Uch w a 1 a Nr
Rady M i e j s k i e j w
z dnia

Sztumie

...!U.M.p.ca..s:^.i^.H)ieu.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Czernin, Cygusy, G6rki, Szpitalna Wies, Ramzy
Male

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 Czemin, Cygusy, Gorki, Szpitalna Wies, Ramzy
Male na lata 2012 -2022" w brzmieniu okreslonym w zal^czniku do niniejszej uchwaly.
§2.
Miasto i Gmina Sztum zabezpieczy w swoim budzecie srodki na realizacji projektu w
wysokosci wynikaj^cej z zasad Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.
§3.
Traci moc Uchwala Nr XLVIll/368/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 czerwca 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Czernin, Cygusy, Gorki,
Szpitalna Wies, Ramzy Mate na lata 2010 -2020.
§4.
Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

PRZEWODNICZACY
Rac^M\^k\e]L Sztumie
CzesLwOle^ aiak

Pod wzgl?<lem formalin
nie budzi zastrzJb.en

Uzasadnienie

Zarz^d Wojewodztwa Pomorskiego uchwaly nr 144/117/12 z dnia 9 lutego 2012 roku
oglosil nabor wnioskow o przyznanie pomocy w ramach dzialania „Odnowa i rozwoj wsi"
obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z
zal^cznikow do wniosku jest Plan Odnowy Miejscowosci Czemin, Cygusy, Gorki, Szpitalna
Wies, Ramzy Male przyj?ty Uchwatq^ Rady Miejskiej Nr XLVIII/368/10 z dnia 28 czerwca
2010 roku. Plan Odnowy Miejscowosci zawiera jej charakterystyk?, inwentaryzacj? zasobow
sluz^cych odnowie miejscowosci, ocen? mocnych i slabych stron, opis planowanych zadan
inwestycyjnych i przedsi?wzi?c aktywizujq^cych spolecznosc lokaln^, na okres co najmniej 7
lat oraz opis i charakterystyk? miejsca o szczegolnym znaczeniu.
Plan Odnowy Miejscowosci Czemin, Cygusy, Gorki, Szpitalna Wies, Ramzy Mate
opracowany i zatwierdzony w 2010 roku wymaga aktualizacji gtownie w cz^sci dotycz^cej
planowanych zadan inwestycyjnych. W z w i ^ u z powyzszym plan zostat zaktualizowany jak
w zat^czeniu do uchwaly.
Bior^c powyzsze pod uwag? wnosz? o podj^cie uchwaty w proponowanym brzmieniu.

MIASTO I GMINA SZTUM
Plan Odnowy Miejscowosci
Czernin, Cygusy,G6rki, Szpitalna Wies,
Ramzy Male
na lata 2012 - 2022

Czemin 2012 rok
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MIASTO I

GMINA SZTUM

wraz z sotectwami

Mapa drogowa : wie^ Czernin, Cygusy, Gorki, Szpitalna Wies,
Ramzy Male
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RYS

fflSTORYCZNY

Czernin - Osada wymieniona w 1295r. Nazwa wywodzi si^ od urodzajnej
czamej ziemi. W 1440 r. wies nalezaia do rodu Osterode, potem Brantow,
Szelinskich, Puttkamerow, az w 1840 r. stala si? wtasnosci^, Donimirskich,
wtasnie jej Czemin zawdzi^cza swqj rozwoj i rozkwit do 1939r., kiedy rodzin?
Waclawa wysiedlono, a jego zamordowano w obozie Sachsenhausen 6 XII 1939r,
Jego zona Wanda przebywala przez 5 lat w obozie Ravensbruck. W sklad tego
maj^tku wchodzi barokowy dwor z XVII w, przebudowany w X X w. domy
mieszkalne i budynki gospodarcze z pocz^tku X X w, kaplica grobowa obecnie w
ruinie. W krypcie tej kaplicy spoczywali czlonkowie rodziny, oraz park
krajobrazowy ze starymi i cennymi drzewami.

Cygusy - Cyguss zespol dworsko parkowy z XVIII-XIX wieku, dwor na
kamiennej podmurowce, podpiwniczony, zbudowany z cegly. Strop i ganek
wykonany z drewna. Dach dwuspadowy kryty etemitem. Przed wojn^, nalezal do
znanej rodziny ziemianskiej Donimirskich. W czasach PRL-u siedziba
dyrektoriatu PGR-u. W miejscowosci znajduje si? park z przelomu XVIII-XIX
wieku oraz kuznia z wiat^z ok. 1900 r, domy mieszkalne z dmgiej polowy X I X
w.
Gorki -(dawniej: niem. Gurken) - wies na Powislu w Polsce polozona przy
skrzyzowaniu drog wojewodzkich nr 517 i 522. Przed II wojnq, swiatow^ wies
wraz z dworem i budynkami folwarcznymi nalezaia do rodziny Donimirskich.
Dwor wraz zabudowy folwarczn^po wojnie u s t ^ i l miejsca tzw. POM-owi.

Szpitalna Wies - wies zalozona przez Krzyzakow (jako "przytuiek" dla
emerytowanych braci zakonnych, st^d nazwa) przy drodze z Czemina do
Mikolajek Pomorskich, wspolczesnie par? domow i pi?kna, olbrzymia lipa.
Ramzy Male - powstaly jako folwark Ramzow Wielkich w XVIII wieku. Na
przelomie XVIII i X I X wieku folwark usamodzielnil si? przechodz^c z czasem w
r?ce rodziny Donimirskich. W latach 20. i 30. X X wieku by! obok Waplewa
giownym osrodkiem polskosci na ziemi sztumskiej. Mialo to zwi^zek z osobq^
owczesnego wlasciciela tych dobr Kazimierza Donimirskiego dhigoletniego
prezesa Okr?gu Ziemi Malborskiej IV Dzielnicy Zwi^zku Polakow w Niemczech
i prezesa Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Sztumie. Obecnie miesci si? tam
zabytkowy dworek, ktory przypomina chwalebnq_histori? tej rodziny.
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Szpitalna Wies - Hospitalsdorf 1906 rok

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOSCI
Miejscowosc Czemin, Cygusy, Gorki, Szpitalna Wies, Ramzy Mate,
wchodz^_w sklad 32 miejscowosci wyodr^bnionych w gminie Sztum, polozonych
w polnocno-zachodniej cz^sci Pojezierza Ilawskiego.

