UCHWAŁA NR XXIX/149/16
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie "Planu Rozwoju Sołectwa Kurozwęcz na lata 2016-2022"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz.446 i 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się "Plan Rozwoju Sołectwa Kurozwęcz na lata 2016-2022", stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Stanisław Komar
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1. Wstęp i metodologia pracy nad planem rozwoju
Rozwój wsi jest perspektywicznym procesem kształtowania warunków życia
ludzi na obszarach wiejskich. Siłą napędową tych działań jest zaangażowanie i ścisła
współpraca mieszkańców wsi, którzy własnymi siłami realizują autorskie pomysły
mające na celu podniesienie standardów życia w swojej społeczności. Rozwój
mobilizuje ludzi do wspólnej pracy na rzecz dobra miejscowości, daje możliwość
samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie, a przy tym staje się
skutecznym źródłem wsparcia finansowego wsi. Sprecyzowane działania na rzecz
rozwoju sołectwa mają postać Planu Rozwoju Sołectwa.
Praca

nad

Planem

Rozwoju

Sołectwa

przebiegała

w

kilku

etapach.

Dla zapewnienia jak najszerszego udziału mieszkańców sporządzono ankiety
dotyczące problematyki rozwoju sołectw a także całej gminy, które wypełnione
zostały podczas zebrania wiejskiego. Poinformowano mieszkańców o celach i
zasadach opracowania Planu. Omówiono charakterystykę miejscowości, dokonano
analizy zasobów. Określono główne problemy rozwojowe. Zebrane informacje
posłużyły do opracowania charakterystyki sołectwa.
W kolejnym etapie prac nad Planem Rozwoju Sołectwa dokonano identyfikacji
zadań i obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Opracowany Plan
Rozwoju Sołectwa nie jest dokumentem zamkniętym. Na każdym etapie jego
wdrażania wraz ze zmieniającymi się okolicznościami i wymaganiami, będzie
możliwość jego uzupełniania, poprawiania i udoskonalania.
Ostatnim elementem pracy nad Planem Rozwoju Sołectwa było opracowanie
zebranych materiałów. Zebrane dane poddano szczegółowej analizie, uzupełniono
informacje zebrane na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez
Urząd Gminy, wykorzystano bazę danych statystycznych GUS. Korzystano również
z informacji udostępnionych przez mieszkańców sołectwa.
Rozwój sołectwa to proces społeczny dziejący się wewnątrz danego sołectwa.
Jeśli ma on być trwały i w perspektywie 7 lat dokonać widocznych zmian, powinien
opierać się na odpowiednich zasadach. Postęp realizacji Planu Rozwoju Sołectwa
będzie oceniany raz do roku na zebraniach wiejskich. W razie potrzeby
przeprowadzać się będzie aktualizację dokumentu.
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2. Charakterystyka sołectwa Kurozwęcz
2.1. Położenie administracyjno-geograficzne
Sołectwo Kurozwęcz położone jest w województwie zachodniopomorskim,
w powiecie koszalińskim, w południowej części Gminy Świeszyno, w odległości około
25 km od miasta Koszalin. Kurozwęcz to niewielka miejscowość położona przy
drodze wojewódzkiej nr 168, granicząca bezpośrednio z gminą Manowo, znajdująca
się w bliskim sąsiedztwie z miejscowością Rosnowo. Powierzchnia sołectwa wynosi
1622, 32 ha.

Ilustracja nr 1. Mapa obszaru gminy Świeszyno
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2.2. Sytuacja demograficzna
W stosunku do całej gminy Świeszyno, ilość mieszkańców sołectwa Kurozwęcz
stanowi niewielki procent. Według danych z Rejestru Mieszkańców liczba ludności
we wsi Kurozwęcz w ciągu kilku ostatnich lat znacznie maleje. Jeszcze w 2008 roku
liczba mieszkańców wynosiła 136 osób. Obecnie jest to tylko 109 mieszkańców
wsi Kurozwęcz.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VI 2016

Kurozwęcz 136

130

130

131

122

120

111

108

109

Gmina
Świeszyno
% udział

6042

6309

6323

6456

6562

6568

6690

6721

6866

2,250

2,061

2,056

2,029

1,859

1,827

1,659

1,607

1,588

Tabela nr 1. Liczba ludności sołectwa Kurozwęcz oraz procentowy udział w ogólnej liczbie ludności Gminy
Świeszyno

