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I

WSTĘP

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich stanowi kluczowe wyzwanie dla Polski
w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem odnowy obszarów
wiejskich jest wzmocnienie działań mających na celu zmniejszenie istniejących
dysproporcji
i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi,
jej rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców.
Rozwój i odnowa wsi zakłada podejmowanie na jej terenach zróżnicowanych działań
z zakresu działalności gospodarczej, kształtowanie w sposób zapewniający
zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia
m.in. poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług,
a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.
Plan odnowy miejscowości zaplanowany został na okres 2012-2020. W okresie tym
podejmowane będą przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy określone
z uwagi na zaplanowane cele i priorytety rozwojowe działania inwestycyjne.
Plan Odnowy Miejscowości obejmuje swoim zasięgiem obszar tej miejscowości.
Niniejsze opracowanie zawiera jej charakterystykę, inwentaryzację zasobów służącą
ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości,
planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem
i harmonogramem działań. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Czeczewo wraz
z opisem danego zadania będzie stanowić załącznik składanego o dofinansowanie
wniosku do różnych instytucji finansujących.
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II CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
1.

Położenie i powierzchnia

Miejscowość Czeczewo położona jest w północno - wschodniej części województwa
kujawsko-pomorskiego, w powiecie grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński.
Czeczewo jest jednym z 15 sołectw wchodzących w skład gminy. Przez miejscowość
przebiega droga wojewódzka nr 543 . Wieś oddalona jest o 3 km od Radzynia
Chełmińskiego będącego siedzibą samorządu gminnego, a 20 km od Grudziądza
siedziby samorządu powiatowego. Powierzchnia Gminy Radzyń Chełmiński wynosi
90,7 km 2 z czego 7,48 km2 stanowi sołectwo Czeczewo.
Rys. - Lokalizacja miejscowości Czeczewo na terenie gminy Radzyń Chełmiński
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2.

Ludność – statystyka

Miejscowość Czeczewo zamieszkuje według stanu na dzień 31.12.2011 r.
294 mieszkańców co stanowi 5,93 % ludności gminy Radzyń Chełmiński.
Struktura ludności w podziale na wiek i płeć przedstawia się następująco:

L.p.

wiek

ilość

1.

do 18 roku życia

64

2.

powyżej 18 roku życia

230
Razem

1

kobiety

162

2

mężczyźni

132
Razem

3.

294

294

Historia miejscowości

Wieś Czeczewo występuje w dokumentach jako (niem.) Schötzau i Czeczaw.
Wieś Czeczewo powstała w XIV w., według rejestrów czynszów Radzynia
Chełmińskiego z 1414r. liczyła 21 włók. W 1435r. 7 włók było wolnych od czynszu
(należały do sołtysa i być może proboszcza). W 1414r. W wyniku działań wojennych
zniszczeniu uległo jedno gospodarstwo, a straty oszacowano na 100 grzywien. Wielki
mistrz krzyżacki Paul von Russdorf w 1427r. Nadał sołectwo Kunzowi Gerhardowi, a
następnie w 1432r. szlachcicowi Wojciechowi z Konojad.
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Tablica miejscowości

W 1438r. Czeczewo było własnością zakonu Krzyżackiego. W 1590r. Wieś była
własnością królewską. W 1667r. Czeczewo należało w połowie do starostwa
radzyńskiego, a w połowie do Piotra Czapskiego. Wg relacji Goldberga z 1789r. wieś
była królewskim folwarkiem o 9 domach. We wsi znajdowała się karczma. Od 1838r.
wieś dzierżawił Rostocki. Od 1865r. zmieniono nazwę wsi na Schötzau, miała ona
powierzchnię 334,7 ha i zamieszkiwało ją 225mieszkańców.
W II połowie XIX w. wieś przeszła w dzierżawę rodziny Trittelów, a na początku XX
wieku w ręce Pawła Kumma, ten z kolei sprzedał swoje dobra w 1920r. Kazimierzowi
Rozwadowskiemu.
W 1944r. Czeczewo zamieszkiwały 183 osoby, zaś w 2000r. - 301. Sołectwo w roku
2000 miało pow. 748 ha i zamieszkiwało je 416 osób.
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III INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE
MIEJSCOWOŚCI.
Zasoby miejscowości to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz
otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane przy budowaniu lub realizacji
publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto
pod uwagę następujące ich kategorie: środowisko przyrodnicze, dziedzictwo
kulturowe, zabytki, obiekty, tereny, infrastruktura, gospodarka, i rolnictwo instytucje
i organizacje społeczne.