Stary targ
SZTUM

Dzierzgon
Stary
Mikolajki
Dzierzgon
Pomorskie

Rysunek 1: Gmina Sztum na tie powiatu sztumskiego

Sztum potozony nad jeziorami: Zajezierskim i Barlewickim w srodkowowschodniej cz^sci wojewodztwa pomorskiego. Solectwo Czemin usytuowane jest
w centrum gminy i lezy bezposrednio w s^siedztwie miasta Sztum siedziby
gminy miejsko-wiejskiej. Obszar solectwa od strony wschodniej graniczy z
gmin^ Stary Targ. Wies Czemin lezy na trasie Sztum - Gorki - Stary Targ Tropy Sztumskie przy drodze wojewodzkiej nr 517, od ktorej w miejscowosci
Gorki odgat^zia si^ droga wojewodzka nr 522 Gorki - Mikolajki Pomorskie Prabuty,
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Odlegtosc drogowa z miasta Sztum do Czemina wynosi 3 km. Do innych
miejscowosci wchodz^cych w sklad solectwa jest od 5 km do 10 km. Dobre ,
pot^czenia komunikacyjne ze Sztumem i Malborkiem zapewnia prywatna linia
autobusowa Rydwan, Latocha, natomiast w kiemnku Dzierzgonia, Mikolajek
Pomorskich, Starego Targu, Samodzielne Przedsi^biorstwo Komunikacji
Samochodowej Sp. z o. o. w Dzierzgoniu.
W sklad solectwa Czemin wchodz^nast^puj^ce miejscowosci:
- Czemin
- Gorki
- Cygusy
- Szpitalna Wies
- Ramzy Male
Obszar solectwa wynosi okolo 1939 ha , na ktorym zamieszkuje 2264 osob. We
wsi Czemin znajduje si^ kosciol parafialny, filia Sztumskiego Centmm Kultury,
Warsztaty Terapii Zaj^ciowej.

Zdj^cie Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Swi^tej Krolowej Jadwigi w Czerninie.

W zabudowie mieszkalnej w miejscowosci Czemin przewazaj^ budynki
wielorodzinne administrowane przez wspolnoty mieszkaniowe i Agencj^
Nieruchomosci Rolnych. Domy jednorodzinne skupione s^ glownie na obszarze
Osiedla Przylesnego. W pozostalych miejscowosciach wchodz^cych w sklad
r\a Czemin przewaza zabudowa jednorodzinna - w niewielkiej ilosci
zamieszkala przez rolnikow indywidualnych posiadaj^cych gospodarstwa rolne.
W miejscowosci Gorki oprocz zabudowy jednorodzinnej sq, budynki
wielorodzinne administrowane przez spoldzielnie mieszkaniowe.
Tereny predysponowane pod zabudowy produkcyjno - uslugow^ polozone
wzdluz drogi wojewodzkiej nr 517 w rejonie miejscowosci Gorki przecina linia
wysokiego napi^cia 400 kV. Wschodnia cz^sc tego terenu i stacja Mleczewo
znajduje si^ w obszarze s^siedniej gminy Stary Targ. Na obszarze gminy Sztum
teren ten obejmuje powierzchni^ ok. 120 ha i s^siaduje z osiedlem w Czeminie i
zabudowq, dawnych PGR-6w w Gorkach i Pietrzwaldzie. Na terenie tym
wyst^puje juz obecnie zabudowa o charakterze przemyslowym (np. olejamia,
kotlownia osiedlowa).
Natomiast w ceiu ochrony wartosci agroekologicznych w cz^sci pohidniowo wschodniej gminy poza obszarem pasma zurbanizowanego, na obszarze obr^bow
wiejskich Cygusy, Postolin, Michorowo i Polaszki, zaklada si? koncentracj?
6
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zabudowy w osrodkach
wielkoobszarowych.

wiejskich

i

rozwoj

gospodarstw

rolnych

Wzdluz drogi wojewodzkiej nr 517 prowadzi mi?dzynarodowy szlak
rowerowy
R-1. Na odcinku Sztum - Gorki ruch rowerowy jest wydzielonq^ sciezk^^
rowerowy.
W cz?sci wschodniej gminy proponuje si? : utworzenie lokalnego szlaku
rowerowego „sladami" dawnych dworow i folwarkow (Czemin, Szpitalna Wies,
Cygusy, Ramzy Male, Michorowo, Polaszki do wsi Postolin i Nowej Wsi) do
poi^czenia z trasami rowerowymi w zachodniej cz?sci gminy,
W gminie Sztum fragment projektowanej trasy C M K przebiega przez wies
Pietrzwald (tras^^ istniej^^cej magistralnej linii kolejowej) oraz przez obszar wsi
Cygusy - nowym fragmentem trasy. Na trasie C M K konieczna b?dzie budowa
skrzyzowah bezkolizyjnych z wszystkimi krzyzuj^cymi si? z t^tras^drogami.
Niskie place oraz niskie dochody rolnikow i innych osob prowadz^cych
wlasn^ dzialalnosc prowadzq, do zubozenia spoleczenstwa. Czemin nie zapewnia
pracy na swoim terenie dla wszystkich mieszkancow, ponad 300 osob dojezdza
do pracy w Sztumie i innych miejscowosci.
Solectwo Czemin glownie zamieszkuje byli pracownicy Panstwowych
Gospodarstw Rolnych, emeryci, rencisci, dzieci i miodziez oraz bezrobotni. Z
uwagi na bardzo wysokie bezrobocie obnizyl si? znacznie poziom zycia
mieszkancow. Niedostateczna ilosc zakladow pracy powoduje
systematyczne
zwi?kszanie liczby bezrobotnych - okolo 40 %.
W przewazaj^cej cz?sci jest to region rolniczy. Funkcjonuj^^ tu zaklady
produkcyjne zwi^ane z rolnictwem: wytwomia olejow E L S T A R Sp. z o.o., w
Gorkach, gospodarstwa rolne w Czeminie, Ramzach Malych, Szpitalnej Wsi,
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierz^t - Przechowalnia Buhajow i Zaklad
Produkcyjno-Sadowniczy w Czeminie.
Inne potrzeby mieszkancow solectwa zaspokajaj^ sklepy spozywcze i
przemyslowe, dwie piekamie, restauracja z hotelem.
Struktur^ wykorzystania gruntow przedstawia ponizsza tabela
Wyszczegolnienie
Powierzchnia w ha
Udziat % w ogolnej
powierzchni sotectwa
1243,79
64,1
Grunty orne
L^ki trwate
150,24
7,8
Pastwiska trwate
5,2
102,91
3,7
71,68
Lasy
0,4
Grunty zadrzewione
7,6
i zakrzewione
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Sady
Nieuzytki
Drogi
Tereny mieszkalne
Grunty pod wodami
Tereny osiedlowe zielone
Drogi kolejowe 1 inne
Razem