2.3. Historia sołectwa
Kurozwęcz to najmłodsze sołectwo w gminie Świeszyno, które zostało
utworzone w 2003 roku. Z biegiem lat powstała w Kurozwęczu niewielka świetlica
wiejska dla dzieci i młodzieży oraz plac zabaw, który został umieszczony w miejscu
dawnej hydroforni. W pobliżu Kurozwęcza znajduje się dawne cywilne rejsowe
koszalińskie lotnisko i port lotniczy LOT-u, które funkcjonowały w latach 1965-1991,
a także lotnisko wojskowe, które było czynne do 2002 roku - stacjonował tam 26 Pułk
Lotnictwa Myśliwskiego. Był tam również poligon ćwiczebny dla Dywizjonów AR 26
Gryfickiej Brygady WOPK. Obecnie w sezonie letnim, na lotnisku stacjonuje Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Niegdyś, w miejscowości Kurozwęcz funkcjonowały Zakłady
Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO S.A.” oraz zakłady rolnicze i hodowlane firmy
„POLDANOR” SA, które były miejscem pracy nie tylko dla tutejszych mieszkańców,
ale również mieszkańców okolicznych wsi.
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2.4. Struktura przestrzenna
Kurozwęcz to miejscowość o prostym układzie osadniczym, o typie zabudowy
ulicówka (jednodrożna wieś o zwartej zabudowie po obu stronach drogi oraz
przypadkowym układzie dróg bocznych), położona po obu stronach drogi
wojewódzkiej

nr

168.

Zabudowę

stanowią

głównie

budynki

wielorodzinne.

W centralnej części wsi znajduje się nowo wybudowana leśniczówka Leśnictwa
Kurozwęcz, przynależącego do Nadleśnictwa w Tychowie.

Ilustracja nr 2. Centralna część wsi Kurozwęcz

3. Inwentaryzacja zasobów
3.1. Zasoby przyrodnicze
Kurozwęcz jak

i cała

gmina Świeszyno

położony jest

na

obszarze

Równiny Białogardzkiej, na wysoczyźnie moreny dennej. Ogólna powierzchnia lasów
w gminie Świeszyno wynosi 4371 ha, tj. 35, 66 % całej powierzchni gminy. Lasy
w zdecydowanej większości to siedliska o charakterze boru świeżego o drzewostanie
sosnowym, obfitujące w bogactwo runa leśnego (grzyby, jagody, borówki). W leśnych
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kniejach zamieszkują: sarna, lis, dzik, jeleń oraz pospolite szaraki. O stanie czystości
powietrza świadczy duża ilość mchów i porostów. Wody płynące i stojące zajmują
1, 71% całej powierzchni gminy (230ha). Przez teren gminy przepływa rzeka Radew
wraz z dopływami, stanowiąc interesujący obszar pod względem krajobrazowym,
geomorfologicznym i kulturowym, będąc również ważnym naturalnym korytarzem
ekologicznym o znaczeniu lokalnym i regionalnym. W skład zasobów wodnych
wchodzą również jeziora: Hajka, Czarne i Niedalino.
Do znajdujących się na terenie sołectwa Kurozwęcz ciekawych okazów
starodrzewu należą okazałe lipy, ciągnące się wzdłuż głównej drogi. W centralnej
części znajduje się niewielki zbiornik wodny, porośnięty w większości sitowiem,
w którym żyją różnego rodzaju płazy. Akwen ten jest także siedliskiem dla kaczki
krzyżówki.

Ilustracja nr 3. Lipy rosnące wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 168 w Kurozwęczu
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Ilustracja nr 4. Zbiornik wodny w Kurozwęczu

3.2. Dziedzictwo kulturowe
Na terenie sołectwa znajduje się stary, poewangelicki cmentarz o powierzchni
około 0, 35 ha. Do zabytków nieruchomych można zaliczyć także sygnalizacyjną,
metalową

wieżę

lotniczą,

przynależącą

do

tutejszego

dawnego

lotniska.

W Kurozwęczu znajduję się także kilkanaście stanowisk archeologicznych.

Ilustracja nr 5. Poewangelicki cmentarz w Kurozwęczu
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3.3. Obiekty i tereny
W celach rekreacyjno-sportowych oraz jako miejsce spotkań plenerowych
sołectwo wykorzystuje teren będący w centralnym punkcie miejscowości, w którego
obrębie znajduje się boisko piłkarskie oraz boisko do siatkówki plażowej. Na terenie
wsi znajduję się również plac zabaw dla dzieci i młodzieży oraz świetlica wiejska,
która mieści się zaraz przy wjeździe do Kurozwęcza, po prawej stronie drogi
wojewódzkiej nr 168, w której organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne,
spotkania, zebrania sołeckie oraz zajęcia plastyczne, kulinarne, muzyczne bądź
sportowe.