1.

Środowisko przyrodnicze.

Na terenie wsi występują tereny o szczególnych walorach krajobrazowych
i przyrodniczych. Jest to obszar łąk położonych nad ciekiem melioracyjnym „Struga
Radzyńska”, który stanowi siedlisko wielu gatunków roślinnych oraz zwierząt wolno
żyjących, w tym ptactwa.

2.

Obiekty i tereny.

W miejscowości Czeczewo znajduje się budynek po byłej remizie strażackiej, który po
generalnej przebudowie i wyposażeniu w meble i sprzęt rekreacyjny, został
zaadaptowany na świetlicę wiejską. W budynku tym odbywają się liczne spotkania
organizacji i stowarzyszeń wiejskich a ponadto służy mieszkańcom jako miejsce
rekreacji i rozrywki. (gra w tenisa stołowego, bilard, gry planszowe itp.)
Na terenie miejscowości Czeczewo znajduje się plac do gry w piłkę nożną oraz plac
zabaw dla dzieci. Obiekty te zostały wybudowane na terenie gminnym
po zlikwidowanej Stacji Uzdatniania Wody.
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Plac zabaw

Świetlica
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Boisko

Wewnątrz świetlicy
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3.

Infrastruktura techniczna
1. Wodociągi
Miejscowość Czeczewo jest zwodociągowana w 100 %.
2. Kanalizacja
W miejscowości Czeczewo system gospodarki ściekowej jest rozwiązany
w sposób indywidualny tj poprzez szczelne zbiorniki bezodpływowe
(szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
3. Gazociągi
Gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Czeczewo nie są podłączone
do sieci gazociągowej. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.
4. Energetyka
Potrzeby

mieszkańców

w

zakresie

energetyki

są

zaspokojone

w wystarczającym stopniu.
5. Gospodarka odpadami
Odpady z terenu miejscowości Czeczewo wywożone są przez PUK i M
„Ekosystem” Wąbrzeźno lub PUM Grudziądz. Mieszkańcy we własnym
zakresie podpisują umowy z w/w przedsiębiorstwami.
6. Telekomunikacja.
Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby w zakresie telekomunikacji.
Korzystają z sieci TP, również z sieci telefonii komórkowej oraz internetu.
W odniesieniu do dostępności mieszkańców, do szerokopasmowego
internetu potrzeby te są w dużej mierze niezaspokojone.
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7. Rolnictwo
Czeczewo należy do miejscowości gminy Radzyń Chełmiński, która posiada
korzystną strukturę agrarną gospodarstw rolnych i stosunkowo korzystne
uwarunkowania wynikające z poszczególnych elementów środowiska
naturalnego.
Zdecydowanym

atutem

są

małe

deniwelacje

terenu

i

korzystne

uwarunkowania hydrograficzne. Dodatkowym plusem jest wysoka jakość
gleb. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych, należy
stwierdzić iż uległa ona w ostatnich latach poprawie. Jest to wynik
uzyskiwanych dopłat bezpośrednich i innych dotacji, a także korzystnej
koniunkturze w gospodarce krajowej oraz możliwości odtworzenia majątku
trwałego gospodarstw rolnych poprzez kredyty inwestycyjne. Wśród
gospodarstw rolnych występuje niski udział jednostek prowadzących
działalność pozarolniczą. Zdecydowana większość nastawiona jest wyłącznie
na produkcję roślinną oraz hodowlę zwierząt. Jest to zrozumiałe, gdyż
istniejące gospodarstwa rolne starają się optymalnie wykorzystywać dobre
uwarunkowania przyrodnicze, wykorzystując przy tym znaczne zasoby siły
roboczej i mechanizację produkcji rolnej. W miejscowości Czeczewo poza
tradycyjnym rolnictwem funkcjonuje również , z