119,81
50,35
57,38
119,97
15,39
0,2

6,2
2,6
3,0
6,2
0,8

-

-

-

1939,32

100,00

INWENTARYZACJA ZASOBOW
Flora
Catkiem dobre gleby oraz sprzyjaj^ce wanmki klimatyczne sprawiaj^ ze
pobliskie lasy, obj?te nadlesnictwem Kwidzyn, cechuj^ si? duz^ roznorodnosci^,
gatunkowq^ roslin. Giownym gatunkiem lasotworczym jest sosna zwyczajna,
ktora zajmuje najwi?kszy procent powierzchni lasow. Znaczny udzial ma takze
brzoza brodawkowa, d^b, olsza czama i jesion wyniosly. Krajobraz solectwa
charakteryzuje si? wyst?powaniem lasow lisciasto-iglastych, wsrod ktorych
zakwalifikowane jako ochronne sq. takze lasy znajduj^ce si? w rejonie fermy.
Nad terenami lasow przebiega jeden z glownych szlakow ptasich w?dr6wek. St^d
tez mozna zobaczyc bardzo duzo ptakow roznych gatunkow. Ptaki drapiezne
reprezentowane s^^ przez: blotniaka stawowego, blotniaka popielatego,
myszolowa, jastrz?bia, gol?biarza i krogulca, a nad lasami mozna czasami
zobaczyc bielika i orlika krzykliwego. Z zurawiowatych wyst?pujq_ tu lyska,
wodnik i rzadziej: kureczka zielona i zuraw. Przy zbiomikach wodnych ch?tnie
zemje czapla siwa. mewa smieszka, rzadziej mewa mala i mewa srebrzysta. Ptaki
wroblowate reprezentuj^^ ptaki trzcinowisk takie jak rokitniczka i trzcinniczek,
rzadsze s^ brz?czka stromieniowka, swierszczak, wodniczka, dziwonia, w^satka.
Cz?sto spotkac mozna jaskolki brzegowki, zas w lasach zyj^^ m. in. kruki
pokrzywnice, drozdziki i raniuszki

W celu zwi?kszenia lesistosci obszam gminy Sztum proponuje si?
powi?kszenie obszam lasow (zalesienie) : obszarow o l^cznej powierzchni ok.
400 ha polozonych w pasmie rozci^aj^cym si? od Nowej Wsi, przez Czemin,
Ramzy Male i Cygusy do granicy z gmin^. Nowy Targ.
Uzytkami ekologicznymi s^ zasluguj^ce na ochron? pozostalosci ekosystemow,
maj^cych znaczenie dla zachowania unikatowych zasobow genow i typow
srodowiska, jak naturalne zbiomiki wodne srodlesne, k?py drzew i krzewow.
Czemin, Szpitalna Wies otoczone s^. lasami, zagajnikami. S^,to przede wszystkim
lasy iglaste tworz^ce w tej miejscowosci specyficzny mikroklimat.
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Fauna

^

Na tym obszarze wyst?puje duzo zwierz^t. Wsrod ssakow najwi?cej jest
zwierzyny lownej. Sq,to mi?dzy innymi dziki, samy, jelenie szlachetne i losie. W
lasach jest takze niewielka, ale stabilna populacja wilka. Zwierzyn? drobn^_
reprezentuje lisy, borsuki, zaj^ce i jenoty, a z ssakow chronionych wydra jak i
owadozeme jeze i krety.
W lasach zobaczyc mozna bardzo duzo ptakow roznych gatunkow. Ptaki
drapiezne reprezentowane s^ przez: blotniaka stawowego, blotniaka popielatego,
myszolowa, jastrz?bia, gol?biarza i krogulca, a nad lasami mozna czasami
zobaczyc bielika i orlika krzykliwego. Z zurawiowatych wyst^puj^ tu lyska,
wodnik i rzadziej: kureczka zielona i zuraw, Przy zbiomikach wodnych ch?tnie
zemje czapla siwa. mewa smieszka, rzadziej mewa mala i mewa srebrzysta. Ptaki
wroblowate reprezentuj^ ptaki trzcinowisk takie jak rokitniczka
i
trzcinniczek, rzadsze s^^ brz?czka stromieniowka, swierszczak, wodniczka,
dziwonia, w^atka. Cz?sto spotkac mozna jaskolki brzegowki, zas w lasach zyjq.
m. in. kmki pokrzywnice, drozdziki i raniuszki.
W siedliskach slodkowodnych a mianowicie w jeziorach i rzekach zyje duzo ryb,
CO sprawia duz^radosc tutejszym rybakom. Tak wi?c ryby reprezentowane s^tu
przez ploc, leszcza krompia, bolenia, karasia, Una, wzdr?g? i inne. Z gatunkow
drapieznych zyje tu okoh szczupak, sandacz, i w?gorz.
Chronione plazy to ropuchy, kumak nizinny oraz traszka zwyczajna. Ponadto
zyjq^tu zaby: moczarowa, trawna, zielona i jeziorkowa.
Z gadow obj?tych ochron^^ wyst^puj^jaszczurka zwinka, zaskroniec padalec,
i zmija zygzakowata.
Nie mozna zapomniec o najmniejszych przedstawicielach fauny w pobliskich
lasach, ktorymi s^ owady. Wsrod nich ochrony gatunkow^ objfte s^ wszystkie
wyst^puj^ce gatunki biegaczy, t^cznikow, trzmieli oraz kazidrog d?bosz.
Przesztosc geologiczna terenu
Ziemia Sztumska to fragmenty terenow trzech mezoregionow: Doliny
Kwidzynskiej, Pojezierza Ilawskiego oraz Zutaw Wislanych, ktore wchodz^^ w
sklad makroregionow: Pobrzeza Gdanskiego, Doliny Dolnej Wisly i Pojezierza
Wschodnio-pomorskiego. Rzezba tego terenu jest efektem dzialania l^dolodu
skandynawskiego w okresie zlodowaceh plejstocehskich. Decydujq,cq_ rol?
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odegralo tu ostatnie zlodowacenie, giownie stadiai pomorski zlodowacenia
polnocno baityckiego. Na skutek akumulacyjnej i erozyjnej dzialalnosci lodowca
oraz
wod
fluwioglacjalnych
powstaly
roznorodne
zespoly
form
geomorfologicznych takie jak obszary moren dennych i wzjiiesienia moren
czolowych, wytopiska, rynny z jeziorami rynnowymi i inne.
Formy pochodzenia lodowcowego tworz^^ wysoczyzn? morenow^ falist^, o
wysokosciach bezwzgl^dnych od 30 m n. p. m. w cz?sci polnocnej gminy, do 100
m n. p. m. w cz?sci pohidniowej. Na wysoczyznie wyst^puj^ liczne wzgorza
morenowe o wysokosci wzgl^dnej dochodz^cej do 3 0 ^ 0 m. Z wi?kszych
skupien moren czolowych nalezy wymienic pasma rozmieszczone na obszarze
mi?dzy Sztumsk% W s i ^ a okolicami Czemina i Pietrzwaldu.
Klimat
Klimat cechuje si? duz% zmiennosci^, stanow pogody, wynikaj^ca z polozenia
tego terenu na obszarze wplywow mas powietrza kontynentalnego i atlantyckich
osrodkow cyklonalnych. Zroznicowanie klimatu w obr?bie tego obszam wi^ze
si? glownie odleglosci od morza, uksztahowania powierzchni czy tez wysokosci.
Przez WW. czynniki mozna wyroznic dwa glowne typy klimatu. Klimat
wysoczyzn charakteryzuj^cy si? wi?kszymi i kontynentalnymi amplitudami
temperatur a srednia temperatura jest nizsza (zwlaszcza z i m ^ . Wyst?puje tam
wi?ksza ilosc opadow i dhizej zalega pokrywa sniezna, co skraca okres
wegetacyjny. Dmgi, rowniny deltowej Wisly, charakteryzuje si? szczegolnie duz%
wilgotnosci^ powietrza i gnmtu. Ponadto wyst?puj^, tu silne wiatry i stosunkowo
mala ilosc opadow atmosferycznych (500-550mm rocznie). Natomiast na
podstawie srednich temperatur dobowych wyroznia si? szesc por roku
(Przedwiosnie, Wiosna, Lato, Jesien, Przedzimie, Zima). Calkowity ksztalt
stosunkow termicznych wyznacza przebieg procesu wegetacyjnego, ktory trwa od
200do210dni.
Wody powierzchniowe i gl^binowe
Na Ziemi Sztumskiej przewaza krajobraz pojeziemy i, co si? z tym wi^ze, jest
tu dobrze rozwini?ta siec hydrograficzna. Znajduje si? tu mnostwo jezior,
jeziorek, stawow, kanalow, rzeczek i stmmykow. Najwi?kszym jeziorem gminy
jest D^browka (prawie 270 ha). W samym miescie Sztum s^_ dwa jeziora:
Barlewickie i Sztumskie. S^ one dosyc duze (ich powierzchnia wynosi kolejno 63
i 50 ha), lecz ich srednia gl?bokosc nie przekracza 12 m.
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Malownicze krajobrazy i specyficzny klimat wynika z jego polozenia. Rzezba
terenu jest urozmaicona, wyst^puj^ liczne zagl^bienia, tereny podmokle,
niewielkie oczka wodne.