Ilustracja nr 6. Plac zabaw w Kurozwęczu
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Ilustracja nr 7. Świetlica wiejska sołectwa Kurozwęcz

3.4. Infrastruktura społeczna

Dzieci z sołectwa Kurozwęcz uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Zegrzu
Pomorskim. Młodzież gimnazjalna pobiera naukę w Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. Po ukończeniu gimnazjum, młodzież
uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Koszalin. Najbliższy
ośrodek zdrowia znajduje się w pobliskiej miejscowości Zegrze Pomorskie. Na
terenie gminy Świeszyno funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie
mieszkańcy sołectwa Kurozwęcz mogą skorzystać z opieki, pomocy społecznej.

3.5. Infrastruktura techniczna
Wodociągi – przestarzała sieć wodociągowa posiada wiele usterek, toteż
w planach jest przebudowa, wymiana starych orurowań na nowe instalacje, które
ułatwią życie mieszkańcom całego sołectwa.
Kanalizacja – miejscowość Kurozwęcz nie posiada kanalizacji sanitarnej. Tylko
dwa gospodarstwa posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Większość
10
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gospodarstw na własną rękę zajmuje się gromadzeniem i wywozem nieczystości.
W planach jest rozbudowa kanalizacji w Zegrzu Pomorskim i podłączenie do niej
miejscowości Kurozwęcz.
Energetyka – instalacje energetyczne są przestarzałe, wymagające interwencji.
Mimo poprawy stanu oświetlenia drogowego, na terenie sołectwa nadal występuje
niedobór lamp przydrożnych.
Utylizacja odpadów stałych – wywozem i utylizacją odpadów z terenu
sołectwa zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Koszalinie na zlecenie Gminy Świeszyno.
Telekomunikacja – mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby w zakresie
telekomunikacji. Korzystają z sieci telefonii komórkowych.
Internet – gospodarstwa domowe nie są na stałe podłączone do globalnej sieci.
Internet dostarczany jest abonentom w postaci nadajnika radiowego firmy „eData”,
umieszczonego na terenie sołectwa Kurozwęcz oraz przez operatorów sieci telefonii
komórkowych.

3.6. Gospodarka oraz rolnictwo
Ostatni Powszechny Spis Rolny odbył się w roku 2010. Według stanu na dzień
30 czerwca 2010r. powierzchnia gospodarstw rolnych w Gminie Świeszyno wynosiła
5425, 27 ha, a liczba gospodarstw była równa 506, z czego 338 gospodarstw
prowadziło działalność rolniczą. Na teranie sołectwa Kurozwęcz występuje znikoma
ilość gospodarstw rolnych. Część mieszkańców trudni się uprawą ziemniaków,
innych warzyw oraz różnego rodzaju zbóż. Pozostała część ludności utrzymuje się z
działalności pozarolniczej, prowadząc własne firmy, pracując w okolicznych
zakładach pracy lub zakładach znajdujących się w pobliskim Koszalinie.
Na terenie gminy występują gleby wg klas bonitacyjnych III – VI. Natomiast w
strukturze gruntów ornych największy udział mają gleby średnie. Miejscowość
Kurozwęcz otoczona jest polami uprawnymi z dominującą klasą ziemi V – VI,
należącymi do zakładu „POLDANOR SA”, zajmującego się produkcją roślinną,
produkcją pasz oraz energii z biogazu, chowem trzody chlewnej i bydlęcej w skali
krajowej oraz międzynarodowej.
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3.7. Kapitał społeczny i ludzki
Na terenie sołectwa działają organizacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne:
- Rada Sołecka,
- Aeroklub Koszaliński,
- kluby i związki wędkarskie.