pozytywnym skutkiem,

rolnictwo specjalistyczne jakim są sady owocowe. W dalszym rozwoju
działalności rolniczej należy przede wszystkim racjonalnie gospodarować
zasobami środowiska przyrodniczego, a także tam gdzie jest to możliwe
rozwijać działalność pozarolniczą, w tym również agroturystykę. Zwiększając
udział działalności usługowej można uzyskać dodatkowe źródło dochodów
dla rolników.
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W miejscowości Czeczewo jest 57 indywidualnych gospodarstw rolnych a ich
struktura w odniesieniu do powierzchni przedstawia się następująco:

L.p.

Liczba

Powierzchnia gospodarstw

gospodarstw

1.

Powierzchnia od 0 do 5 ha

29

2.

Powierzchnia od 5 do 10 ha

9

3.

Powierzchnia od 10 do 15 ha

10

4.

Powierzchnia powyżej 15 ha

9

Razem

57

8. Przemysł i gospodarka
Na

terenie

miejscowości

przemysłowe.

Działalność

Czeczewo

nie

gospodarczą

występują
prowadzą

żadne
dwa

zakłady
podmioty

w następującym zakresie:
- budownictwa
- naprawy i konserwacji maszyn
9. Kapitał społeczny i ludzki
Na terenie sołectwa działają następujące organizacje społeczne:
-Rada Sołecka
-Koło Gospodyń Wiejskich
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie
Radzyń Chełmiński.
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IV OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON- ANALIZA SWOT
Podczas sporządzania Planu Odnowy Miejscowości Czeczewo określone zostały
czynniki decydujące o możliwości realizacji priorytetów, tzn. mocne strony oraz
bariery w realizacji tych priorytetów, tzw. słabe strony. W poniższych zestawieniach
zostały wyszczególnione mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.
SILNE STRONY
•
•
•

•
•
•
•
•

SŁABE STRONY

uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa
i system oprowadzania ścieków),
dobrze rozwinięta sieć telefoniczna,
świetlica wiejska, boisko oraz plac
zabaw(posiadanie zaplecza
rekreacyjno-sportowego
umożliwiającego aktywne spędzanie
czasu wolnego przez dzieci i
młodzież),
tania siła robocza,
sprawny dowóz dzieci do szkół,
dobrze rozwinięte rolnictwo,
brak przemysłu zanieczyszczającego
środowisko,
osoba sołtysa, rady sołeckiej,
radnych i organizacja KGW

•
•

•
•

•
•

•

SZANSE
•

•

•

•

wysokie bezrobocie
utrudniona komunikacja dla
pieszych i rowerzystów z uwagi na
niebezpieczną drogę wojewódzką
nr 543
brak podmiotów gospodarczych,
brak doświadczenia w realizacji
przedsięwzięć na rzecz społeczności
lokalnej,
niedostateczna liczba animatorów
życia społecznego,
brak efektywnej promocji
istniejących walorów
krajobrazowo-przyrodniczych,
ubóstwo i bierność społeczna,

ZAGROŻENIA

możliwość uzyskania wsparcia
finansowego ze środków
strukturalnych,
wybudowanie ścieżki rowerowej dla
poprawy bezpieczeństwa
komunikacji
większa aktywność społeczeństwa
poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi
dbałość o czyste i zdrowe środowisko

- brak funduszy własnych na
realizację przedsięwzięć,
- emigracja młodzieży związana z
edukacją i poszukiwaniem pracy,
- rosnące bezrobocie,
- niszczenie naturalnego środowiska,
- ubożenie społeczeństwa,
- patologie społeczne,
- alkoholizm
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V

WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI

Jak wygląda nasza
miejscowość?

WIZJA STANU DOCELOWEGO

Wieś o rozproszonej
zabudowie sporo
miejsc zaniedbanych

Jak ma wyglądać
nasza miejscowość ?