^

Na 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 dlugosci 7,1 km,
- Struga Orl^ca, o dlugosci 5,3 km,
Kanal Podstolinski i Kanal Graniczny wplywajq_do Strugi Podstolinskiej, a
Struga Podstolinska wplywa do Starego Nogatu (fragment zwany takze Star^^
L i w ^ poza obszarem gminy Sztum. Struga Podstolinska wraz z Kanalem
Podstolihskim i Granicznym odwadniaj^ pohidniowo zachodni^ cz^sc gminy
Sztum.
Na obszarze gminy Sztum funkcjonuj^ dwie stacje pomp odwadniaj^ce obszary
obnizen terenowych. S^^ to : przepompownia w Barlewiczkach odwadniaj^ca
obszar o powierzchni ok. 100 ha, i przepompownia w Cygusach odwadniaj^ca
obszar ok. 24 ha.

Zasoby przyrodnicze

^

Obszar sotectwa polozony jest na wysoczyznie morenowej wsrod, ktorej
wznosz^ si^ pagory moreny czolowej osi^aj^cej kulminacje na terenach
Sztumska Wies - Czernin. Ztoza ilkow i mulkow wyst^puj^ w Czeminie.
Ponadto we wsi Cygusy utworzony zostat obszar gomiczy w celu eksploatacji
kredy jeziomej.
W pasmie terenow rozci^aj^cym si? od Nowej Wsi przez rejony Postolina,
fermy Czemin i miejscowosci Ramzy wyst?puj^zbudowane z piaskow sandry.

[3iid\iK'k mieszkalny w Szpitalnej Wsi

Lipa \j Wsi
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Obszary i okazy obj?te szczegolnymi formami ochrony przyrody to ogrod
o charakterze parkowym w Szpitalnej Wsi, obr?b Barlewice - decyzja nr 16/78 z
dn. 04.01.1978 r. Park dworski w Cygusach - decyzja nr 26/78 z dn. 25.02.1978r
Ponadto, na obszarze gminy Sztum wyrozniaj^ si? krajobrazowo i
historycznie grupy zieleni w nast?puj^cych zespolach dworsko - parkowych :
Gorki - zachowany starodrzew,
Na terenie gminy Sztum wyst?puj^_ historyczne zespoty zieleni wyrozniaj^ce si?
krajobrazowo nie obj?te ochrony prawnq,. Sq^to parki, grupy starodrzewu i zieleh
cmentama w zespolach dworsko - parkowych i folwarcznych w W?grach (obr?b
Gosciszewo), Polaszkach, Michorowie, Barlewiczkach i Gorkach (obr?b
Barlewice), Postolinie, IC?pinie i Pietrzwaldzie.

Zdj^cle fermy w Czeminie

Dziedzictwo kulturowe

Na obszarze gminy Sztum pozostaio jeszcze wiele elementow zabudowy
dawnych maj^tkow ziemskich. S^ to zespoly dworsko - parkowe i zalozenia
folwarczne lub ich fragmenty w Czeminie, Cygusach, Goraju, Ramzach Malych,
Sztumskiej Wsi obj?te ochrony prawnq^ oraz zespoly dworsko - parkowe lub ich
fragmenty w Gorkach, Szpitalnej Wsi, Gosciszewie, W?grach i Polaszkach, ktore
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takze powinny bye chronione i wykorzystane jako atrakcyjne, historyczne
elementy krajobrazu.

Patac i pomniki w Ramzach Malych

Pozostaio jeszcze wiele elementow zabudowy dawnych maj^tkow ziemskich.
Dworek Donimirskich w Czeminie zajmowany przez agencj? roln^ palac
zadbany, jednak nie przypomina swej dawnej swietnosci. Zostal on zbudowany
prawdopodobnie w XVII w., bye moze przez Szelinskich. Przebudowany przez
Witolda Donimirskiego. Halina Donimirska-Szmerowa dawny wygl^d dworu
opisuje: „Po uzdrowieniu gospodarstwa ojciec zaj^l si? zaniedbanym dworem w
Czeminie. Zalozono centralne ogrzewanie, przebudowano wn?trze i
doprowadzono do lazienki ciepl^ wod? ' \

zdj^cle palacu w Czerninie

W chwili obecnej w budynku miesci si? administracja gospodarstwa rolnego w
Czeminie.
Infrastruktura spoleczna
Na terenie solectwa uslugi edukacyjne swiadczy Szkola Podstawowa i
Gimnazjum, Przedszkole oraz Nauczycielski Osrodek Edukacyjny prowadz^cy
szkolenia dla dzieci, mlodziezy i osob dorostych oraz nauk? j?zyk6w obcych.