4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
Na podstawie analizy zasobów opracowano wykaz elementów materialnych
i niematerialnych, wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na
przyszłość sołectwa oraz jego mieszkańców, wpływ na rozwój i odnowę
miejscowości.
Mocne strony - czynniki wewnętrzne, czyli atuty oraz walory sołectwa, które
w sposób pozytywny wyróżniają sołectwo w otoczeniu i spośród konkurencji.
To uwarunkowania wewnętrzne, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jego
rozwojowi.
Słabe strony – czynniki wewnętrzne, negatywnie wpływające na sołectwo,
Niewyeliminowane będą utrudniać cały rozwój sołectwa.
Szanse - wszelkie istniejące, lub przewidywane procesy, zjawiska i trendy
zachodzące w otoczeniu sołectwa, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się
impulsem do rozwoju oraz pomogą osłabić wpływ ewentualnych pojawiających się
zagrożeń w obrębie całego sołectwa.
Zagrożenia - wszystkie procesy, zjawiska i trendy zewnętrzne, które stanowią
lub stanowić mogą barierę w rozwoju sołectwa, utrudniają jego funkcjonowanie,
podnoszą koszty działania lub mogą doprowadzić do rozwiązania sołectwa.
Mocne strony sołectwa Kurozwęcz

Słabe strony sołectwa Kurozwęcz

Walory przyrodniczo – krajobrazowe ( lasy,

Niedostateczna promocja walorów miejscowości i

jezioro „Hajka”)

jej otoczenia

Dostępność mieszkańców do Internetu

Brak placówek naukowych, edukacyjnych

Atrakcyjne położenie geograficzne

Stosunkowo wysokie bezrobocie

Istniejąca świetlica wiejska

Brak sieci gazu ziemnego
Zły stan techniczny sieci wodociągowej
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Brak lokali handlowo – usługowych
Zły stan infrastruktury drogowej
Brak kanalizacji sanitarnej
Ograniczona komunikacja z pobliskimi wsiami i
miastem Koszalin
Niedostateczne oświetlenie drogowe
Tabela nr 2. Mocne i słabe strony sołectwa Kurozwęcz

Zagrożenia

Szanse
Atrakcyjne turystycznie położenie miejscowości

Ograniczone możliwości finansowe

Możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych

Słabo rozwinięty rynek pracy oraz niskie płace

Rozwój rolnictwa

Wyjazdy młodych ludzi poza granice kraju w
celach zarobkowych, edukacyjnych

Wzrost zainteresowania obszarami wiejskimi,
jako miejscem zamieszkania, spędzania czasu
wolne szczególnie w sezonie letnim

Zbyt powolna restrukturyzacja i modernizacja wsi
i rolnictwa

Szansa na rozwój odnawialnych źródeł energii (
energia słoneczna, energia wiatrowa)

Niszczenie środowiska naturalnego

Rozwój przemysłu lotniczego szansą na budowę
nowej infrastruktury drogowej, utworzenie
nowych miejsc pracy, wzrost wartości
nieruchomości i gruntów

Słaba aktywność i zbyt małe zaangażowanie
społeczne mieszkańców

Tabela nr 3. Szanse i zagrożenia dla rozwoju sołectwa Kurozwęcz

Na podstawie wykonanej analizy SWOT określono najważniejsze szanse
rozwoju miejscowości oraz największe zagrożenia.
Z mocnych stron na pierwszy plan wysuwają się walory krajobrazowoprzyrodnicze. W sezonie letnim w miejscowości i okolicach można spotkać turystów,
którzy korzystają z niedaleko położonego zbiornika wodnego (jezioro Hajka). Rodzice
z dziećmi biorą udział w wycieczkach rowerowych, korzystając z gminnych ścieżek
rowerowych. Natomiast pora jesienna przyciąga wielbicieli zbierania grzybów i
owoców leśnych.

Na szczególną uwagę zasługuje wyremontowana, odnowiona

świetlica wiejska, która jest miejscem spotkań popołudniowych dzieci i młodzieży
sołectwa Kurozwęcz.
Zagrożeniami wewnętrznymi jest przede wszystkim zły stan techniczny bądź
całkowity brak infrastruktury technicznej, która utrudnia codzienne życie okolicznych
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mieszkańców. Przede wszystkim w złym stanie jest sieć wodociągowa, która
wymaga pilnej interwencji.
Do kluczowych szans zaliczono atrakcyjne turystycznie położenie miejscowości,
gdyż w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie obszarami wiejskimi w związku z
budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym. W ostatnich latach wzrasta również
możliwość

pozyskiwania

zewnętrznych

środków

finansowych

na

rozwój

miejscowości.
Czynnikami, które mogą przeszkodzić w realizacji przedsięwzięć są przede
wszystkim niewielka aktywność społeczna mieszkańców oraz wyjazdy młodych ludzi
w celu znalezienia bardziej wartościowej i satysfakcjonującej pracy.
Z analizy wynika, że ilość negatywnych czynników przewyższa pozytywne
strony sołectwa Kurozwęcz. W celu poprawy stanu faktycznego, poszukuje się
możliwości finansowych, pozyskuje się środki, które umożliwią dalszy rozwój całego
sołectwa.
Priorytet I - Poprawa standardu życia,
Priorytet II - Stworzenie oferty społeczno-kulturalne,
Priorytet III - Stworzenie oferty rekreacyjno – wypoczynkowej,
Priorytet IV - Promocja sołectwa.