Zagospodarowane
posesje, segregacja
odpadów i
utrzymanie czystości
wsi,
dbałość o estetykę
gospodarstw oraz ich
otoczenia

Co jest największą
bolączką ?

Drogi o niskim
standardzie
nieutwardzone i
szutrowe

Jakie mają być ?

Jakie pełni
funkcje ?

Mieszkaniowe

Jakie ma
pełnić funkcje ?

Kim są
mieszkańcy?

Rolnicy , gospodynie
domowe,
pracownicy najemni,
emeryci, renciści,
bezrobotni, młodzież

Kim mają być
mieszkańcy ?

Jak
zorganizowani są
mieszkańcy ?

Rada sołecka , koło
gospodyń wiejskich

W jaki sposób
ma być
zorganizowana
wieś i mieszkańcy ?

W jaki sposób
rozwiązywane są
problemy?

Indywidualne
interwencje u władz,
interwencja, radnego
lub sołtysa

W jaki sposób mają
być rozwiązywane
problemy?
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Wyremontowane o
nawierzchni
bitumicznej z
utwardzonymi
poboczami
Mieszkaniowe,
kulturalne,
turystyczne, rolnicze
Zintegrowani i
zaangażowani w
życie mieszkańcy
wsi, aktywna
młodzież
Rada sołecka, Koło
Gospodyń
Wiejskich,
Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju wsi,
Spotkania i zebrania
wiejskie i z
władzami gminy,
współpraca z
sąsiednimi
miejscowościami
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VI HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANOWANYCH
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
OKRES REALIZACJI 2012– 2020
Merytoryczną rolę w opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Czeczewo odegrał
zespół mieszkańców (członkowie Rady Sołeckiej i inni mieszkańcy), którzy odbyli
kilka spotkań i stworzyli wizję rozwoju miejscowości, która ma być piękna, zadbana i
bezpieczna.

CEL
- ZADANIA

OKRES
PLANOWAN
Y OD-DO

WYSOKOŚĆ
BUDŻETU
(W ZŁ)

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
BUDŻETU

2013-2014

Koszt określi
dokumentacja

Budżet gminy,
Środki
strukturalne UE,
Budżet Państwa

Rada Miejska,
Burmistrz
i mieszkańcy

2013-2020

Koszt określi
dokumentacja

Rada Miejska,
Burmistrz
i mieszkańcy

2013-2020

Koszt określi
dokumentacja

Budżet gminy,
Środki
strukturalne UE,
Budżet Państwa,
Środki Urzędu
Marszałkowskie
go
Budżet gminy,
Środki
strukturalne UE,
Budżet Państwa,
Środki Urzędu
Marszałkowskie
go

REALIZATORZY

1.Przedsięwzięcia
inwestycyjne
1.1. Budowa ścieżki
rowerowej Radzyń
Chełmiński – Rywałd;
etap I Radzyń
Chełmiński –
Gołębiewo; odcinek
A:Radzyń Chełmiński –
Czeczewo: odcinek B:
Czeczewo – Gołębiewo”

1.2. Przebudowa
drogi gminnej nr
041613C w
technologii masy
bitumicznej
(Radzyń Chełm. Mazanki)
1.3. Przebudowa
drogi gminnej nr
041632C w
technologii masy
bitumicznej
(w kier.
W.Molędy)
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Rada Miejska,
Burmistrz
i mieszkańcy
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CEL
- ZADANIA

OKRES
PLANOWAN
Y OD-DO

WYSOKOŚĆ
BUDŻETU
(W ZŁ)

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
BUDŻETU

REALIZATORZY

1.4. Przebudowa
drogi gminnej nr
041633C w
technologii
utrwalenia
powierzchniowe
go (Do
M.Tomaszewskie
go)
1.5. Przebudowa
drogi gminnej w
technologii
tłucznia (kier.
MakowskiGodzieba)

2014-2020

Koszt określi
dokumentacja

Budżet gminy,
Środki
strukturalne UE,
Budżet Państwa,
Środki Urzędu
Marszałkowskie
go