Szkola Podstawowa i Gimnazjum w Czeminie
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Infrastruktura techniczna
Ze wszystkich miejscowosci solectwa jedynie miejscowosc Czemin jest w
calosci wyposazony w infrastmktur? wodoci^owo-kanalizacyjn^ oraz gazow^
natomiast czfsciowo infrastruktur? posiada miejscowosc Gorki.
Woda dostarczana jest ze studni gl?binowych usytuowanych w Sztumie do
Czemina, Gorek, Cygus oraz Szpitalnej Wsi. Ponadto w o d o c i ^ i wiejskie
stanowi^ce mienie komunalne istniej^ w miejscowosciach: Barlewice, Czemin,
Cygusy, Gorki, Gronajny, Ramzy Male, Szpitalna Wies i W?gry. Cygusy
posiadajq,lokaln^ cz?sciow^ siec kanalizacyjn^.
Odpady komunalne ze wszystkich miejscowosci solectwa zbierane s^przez
Przedsi?biorstwo Wodoci^ow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, do
pojemnikow ustawionych przy posesjach. Wywoz odbywa si? wg harmonogramu
wywozu.
Istniej^ca lokalna, ekologiczna kotlownia w Czeminie ogrzewa budynki
mieszkalne wielorodzinne energi^wytwarzan^ze slomy.
W miejscowosciach : Ramzy Male, Szpitalna Wies, Cygusy budynki ogrzewane
s^ przez odbiorcow indywidualnych, jedynie w Gorkach w budynku
wielorodzinnym istnieje lokalna kotlownia w , ktorej dokonano modemizacji
systemu zaopatrzenia w energi? ciepln% wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych nr 3 - 6 z wykorzystaniem odnawialnych zrodel energii.
Operatorami telekomunikacyjnymi na terenie solectwa jest Telekomunikacja
Polska S.A. oraz Dialog. Teren solectwa obj?ty jest zasi?giem
telefonii
komorkowej.
Miejscowosc Czemin zasilana jest dwoma liniami przesylowymi napowietrznymi
sredniego napi?cia z Mikolajek Pomorskich oraz jednq^ z Malborka. 15kV.
Osiedla mieszkaniowe zasilane sq, poprzez stacje sieciq^ rozdzielczq, niskiego
napi?cia z 8 stacji transformatorowych, olejamia, ferma oraz pozostale zaklady
zasilane s£|,odr?bnym stacjami.
Cygusy, Szpitalna Wies maj^po jednej stacji transformatorowej 15 k V , Ramzy
Male i Gorki maj^po dwie stacje transformatorowe 15 k V .
Kapitat spoteczny i ludzki
Wedhig danych ewidencji ludnosci Urz?du Miasta i Gminy Sztum, obecnie
Czemin liczy 1774 mieszkancow, Cygusy licz^ 160 mieszkancow, Gorki licz^
174 mieszkancow, Szpitalna Wies liczy 78 mieszkancow, Ramzy Male liczq. 78
mieszkancow, Ponizszy wykres przedstawia liczb? ludnosci w miejscowosciach
Gminy Sztum (dane ewidencji Ludnosci Urz?du Miasta i Gminy Sztum na dzieh
30.06.2008r.)
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Wykres 1: Liczba mieszkancow w miejscowosciach Gminy Sztum

W samym miescie Sztum zamieszkuje okolo 58% ludnosci calej gminy.
Mimo braku wsi gminnej, gdyz stolic^^ gminy jest miasto Sztum, gmina posiada
jedn^ duz^ wies - Czemin, zamieszkiwan^ przez okolo 1800 mieszkancow, co
stanowi okolo 25 % ludnosci wiejskiej gminy. Kolejn^ pod wzgl^dem liczby
mieszkancow wsi^_ jest Gosciszewo - niemalze 800 mieszkancow. Pozostale wsie
majq, zaludnienie ponizej 600 mieszkancow. 41 % ludnosci wiejskiej zamieszkuje
we wsiach w przedziale 200 - 600 mieszkancow, a okolo 26 % we wsiach jeszcze
mniejszych.
W bezposrednim s^siedztwie Sztumu zamieszkuje ok. 3 tys. ludnosci
wiejskiej (prawie 2 tys. w Czeminie i ok. 1 tys. w pozostalych 5 wsiach), co
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stanowi okoto 38 % ludnosci wiejskiej gminy. L^cznie ze Sztumem stanowi to 74
% ludnosci calej gminy.
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%). Dla 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 GUS
2007).
Struktura plci w miescie cechuje si? niewielk^ przewag^ liczebnq, kobiet, na
obszarze wiejskim natomiast stosunek ten jest wyrownany.

• wiekprzodprodukcyjny - ponizej 15 lat
^ \ wiek produkcvjny: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata m^zczyzni
• wiek poprodukcyjny

Wykres 2: Zestawlenie struktury

mieszkancow gminy wg ekonomicznych grup wieku

(Baza Danych

Regionalnych GUS 2007)

Zycie kulturalne w solectwie organizuje Filia Sztumskiego Centrum Kultury,
poprzez organizowanie imprez okolicznosciowych dla dzieci i mlodziezy takich
jak: „Andrzejki", obchody Swi?ta Niepodleglosci, Dzieh Matki, Dzieh Dziecka,
„Mikolajki" oraz imprez plenerowych np. „Pozegnanie lata", „Sob6tka", „Dzieh
Pieczonego Ziemniaka" itp. Filia S C K upowszechnia tradycj? ludow^ w tym
wielkanocnq^ poprzez organizacj? konkursow plastycznych na najpi?kniejsz^
pisank?, konkursu na wykonanie palmy, projektowanie i wykonywanie stroikow
swi^tecznych, kultywowanie obrz?d6w i tradycji bozonarodzeniowych. Osrodek
kultury organizuje rowniez rozgrywki sportowe, festyny na wolnym powietrzu.
16
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Zach^ca dzieci i miodziez do udziahi w zaj^ciach teatralnych, tanecznych,
prowadzi zaj^cia manualne takie jak konkursy rysunkowe, gry i zabawy, robotki
r^czne. Rozwija talenty muzyczne dzieci i mlodziezy poprzez organizowanie
koncertow oraz konkursow muzycznych.

