pina

0934 008

Jurkowice - Koslinka

0934 009

Pietrzwald - Koslinka

0934 010

Pietrzwald - Mleczewo

0934 011

Przedzamcze - Zajezierze - L i p k a

0934 012

Sztum (ul. Polna) - Brzezi Ostrow

0934 013

Sztumska Wies - do drogi nr 09501 Sztum - Postolin

0934 014

Sztumska Wies - przystanek kolejowy

0934 015

Postolin - N o w a Wies

0934 016

N o w a Wies - Pulkowice (granica gminy)

0934 017

Cygusy - granica gminy

0934 018

Sztum - Sztumskie Pole

0934 019

Koniecwald - przystanek kolejowy Grz?pa

W kierunku polnoc - pohidnie, przez obszar gminy Sztum, przebiegaj^linie kolejowe
relacji:
magistrala kolejowa Tczew - Malbork - Prabuty - Dzialdowo - Warszawa

-

trasa tej linii przebiega wzdhiz wschodniej granicy gminy Sztum.
•=> Malbork - Sztum - K w i d z y n - Grudzi^fdz o znaczeniu regionalnym - trasa tej
linii przebiega we wsp61nym korytarzu komunikacyjnym z drogq, krajowq^ nr
55.
N a obszarze miasta i gminy Sztum, w zasi^gu akceptowanego spolecznie
dojscia pieszego do przystankow (1000 m. do przystankow autobusowych, 1500 m.
do przystank6w kolejowych) znajduje si? zdecydowana wi?kszosc miejscowosci.
Obszarami o niedostatecznej obshidze komunikacj^ s^^ rejony : Michorowo - Ramzy
- Ferma Czemin, Gronajny - Koslinka i Usnice - W?gry.
Koslinka
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Odpady komunalne zbierane sq. przez Przedsi^biorstwo W o d o c i ^ o w i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Sztumie, na zasadzie pojemnikow ustawionych przy posesjach. Wywoz
odbywa si? wg harmonogramu wywozu.
TELEKOMUNIKACJA

Operatorami telekomunikacyjnymi na terenie wsi jest Telekomunikacja Polska S.A.
oraz Dialog. Teren solectwa obj?ty jest zasi?giem telefonii komorkowej.
SIEC ENERGETYCZNA

Miejscowosc Koslinka zasilana jest sieci^, napowietrzn^ linii sredniego napi?cia
poprzez siec rozdzielcz^^ 15 k V i 7 stacji transformatorowych 15/04 k V . Z tych
stacji wyprowadzona jest linia rozdzielcza niskiego napi?cia, ktora zasila
miejscowosc

4. Kapital spoleczny i ludzki
Wedhig danych ewidencji ludnosci Urz?du Miasta i Gminy Sztum, obecnie Koslinka
liczy

141

mieszkancow.

Ponizszy

wykres

przedstawia

liczb?

ludnosci

w

miejscowosciach Gminy Sztum (dane ewidencji Ludnosci Urz?du Miasta i Gminy
Sztum na dzien 30.06.2008r.)
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• Barlewice i Barlewiczki
• Biala Gora
• Cygusy
• Czernin
• Goraj
• Gosciszewo
• Gorki
• Gronajny
y Grzgpa - 5 os.
• Kgpina
H Koniecwald
y Koslinka
• IVlichorowo
• Nowa Wies
y Parowy
• Parpary
H Pickto
U Pietrzwald
HPolanka-13 os.
B Polaszki
fc^ Postolin
B Ramzy Mate
BSzpitalnaWies
y Sztum
B Sztumska Wies
y Sztumskie Pole
y Usnice
y W<jgry
y Witkt-4os.
y Wydry-S os.
y Wygoda-4 OS.
y Zajezierze

Wykres 1: Liczba mieszkahcow w miejscowosciach Gminy Sztum

W samym miescie Sztum zamieszlcuje okolo 58% ludnosci calej gminy. M i m o
braku wsi gminnej, gdyz siedziby gminy jest miasto Sztum gmina posiada jedn^_duz^
wies - Czemin, zamieszkiwan^, przez okolo 1900 mieszkancow. Kolejn^ pod
wzgl?dem liczby mieszkancow wsiq^jest Gosciszewo - niemalze 800 mieszkancow.
Pozostaie wsie maj^ zaludnienie ponizej 600 mieszkahcow. 41 % ludnosci wiejskiej
zamieszkuje we wsiach w przedziale 200 - 600 mieszkahcow, a okolo 26 % we
wsiach jeszcze mniejszych.
Wskaznik obci^zenia ekonomicznego (liczba ludnosci w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osob w wieku produkcyjnym) wynosi w gminie Sztum 49,9 i jest nizszy o
prawie 5 od ogolnego wskaznika dla wojewodztwa pomorskiego (54,8). D l a ludnosci
zamieszkuj^cej

na terenach wiejskich wskaznik ten mozna rowniez uznac

za

korzystny, gdyz wynosi on 52,4 dla calego powiatu sztumskiego - 53,8 (dane: Bank
Danych Regionalnych G U S 2007).
Struktura plci w miescie cechuje si? niewielk^ przewag^ liczebn^ kobiet, na
obszarze wiejskim natomiast stosunek ten jest wyrownany.
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• wiek przedprodukcyjny - ponizej 15 lat
• wtek produkcyjny: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata m^zczyini
• wiek poprodukcyjny