Rada Miejska,
Burmistrz
i mieszkańcy

2014-2020

Koszt określi
dokumentacja

Rada Miejska,
Burmistrz
i mieszkańcy

1.6. Przebudowa
drogi gminnej nr
041631C w
technologii
tłucznia
(kier.PaliwodaWinnik)
2. Zintegrowane i
aktywne
społeczeństwo

2013-2020

Koszt określi
dokumentacja

Budżet gminy,
Środki
strukturalne UE,
Budżet Państwa,
Środki Urzędu
Marszałkowskie
go
Budżet gminy,
Środki
strukturalne UE,
Budżet Państwa,
Środki Urzędu
Marszałkowskie
go

2.1.Uczestnictwo
w gminnym
konkursie na
najpiękniejszą
zagrodę
2.2 Organizacja
corocznej akcji
„sprzątanie
świata”

2012-2020

Koszt określi
dokumentacja

Rada Miejska,
Burmistrz
i mieszkańcy

2012-2020

Wysokość
ustalona
będzie w miarę
potrzeb

Budżet gminy.
Wojewódzki
Fundusz
ochrony
Środowiska.
Budżet gminy ,
Starostwo
Powiatowe w
Grudziądzu
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VII OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ WRAZ
Z UZASADNIENIEM
1.

Przedsięwzięcia inwestycyjne
1.1 Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński – Rywałd;
etap I Radzyń Chełmiński – Gołębiewo; odcinek A:Radzyń Chełmiński –
Czeczewo: odcinek B: Czeczewo – Gołębiewo”
Zadanie polegać będzie na wybudowaniu ścieżki rowerowej,łączącej Radzyń
Chełmiński poprzez Czeczewo, Gołębiewo do miejscowości Rywałd. Zadanie
zostanie wykonane w II etapach.
I

etap

przewiduje

wybudowanie

wybudowanie

ścieżki

rowerowej

z Radzynia Chełmińskiego przez Czeczewo do miejscowości Gołębiewo, z
czego I etap zostanie podzielony na realizacje w 2 odcinkach ; Odcinek A –
Radzyń Chełmiński – Czeczewo i odcinek B- Czeczewo – Gołębiewo oraz II
etap

przewidujący

wybudowanie

ścieżki

rowerowej

od

Gołębiewa

do Rywałdu.
W/w odcinek A ścieżki rowerowej, tj. Radzyń Chełmiński – Czeczewo
przewiduje wykonanie bezpiecznej drogi dla rowerzystów o nawierzchni
wykonanej z betonowej kostki,o długości ok. 2 km.
Uzasadnienie
Zrealizowanie w/w inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu
lądowym dla mieszkańców Radzynia Chełmińskiego oraz Czeczewa,
Gołębiewa, Rywałdu oraz innych użytkowników korzystających z dróg
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publicznych poruszających się na rowerach. Ponadto wybudowanie ścieżki
rowerowej poprzez możliwość swobodnego i bezpiecznego przemieszczania
się, wpłynie na poprawę komunikacji i zwiększenie działalności zgodnej
z celami działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013,
zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami, które będą realizowane przy
współpracy podmiotami aktywnie działającymi na rzecz obszarów wiejskich,
takich jak : O.S.P., K.G.W., Rady Sołeckie, Stowarzyszenia i Organizacje
pozarządowe, działające na obszarze objętym ta inwestycją, w okresie
co najmniej 7 lat od dnia przyznania pomocy.
1.2 Przebudowa drogi Gminnej nr 041613C w technologii masy bitumicznej
(Radzyń Chełmiński - Mazanki)
Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi Gminnej , o nawierzchni
szutrowo-szlakowej

,

w

technologii

masy

bitumicznej

tj.