W Czeminie pr^znie dziala Kolo Gospodyn Wiejskich bior^ce udzial w
regionalnych konkursach przygotowania potraw wigilijnych i wielkanocnych.
Kobiety wiejskie organizuje spotkania okazjonalne, wspohiczestnicz^ w
organizacji i przygotowaniu festynow ludowych i innych imprez dla
mieszkancow solectwa.

Konkurs potraw wielkanocnych rok 2006

Konkurs potraw wigilijnych rok 2008

Na terenie wsi znajduje si^ obiekt sportowy - stadion, przy ktorym dziala klub
sportowy „Powisle Czemin" z sekcj^ mlodziezow^ „Orzelki" a przy Gimnazjum
dziala Uczniowski Klub Sportowy „Sokoliki".
Solectwo charakteryzuj^_ sprawnie dzialaj^ce Rady Solecka i Parafialna oraz
dobrze ukladaj^ca si^ wspolpraca z wladzami samorz^dowymi.

Czernin, Szpitalna Wies, Gorki, Cygusy, Ramzy Male,
Czynniki wewn^trzne
Mocne strony
1. Rozwinieta infrastmktura techniczna w Czeminie ( wodoci^, gazoci^,
sieci: energetyczna, gazowa, sanitama, cieplownicza, burzowa i
telefoniczna)
2. Dobry stan techniczny drog i chodnikow na terenie wsi Czemin
3. Pr^znie dzialaj^ce K G W aktywizuj^ce spoteczehstwo
17
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4. Cykliczne imprezy kulturalno - spoieczno - sportowe organizowane dla
mieszkancow solectwa
5. Istniej^cy potencjat infrastrukturalny pozwalaj^cy na inicjatywy spolecznokulturalne : przedszkole, szkola podstawowa, gimnazjum, swietlica
wiejska, filia Sztumskiego Centrum Kultury,
6. Infrastruktura sportowa: stadion, boisko do koszykowki przy szkole
podstawowej i gimnazjum, plac zabaw
7. Wyremontowana droga wojewodzka zapewniajq^ca komunikacj? ze
Sztumem, Kwidzynem i Malborkiem
8. Aktywnosc mieszkancow ch^tnie podejmuj^cycli inicjatywy spoteczne
9. Posiadanie terenow na nowe inwestycje produkcyjno-uslugowe
Stabe strony
1. Wysokie bezrobocie w solectwie
2. Niewystarczaj^ce zagospodarowanie terenow polozonych wokol solectwa
na cele przemyslowo - uslugowe
3. Brak muszli koncertowej
4. Zly stem nawierzchni drog w miejscowosciach: Cygusy, Szpitalna Wies,
Ramzy Male
5. Niewykorzystanie atrakcyjnosci solectwa; brak sciezki pieszo - rowerowej
6. Niezagospodarowane zbiomiki wodne w centrum wsi Czemin ( stawy )
7. Zaniedbane palace, parki, grupy starodrzewu i zielen cmentama w
zespolach dworsko - parkowych w Czeminie, Cygusach, Szpitalnej Wsi,
Ramzach Malych
Czynniki zewn^trzne
Szanse
1. Zwi^kszenie si? dost^pnosci do kapitalow i srodkow pomocowych, w tym
pochodz^cych z Unii Europejskiej
2. Kompleksowy rozwoj sieci przemyslowo - uslugowej
3. Rozwoj przedsi?biorczosci na terenach wiejskich i drobnej wytworczosci,
uslug dla rolnictwa
4. Polityka regionalna sprzyjaj^ca rozwojowi obszarow wiejskich ze strony
wladz samorz^dowych, wojewodzkich i rz^dowych min. Uczestnictwo w
Pomorskim Programie Odnowy Wsi
5. Rozwoj oswiaty i spoleczenstwa informatycznego
6. Nawi^anie wspolpracy z innymi miejscowosciami i gminami
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Zagrozenia

1. Uci^zliwosc pobliskiej fermy trzody chlewnej oraz olejami
zanieczyszczaj^cych srodowisko naturalne
2. Odptyw mlodych ludzi emigracja edukacyjna i zarobkowa
3. Niski przyrost naturalny
4. Niewykorzystanie ilinduszy unijnych
5. Niewystarczaj^ce fundusze na rozwoj infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej a takze na wlasciwe zagospodarowanie terenow waznych
dla wizerunku miejscowosci i funkcjonowania jej spoiecznosci
6. Brak stabilnosci w polityce wspierania rozwoju obszarow wiejskich i
gospodarki rolnej
7. Post^puj^ca indywidualizacja zycia spotecznego

Mocnymi stronami miejscowosci Czemin jest wyposazenie w zabudowy
techniczny komunalny taky jak : siec cieplownicza, wodoci^owa,
kanalizacyjna, gazowa, burzowa, oraz siec drog .
Wymieniajyc mocne strony solectwa nalezy wyroznic bardzo duze
zaangazowanie spoleczenstwa, w tym dzieci i mlodziezy oraz osob doroslych,
organizujycych wiele imprez integmjycych srodowisko. Takie przedsi^wzi^cia
wyzwalajy spoleczny energi^, zaspokajajy lokalne potrzeby, a jednoczesnie sy
jedyny ucieczky od biedy i bezradnosci na wsi popegerowskiej Wzmacniana jest
wi^z lokalna mieszkancow, inicjujy si^ zmiany w postawach ludzi

Konkurs potraw wigilijnych w latach 2004 - 2005 - 2007.

Slab^ stronq solectwa jest wysokie bezrobocie, brak infrastmktury w
miejscowosciach Cygusy, Szpitalna Wies, Ramzy Male.
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Otwarcie Swietlicy wiejskiej 2006 rok

I miejsce w kategoril Balkony 2008r - Czemin

I miejsce w kategorii zagroda nierolnicza 2007r - Czemin

Opis planowanych zadan inwestycyjnych i przedsi^wzi^c aktywizuj^cych
spolecznosc lokainq na 10 lat dla sotectwa