5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
Nazwa zadania

Cel

Planowany
termin realizacji

Szacunkowy
koszt (zł)

Źródła
finansowania

Budowa chodnika w
Kurozwęczu

Priorytet I

2017 - 2019

69 988,77

Budżet gminy

Budowa kanalizacji
sanitarnej i tłocznej w m.
Giezkowo wraz z
przesyłem Giezkowo –
Niekłonice oraz przebudowa
sieci wodociągowej w
Kurozwęczu

Priorytet I

2017 - 2018

1 375 000,00

Budżet gminy,
środki UE

Rekultywacja
zbiornika wodnego

Priorytet III

2019 - 2021

400 000,00

Priorytet II

Cyklicznie

Wg potrzeb

Priorytet IV

2019

10 000,00

Organizacja imprez
okolicznościowych
Oznakowanie
charakterystycznych
miejsc we wsi i okolicach

Budżet gminy,
środki UE
Środki własne,
sponsorzy
Środki własne

Tabela nr 4. Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia
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Realizacja wyżej wymienionych działań będzie możliwa jedynie przy dużej
aktywności mieszkańców sołectwa Kurozwęcz, umiejętnie kierowanych przez
miejscowych liderów, przy odpowiedniej współpracy ze strony władz samorządowych
i

lokalnych

przedsiębiorców.

Oczywistym

warunkiem

jest

zapewnienie

odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych,
samorządów wyższego szczebla, instytucji dysponującymi środkami unijnymi oraz
firm prywatnych.
Z powyższej analizy wynika, że zadaniem priorytetowym, na którym należy
skupić się w pierwszej kolejności jest przebudowa sieci wodociągowej w
Kurozwęczu. Realizacja tej inwestycji pozytywnie wpłynie na rozwój sołectwa i
znacznie poprawi warunki życia mieszkańców.

6. Oczekiwane rezultaty
Realizacja zadań w ramach Planu Rozwoju Sołectwa Kurozwęcz na lata
2016-2022 przyczyni się do polepszenia wizerunku sołectwa, podniesienia poziomu
życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia
aktywności sportowo-rekreacyjnej. Ma

służyć także

integracji mieszkańców,

rozwojowi organizacji społecznych oraz zmniejszeniu problemów społecznych.
Wszystkie zadania inwestycyjne uwzględnione w Planie Rozwoju Sołectwa
zostaną objęte prowadzonym na bieżąco monitoringiem, dostarczającym dane
obrazujące postęp we wdrażaniu poszczególnych projektów inwestycyjnych, a tym
samym całego Planu Odnowy Sołectwa.

7. System wdrażania
Wdrożenie Planu Rozwoju Sołectwa rozpocznie się poprzez wprowadzenie go
w życie uchwałą Rady Gminy Świeszyno. Wdrożenie planu zleca się Wójtowi Gminy
Świeszyno, Radzie Sołeckiej Sołectwa Kurozwęcz oraz Sołtysowi Sołectwa
Kurozwęcz.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia, – czyli dbanie o prawidłowy przebieg
przez cały czas jego trwania polega na zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji
rzeczowych oraz finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego
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postęp i efekty. Projekty realizowane w ramach Planu Rozwoju Sołectwa będą
wdrażane przez podmioty zgłaszające poszczególne inwestycje. W zdecydowanej
większości będzie to Gmina Świeszyno, uzgadniając realizację zadań z Radą
Sołecką. Gmina wyznaczy jednostkę (osobę) odpowiedzialna za koordynację
realizacji zadania oraz jednostkę odpowiedzialną za nadzór wykonania inwestycji.
Wszystkie procedury związane z przeprowadzeniem przetargów i rozliczeniem
inwestycji będą prowadzone przez Gminę. Nad realizacją całego Planu Rozwoju
Sołectwa Kurozwęcz czuwać będzie wyznaczony przedstawiciel Urzędu Gminy
Świeszyno.
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