ułożenie

dwuwarstwowego dywanika asfaltowego, warstwa wiążąca o grubości 3 cm
oraz warstw ścieralna o grubości 3 cm wraz z uformowaniem i utwardzeniem
poboczy.
Uzasadnienie.
Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 041613C spowoduje poprawę
warunków technicznych drogi co wpłynie na poprawę efektu użytkowego
poprzez

zwiększenie

płynności

i

komfortu

ruchu

oraz

poprawy

bezpieczeństwa komunikacyjnego.
1.3 Przebudowa drogi Gminnej nr 041632C w technologii masy bitumicznej
(w kierunku do Molędy)
Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi Gminnej , o nawierzchni
szutrowo -szlakowej , w technologii masy bitumicznej tj. ułożenie
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dwuwarstwowego dywanika asfaltowego, warstwa wiążąca o grubości 3 cm
oraz warstw ścieralna o grubości 3 cm wraz z uformowaniem i utwardzeniem
poboczy.
Uzasadnienie.
Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 041632C spowoduje poprawę
warunków technicznych drogi co wpłynie na poprawę efektu użytkowego
poprzez

zwiększenie

płynności

i

komfortu

ruchu

oraz

poprawy

bezpieczeństwa komunikacyjnego.
1.4 Przebudowa drogi Gminnej nr 041633C w technologii
utrwaleniapowierzchniowego (w kierunku do Tomaszewskiego)
Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi Gminnej, o nawierzchni
szutrowo-szlakowej,

w

technologii

podwójnego

utrwalenia

powierzchniowego, nawierzchni tłuczniowej, emulsją i grysami wraz
z uformowaniem i utwardzeniem poboczy.
Uzasadnienie.
Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 041633C spowoduje poprawę
warunków technicznych drogi co wpłynie na poprawę efektu użytkowego
poprzez

zwiększenie

płynności

i

komfortu

ruchu

oraz

poprawy

bezpieczeństwa komunikacyjnego.
1.5 Przebudowa drogi gminnej w technologii tłucznia (w kierunku do
Makowski-Godzieba)
Zadanie polegać będzie na wykonaniu przebudowy drogi gminnej
w technologii tłucznia, poprzez wykonanie robót przygotowawczych takich
jak ręczne i mechaniczne karczowanie krzaków i gałęzi oraz robót drogowych
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polegających na wyprofilowaniu podłoża, zagęszczeniu pasa drogowego
i wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej.
Uzasadnienie.
Wykonanie

przebudowy

w/w

drogi

gminnej

spowoduje

poprawę

warunków technicznych drogi, co wpłynie na poprawę efektu użytkowego
poprzez

zwiększenie

płynności

i

komfortu

ruchu

oraz

poprawy

bezpieczeństwa komunikacyjnego.
1.6 Przebudowa drogi gminnej nr 041631C w technologii tłucznia (w
kierunku do Winnik-Paliwoda)
Zadanie polegać będzie na wykonaniu przebudowy w/w drogi gminnej w
technologii tłucznia, poprzez wykonanie robót przygotowawczych takich jak
ręczne i mechaniczne karczowanie krzaków i gałęzi oraz robót drogowych
polegających na wyprofilowaniu podłoża, zagęszczeniu pasa drogowego i
wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej.
Uzasadnienie.
Wykonanie

przebudowy

w/w

drogi

gminnej

spowoduje

poprawę

warunków technicznych drogi, co wpłynie na poprawę efektu użytkowego
poprzez

zwiększenie

płynności

bezpieczeństwa komunikacyjnego.
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2.

Zintegrowane i aktywne społeczeństwo.
2.1 Uczestnictwo w gminnym konkursie na najpiękniejszą zagrodę.
Co roku Urząd Miasta i Gminy na terenie miasta i Gminy organizuje Gminny
Konkurs „PIĘKNA ZAGRODA” , w którym mogą uczestniczyć zarówno
właściciele