1. Remont budynku po przychodni zdrowia.
Przedmiotem inwestycji jest remont oraz adaptacja cz^sci partem budynku na
potrzeby swietlicy wiejskiej we wsi
Czemin. Przedmiotowy
budynek
wybudowany zostat w latach 70-tych w technologii tradycyjnej, jako budynek
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dwukondygnacyjny. Budynek w c^osci stanowi wlasnosc Gminy Sztum. W
cz^sci piwnicznej oraz czQSci partem znajduje si? „Srodowiskowy Dom
Samopomocy" - osrodek wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi
prowadzony przez Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej - jednostk?
organizacyjn^ Miasta i Gminy Sztum. Pozostala cz?sc partem zajmowana byla
dotychczas przez pomieszczenia swietlicy wiejskiej oraz pomieszczenia nalez^ce
do przychodni zdrowia. Zakres robot zwi^any z remontem i przebudow^
budynku, zaklada pot^czenie pomieszczeh obecnej swietlicy na parterze oraz
pomieszczeh dawnej przychodni zdrowia w jedn^ calosc oraz wykonanie
niezb?dnych robot wewn?trznych, dostosowuj^cych pomieszczenia po dawnej
przychodni do
funkcji
swietlicy (dostosowuj^c
obiekt dla osob
niepelnosprawnych). Ze wzgl^du na brak wymaganej izolacyjnosci teraiicznej
przegrod nalezy wykonac termomodemizacj? budynku, a takze izolacj? scian
piwnicznych. Wokol swietlicy planuje si? wykonanie dodatkowych chodnik6w
dla pieszych oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscu
istniej^cej altanki drewnianej.
Giownym celem zadania to poprawa wamnkow dla mieszkancow solectwa
sp?dzaj^cych wolny czas w swietlicy wiejskiej oraz poprawa zycia sportowo rekreacyjnego wokol swietlicy. Przewidywany koszt zadania to kwota 540.000 zl
Harmonogram prac- 09/2012-12/2013 Mozliwosc pozyskania refundacji w
wysokosci 75 % nakladow inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2. Utworzenie miejsc wypoczynku, rekreacji i spotkan na terenie wsi Cygusy,
Gorki, Ramz Malych, maj^cej na celu rozwoj tozsamosci spolecznosci wiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszar6w wiejskich co wplynie
na wzrost atrakcyjnosci turystycznej wsi. Zadanie reaUzowane b?dzie 09/201212/2013. Inwestorem jest Gmina Sztum. Mozliwosc refundacji w wysokosci 75
% nakladow inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2007 - 2013. Przewidywalny koszt zadania to kwota 30 000 tysi?cy zl.
3.
Organizowanie cyklicznych imprez lokalnych dla solectwa/festyny
rodzinne, zawody sportowe/ w celu integracji lokalnej spolecznosci.
Przewidywalny koszt zadania to kwota 20 tys. zl. Harmonogram przedsi?wzi?cia
to lata - 2010-2020. Mozhwosc pozyskania refundacji z Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013 os. 4 Leader.
4.
Coroczna organizacja konkursu ,J'i?kna wies i pi?kne miasto dzielem
mieszkancow" w celu zaangazowania mieszkancdw w upi?kszanie wlasnych
siedlisk, wypracowanie zachowan ekologicznych. Celem konkursu jest nie tyUco
poprawa estetyki zagrod wiejskich i wsi poprzez podejmowanie prac
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porz^dkowych, higieniczno-sanitamych ale takze pobudzenie inicjatywy, ktora
przyczynia si? do pozytywnego wizemnku wsi. Przewidywalny koszt organizacji
rocznego konkursu to kwota 3 tys. zl. Harmonogram maj/2009 - wrzesien/2009,
maj/2010 - wrzesien/2010 maj/2011 - wrzesien/2011, maj/2012 - wrzesien/2012,
maj/2013 - wrzesien/2013, maj/2014 - wrzesiefi/2014, maj/2015
wrzesien/2015, maj/2016 - wrzesien/2016, maj/2017 - wrzesien/2017, maj/2018
- wrzesieh/2018, maj/2019 - wrzesien/2019, maj/2020 - wrzesiefi/2020. Zadanie
finansowane w c^osci z budzetu gminy.
5. Poprawa estetyki zbiomikow wodnych (stawow)
poprzez ich
zagospodarowanie. Zadanie ma na celu popraw? atrakcyjnosci centmm wsi oraz
wykorzystanie istniej^cych zasobow. Koszt zadania to kwota 30 tys. zl.
Harmonogram realizacji kwiecieri/2017 pazdziemik/2017, Zadanie
finansowane przez wlascicieli dzialek.
6. Modemizacja drog gminnych w solectwie zadanie maj^ce na celu popraw?
komunikacji kotowej i pieszej. Harmonogram prac 2011 - 2020. Kwota 50 tys.
zl. Zadanie finansowane przez Gmin? Sztum.
7. Wybudowanie muszli koncertowej w poblizu swietlicy wiejskiej, w celu
uatrakcyjnienia miejsca spotkan mieszkancow. Przewidywalny koszt zadania to
kwota 600 tys. zl. Harmonogram realizacji, rozpocz?cie maj/2015- zakonczenie
gmdzieh/2015.
Mozliwosc pozyskania z Programu Refundacji Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013 Os. 4 Leader.
Opis i charakterystyka miejsca o szczegolnym znaczeniu.
Czernin
Szczegolnym i znacz^cym miejscem dla mieszkancow Czemina znajduj^cym si?
w centmm wsi jest budynek w ktorym znajduje si?: Srodowiskowy Dom
Samopomocy" - osrodek wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi
prowadzony przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
- jednostk?
organizacyjn^ Miasta i Gminy Sztum, swiethca wiejska oraz zagospodarowany
wokol niej teren rekreacyjno-sportowy. Celem prowadzenia osrodka jest
integracja osob chorych ze srodowiskiem lokalnym poprzez mi?dzy innymi
organizacj?
i
wspoluczestnictwo
w
przedsi?wzi?ciach kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych. Caly budynek wykorzystywany jest s^ podczas
imprez organizowanych na terenie solectwa. Swiethca na parterze jest to
miejsce zaj?c dzieci i mlodziezy, prowadzonych przez kadr? S C K , osob
doroslych gdzie realizowany jest program w zakresie podnoszenia poziomu
wyksztalcenia technicznego i umiej?tnosci poszukiwania pracy, szkolen i
pokazow w zakresie racjonalnego zywienia, kursow gotowania Kola Gospodyn
Wiejskich. Urz^dzone, wygrodzone miejsce wypoczynku wokol budynku
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stworzyto mieszkancom Czemina nowe mozliwosci zdrowego wypoczynku i
rekreacji obok swietlicy, pozwoli na pelniejsze wykorzystanie terenow
przeznaczonych do prowadzenia dzialalnosci kulturalnej. Istotny element tego
dzialania stanowi wykorzystanie zaangazowania spoleczenstwa, w tym dzieci i
mlodziezy oraz osob doroslych, organizuj^cych wiele imprez integmj^cych
srodowisko. Takie przedsi?wzi?cia wyzwalaj^ nie tylko spoleczny energi? ale
zaspokajaj^ kulturalne potrzeby mieszkancow. Dla przykladu zorganizowano
.Pozyteczne wakacje" z dofmansowaniem z Fundacji Wspomagania Wsi w
Warszawie na organizacj? zaj?c dla dzieci i mlodziezy.
Celem przyst^ienia K G W do projektu bylo umozliwienie dzieciom
i mlodziezy, sp?dzenie wakacji w Czeminie aktywnie i ciekawie. Oprocz
atrakcyjnego, pelnego niespodzianek, wycieczek i zabaw wypoczynku,
przewidziano wykonanie prac porz^dkowych wokol swietlicy wiejskiej oraz na
placu zabaw. W roku biez^cym zorganizowano festyn rodzinny z okazji ,JDnia
Dziecka", i wiele innych imprez kulturalno-sportowych.
Osi^ni?te zostaj^, cele glowne zawarte w Strategii Rozwoju Gminy dotycz^ce
wyzszego poziomu aspiracji i aktywnosci kulturalnych mieszkancow a takze w
zakresie dost?pnosci bazy kulturalnej o odpowiednim standardzie. Poprzez
adaptacj? pomieszczen na potrzeby swietlicy nast^i poszerzenie zakresu
dzialalnosci placowki kulturalnej na wsi, w tym stworzona zostanie mozliwosc
bogatszej oferty kulturalnej dla mieszkancow solectwa.
N a s t ^ i polepszenie standardu swietlicy wiejskiej, ktora zostanie przystosowana
do prowadzenia zaj?c dla liczniejszej gmpy dzieci i mlodziezy, ktora jest
zainteresowana udzialem w tych zaj?ciach.
Cygusy
Niezwykle atrakcyjne tereny wypoczynkowe, czyste ekologicznie z przepi?knymi
krajobrazami atrakcje, pozwalaj^ce interesuj^co i pozytecznie sp?dzic czas.
Utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkan na terenie wsi, niedaleko
palacu gdzie zostanie zamontowany lawostol, urz^dzenia placu zabaw, ma na
celu poprawienie publicznej infrastruktury zwi^zanej z rozwojem funkcji
turystycznej,
i spoieczno kulturalnej, sluz^cej wzmacnianiu aktywnosci
psychofizycznej mieszkancow wsi.
Wypoczynek doroslych oraz dzieci w tym miejscu wplynie na popraw? jakosci
zycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb spolecznych i
kulturalnych mieszkancow wsi oraz b?dzie promowalo zdrowy wypoczynek.
Umozliwic ma ono rozwoj tozsamosci spolecznosci wiejskiej.
Gorki
Utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkan na terenie wsi Gorki ma na
celu poprawienie publicznej infrastmktury zwi^zanej z rozwojem funkcji
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turystycznej,
i spoieczno kulturalnej, sluz^cej wzmacnianiu aktywnosci
psychofizycznej mieszkancow wsi. Miejsce to znajduje si? niedaleko placu
zabaw gdzie zostanie zamontowany lawostol, urz^dzenia placu zabaw.
Wypoczynek doroslych oraz dzieci w tym miejscu wplynie na popraw? jakosci
zycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb spolecznych i
kulturalnych mieszkancow wsi oraz b?dzie promowalo zdrowy wypoczynek.
Umozliwic ma ono rozwoj tozsamosci spolecznosci wiejskiej, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarow wiejskich oraz wplynie na wzrost
atrakcyjnosci miejsca zamieszkania.
Szpitalna Wies
Turystyka aktywna w i ^ ? si? z przyrode^ zyciem wsi oraz z zaj?ciami na wolnym
powietrzu jest to coraz populamiejsza forma sp?dzania wolnego czasu.
Atrakcyjny, ulubiony w Szpitalnej Wsi teren to miejsce kolo starej lipy, gdzie
zostanie zamontowany lawostol, urz^dzenia placu zabaw, mozna realizowac
dan^ aktywnosc , gdzie krajobraz, unikalnosd miejsca wraz z miejscow^ kultury
s^tak samo wazne jak sama aktywnosc.
Wszystkie te dzialania
rozwijalyby i ksztaltowidyby kultur?, tradycj?,
poprawialy wi?zi mi?dzyludzkie lokalnej spolecznosci.