Wykres 2: Zestawienie struktury mieszkahcow gminy wg ekonomicznych grup wieku (Baza Danych Regionalnych
GUS 2007}

Rada Solecka, Rada Parafialna, Koto Gospodyn Wiejskich uczestnicz^ w
organizacji cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych, np.: festyny, pikniki,
tumieje, zawody na wolnym powietrzu.
Zycie kulturalne w Koslince prowadzi si? poprzez organizowanie imprez
okolicznosciowych dla dzieci i mlodziezy w pomieszczeniach swietlicy wiejskiej.
Nalezy wyroznic organizacj? cyklicznych imprez m.in. spotkania jaselkowe,
„Mikolajki" z paczkami dla dzieci, Dzien Dziecka, wigilia dla osob samotnych oraz
Swi?to Lata itd. N a boisku prowadzone s^ zaj?cia sportowo-kulturalne oraz
spotkania z mlodziez^.

Konkurs potraw wielkanocnych rok 2010

Konkurs potraw wigilijnych rok 2008

Koslinka
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Konkurs potraw wigilijnych rok 2008

Konkurs potraw wielkanocnych rok 2009

Wi?kszosc zadan kulturalnych realizuje Sztumskie Centrum Kultury, ktore we
wspolpracy z radami soleckimi corocznie przygotowuje liczne imprezy kulturalne. N a
przyklad organizacja konkursow na tradycyjne potrawy wigilijne i wielkanocne, w
ktore zaangazuj^ si? aktywnie kobiety z Koslinki. Kolejn^, cykliczn^ imprezy
organizowanq^ przez Gmin? Sztum jest gminny konkurs pod nazw^ „Pi?kna wies
dzielem mieszkahcow".
W kategoriach: zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza mieszkahcy wsi Koslinka
zajmowali pierwsze miejsce oraz wyroznienia.

5. Ocena mocnych i stabych stron miejscowosci.
Czynniki wewn?trzne.
Mocne strony
1. Dobry uklad komunikacyjny drogowy.
2. Pr?znie dzialajq,ca spolecznosc lokalna zaangazowana
w organizowanie
imprezy kulturalne, rekreacyjne.
3. Mozliwosc wykorzystania pomieszczeh swietlicy wiejskiej
4. Gleby wysokiej klasy bonitacyjnej.
5. Czyste srodowisko naturalne oraz wysokie walory przyrodniczo
krajobrazowe.
6. Unowoczesnianie infrastruktury technicznej siec w o d o c i ^ o w a , dobrze
rozwini?ta siec telefoniczna i elektro - energetyczna.
7. Istnienie potencjalu infrastruktury dla inicjatyw spoteczno - kulturalnych
(plac zabaw, boisko ).
Mocn^ strong wsi s^ pr?znie dziataj^ce kobiety w Kole Gospodyn Wiejskich od lat
organizuj^ce imprezy rekreacyjne i turystyczne, bior^ce czynny udzial w zyciu
kulturalnym, gospodarczym i spolecznym gminy

Koslinka 2012
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Stabe strony
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wysokie bezrobocie.
Z l y Stan techniczny swietlicy wiejskiej
Rozdrobnienie gospodarstw i z w i ^ a n e z tym niskie dochody rolnikow.
Brak w infrastrukturze technicznej kanalizacji, oczyszczalni sciekow
Slabe wykorzystanie potencjahi przyrodniczo - turystycznego.
Brak zaj^c dla dzieci i mlodziezy w czasie wolnym od nauki.
Slaba motywacja mieszkancow do samo-zatrudniania i tworzenia nowych
miejsc pracy.

Slabq strong miejscowosci jest wysokie bezrobocie, brak remontu w swietlicy
powoduje, zmniejszenie aktywnosci spolecznej mieszkahcow wsi, konieczne jest aby
swietlica byia miejscem oferuj^cym atrakcyjn^ form^ sp^dzania wolnego czasu i
miejscem wyzwalaj^cym rozne formy inicjatyw wiejskich.

Czynniki zewn^trzne
Szanse
1. Sprzyjaj^ca polityka regionalna skierowana na rozwoj obszarow wiejskich ze
strony wladz samorz^du lokalnego i wladz wojewodzkich.
2. Dost^pnosc funduszy unijnych.
3. Doplaty bezposrednie dla rolnictwa.
4. Popyt w Polsce na ushigi turystyczne oparte o zasoby przyrodniczo historyczne.
5. Otwarcie granic (mozliwosc ksztalcenia i legalnej pracy).
6. Rozwoj przedsi^biorczosci na terenach wiejskich i drobnej wytworczosci.
7. Wzrost gospodarczy kraju i wojewodztwa.
Zagrozenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Post^puJEipe rozwarstwianie ekonomiczne spoleczehstwa.
Wzrost zagrozeh patologiq. spoleczny.
Migracja mtodych mieszkancow zwi^zana z edukacj^ i poszukiwaniem pracy.
Niestabilnosc gospodarcza i polityczna pahstwa.
Niebezpieczehstwo niepelnego wykorzystania szans jakie daj^. srodki U E .
Post^puj^ca indywidualizacja zycia spolecznego
Niewystarczaj^ce fimdusze na rozwoj infrastruktury technicznej
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Swietlica wiejska

6. Opis
planowanych
zadan
inwestycyjnych
aktywizuj^cych spolecznosc lokalnq na 10 lat
1.

i

przedsi^wzi^c

Remont swietlicy w Koslince
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie biez^cego remontu lokalu swietlicy
wiejskiej oraz dostawa wyposazenia wewn^trznego w postaci mebli i
urz^dzen rekreacyjno - zabawowych. Remont polegac b^dzie na wykonaniu
nowych powlok malarskich, cz^sciowej wymianie zawilgoconych tynkow,
wymianie
fragmentu
zawilgoconej
podlogi
oraz
wykonaniu
naprawy/wymiany drzwiczek pieca kaflowego i zaluzji. Planuje si? zakup
mebli.
Koszt zadania to okolo 10 000 tysi^cy z l . Harmonogram prac- 09/201212/2013. Mozliwosc pozyskania refundacji w wysokosci 75 % kosztow
kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 2013.
2. Modemizacja drog gminnych w soiectwie Koslinka maj^ca na celu popraw?
komunikacji kolowej i pieszej. Kwota zadania 35 tys. z l . Harmonogram
przedsi^wzi^cia to lata 2010-2020 Zadanie fmansowane w calosci z budzetu
gminy Sztum.
3.

Organizowanie cyklicznych imprez lokalnych /festyny rodzinne, zawody
sportowe/ w celu integracji lokalnej spolecznosci. Przewidywalny koszt
zadania to kwota 20 tys. z l . Harmonogram przedsi^wzi^cia to lata - 20102020. Mozliwosc pozyskania rellindacji z Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2007 - 2013 os. 4 Leader.

4.

Coroczna organizacja konkursu „Pi^kna wies i pi^kne miasto dzielem
mieszkahcow"
w celu zaangazowania mieszkahcow w upi^kszanie
wlasnych siedlisk, wypracowanie zachowah ekologicznych. Celem konkursu
jest nie tylko poprawa estetyki zagrod wiejskich i wsi poprzez
podejmowanie prac porz^dkowych, higieniczno-sanitamych ale takze
Koslinka 2012
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pobudzenie inicjatywy, ktora przyczynia si? do pozytywnego wizerunku wsi.
Przewidywalny koszt organizacji rocznego konkursu to kwota 3 tys. z l .
Harmonogram 05/2010 - 09/2010, w latach nast^pnych do roku 20120.
Zadanie finansowane w calosci z budzetu gminy Sztum.

5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie solectwa
Harmonogram prac 2019 - 2020. Kwota zadania 480 tys. z l .
Zadanie fmansowane w calosci z budzetu gminy Sztum.

7. Opis i charakterystyka miejsca o szczegolnym znaczeniu.
Szczegolnym i znacz^cym miejscem dla mieszkahcow Koslinka znajduj^cym si? w
centrum wsi jest swietlica wiejska. Jest to miejsce zaj?c dzieci i mlodziezy,
prowadzonych przez kadr? S C K , spotkan osob doroslych gdzie realizowany jest
program w zakresie podnoszenia poziomu wyksztalcenia technicznego i
umiejftnosci poszukiwania pracy, szkoleh i pokazow w zakresie racjonalnego
zywienia, kursow gotowania K o l a Gospodyn Wiejskich. Istotny element tego
dzialania stanowi wykorzystanie zaangazowania spoleczehstwa, w tym dzieci i
mlodziezy oraz osob doroslych, organizuj^cych wiele imprez integruj^cych
srodowisko. Takie przedsi?wzi?cia wyzwalaj^_ nie tylko spoleczny energi? ale
zaspokajaj^ kulturalne potrzeby mieszkahcow. W roku biez^cym zorganizowano
festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka", i wiele irmych imprez kulturalnosportowych.
Osi^gni^te zostaj^^ cele glowne zawarte w Strategii Rozwoju Gminy dotyczz^ce
wyzszego poziomu aspiracji i aktywnosci kulturalnych mieszkahcow a takze w
zakresie dost?pnosci bazy kulturalnej o odpowiednim standardzie. Poprzez
adaptacj? pomieszczeh na potrzeby swietlicy n a s t ^ i poszerzenie zakresu
dzialalnosci placowki kulturalnej na wsi, w tym stworzona zostanie mozliwosc
bogatszej oferty kulturalnej dla mieszkahcow solectwa. N a s t ^ i polepszenie
standardu swietlicy wiejskiej, ktora zostanie przystosowana do prowadzenia zaj?c
dla liczniejszej grupy dzieci i mlodziezy, ktora jest zainteresowana udzialem w
tych zaj?ciach.
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