Ramzy Mate
Tereny wiejskie w Ramzach Malych to bogactwo i roznorodnosc krajobrazow,
zapachow i smakow, mnogosc kultur, historii, zwyczajow, a takze bogata oferta
zielonych przestrzeni, w tej miejscowosci.
Nawet najwspanialsze zasoby przyrodnicze nie sprawi^ ze mieszkahcy b?d^
chcieh atrakcyjnie sp?dzic czas wolny . Dlatego tez waznym elementem jest
podejmowanie szczegolnego rodzaju aktywnosci i preferowanie wypoczynku
mieszkancow, w miejscu zwyczajowo przyj?tym jakim jest miejsce w parku obok
palacu, gdzie zostanie zamontowany lawostol, urz^dzenia placu zabaw aby
mieszkahcy mogli odpoczywac po pracy, a takze zaspokoic potrzeby spoleczne i
kulturalne.
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Szpitalna Wies
Turystyka aktywna wi^z? si? z przyrody zyciem wsi oraz z zaj?ciami na wolnym
powietrzu jest to coraz populamiejsza forma sp?dzania wolnego czasu.
Atrakcyjny, ulubiony w Szpitalnej Wsi teren to miejsce kolo starej lipy, gdzie
zostanie zamontowany lawostol, urz^dzenia placu zabaw, mozna realizowac
dan^^ aktywnosc , gdzie krajobraz, unikainosc miejsca wraz z miejscow^ kultury
s^_tak samo wazne jak sama aktywnosc.
Wszystkie te dzialania
rozwijalyby i ksztaltowalyby kultur?, tradycj?,
poprawialy wi?zi mi?dzyludzkie lokalnej spolecznosci.

Ramzy Male
Tereny wiejskie w Ramzach Malych to bogactwo i roznorodnosc krajobrazow,
zapachow i smakow, mnogosc kultur, historii, zwyczajow, a takze bogata oferta
zielonych przestrzeni, w tej miejscowosci.
Nawet najwspanialsze zasoby przyrodnicze nie sprawi^ ze mieszkahcy b?d%
chcieli atrakcyjnie sp?dzic czas wolny . Dlatego tez waznym elementem jest
podejmowanie szczegolnego rodzaju aktywnosci i preferowanie wypoczynku
mieszkancow, w miejscu zwyczajowo przyj?tym jakim jest miejsce w parku obok
palacu, gdzie zostanie zamontowany lawostol, urz^dzenia placu zabaw aby
mieszkahcy mogli odpoczywac po pracy, a takze zaspokoic potrzeby spoleczne i
kulturalne.
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