gospodarstw

rolnych

jak

również

właściciele

działek

siedliskowych. Dla laureatów i uczestników Konkursu corocznie Rada
Miejska, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, funduje atrakcyjne nagrody
finansowe, których uroczyste wręczenie odbywa się podczas Gminnych
Dożynek.
Uzasadnienie.
Uczestnictwo mieszkańców miejscowości Czeczewo w Gminnym Konkursie
„PIĘKNA ZAGRODA” wpływa na zachęcanie i mobilizację mieszkańców do
działań w kierunku poprawy estetyki zabudowań zagród wiejskich i działek
siedliskowych oraz poprawy warunków higieniczno-sanitarnych i ochrony
środowiska na terenie miejscowości.
2.2 Organizacja corocznej akcji „Sprzątanie świata”.
Do akcji organizowanej przez Starostwo Powiatowe i Gminę włączać się
będą czynnie mieszkańcy sołectwa aby na bieżąco usuwać śmieci z terenu
miejscowości.
Uzasadnienie
Przeprowadzenie akcji przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia stanu
środowiska naturalnego oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej
mieszkańców.
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2.3 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
Planuje się na bieżąco monitorować stan środowiska naturalnego poprzez
likwidację dzikich wysypisk śmieci. Zadania wykonane będą przy
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
Uzasadnienie
Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz
estetyki otoczenia.

2.4 Organizacja spotkań z okazji świąt ( turnieje, ogniska, zawody sportowe,
zabawy).
Planuje się organizację różnego rodzaju spotkań z okazji świąt ( turnieje,
ogniska, zawody sportowe, zabawy). Organizatorami będą : Rada Sołecka,
Koło Gospodyń Wiejskich i mieszkańcy.
Uzasadnienie
Integracja i pobudzanie do działania lokalnej społeczności.

2.5 Organizacja wycieczek krajoznawczych.
Jednodniowe wycieczki organizowane będą przez Radę Sołecką i Koło
Gospodyń Wiejskich w miarę posiadanych środków finansowych.
Uzasadnienie
Integracja lokalnej społeczności, pobudzenie aktywności mieszkańców,
poznanie pięknych miejsc naszego kraju, które warto zobaczyć i poznać.
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2.6 Organizacja szkoleń oraz pokazów w celach edukacyjnych
i rozwijających zainteresowania
Planuje się organizację różnego rodzaju szkoleń i pokazów, które mają
stanowić możliwość edukacji i rozwoju oraz umożliwiających realizację
różnego rodzaju zainteresowań indywidualnych i hobby uczestników.
Organizatorami będą Burmistrz, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz
organizacje pozarządowe i mieszkańcy.
Uzasadnienie
Integracja lokalnej społeczności, pobudzenie aktywności mieszkańców oraz
edukacja i rozwijanie zainteresowań.
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VIII OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O
SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH
NAWIĄZANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH
POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE, W
SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ODNAWIANIE LUB BUDOWĘ PLACÓW
PARKINGOWYCH, CHODNIKÓW LUB OŚWIETLENIA ULICZNEGO.
W miejscowości Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński, obszarem o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych jest centrum wsi, które charakteryzuje się zwartą zabudową
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Centrum Czeczewa
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Na terenie tego obszaru oprócz budynków mieszkalnych, chodników i ścieżek
komunikacji pieszej usytuowane są również: przystanek komunikacji samochodowej,
parking, plac zabaw dla dzieci, plac do gry w piłkę oraz świetlica wiejska.

Wykonane inwestycje w latach poprzednich oraz planowane do realizacji na tym
obszarze inwestycje, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno –
przestrzenne, stanowią obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkańców miejscowości Czeczewo oraz wpływają na jego kształtowanie.
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IX WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się po jego przyjęciu przez
zebranie wiejskie. Następnie plan zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego. Plan Odnowy Miejscowości realizowany będzie w latach
2012-2020.
Odpowiedzialne za jego wdrażanie będą wszystkie podmioty uczestniczące w jego
realizacji. Głównym realizatorem będzie Rada Sołecka oraz zespól mieszkańców
pracujących przy tworzeniu Planu Odnowy Miejscowości. Ponadto realizatorami
będą Burmistrz i Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego.
Za utrzymanie oraz użytkowanie obiektów zgodnie z przeznaczeniem odpowiedzialna
będzie Rada Sołecka wraz z mieszkańcami Czeczewa.
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X

PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizację zadań na najbliższe 8lat.
Istotą tych działań jest poprawa standardu i jakości życia mieszkańców oraz
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.
Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy dają duże szanse
na jego poprawę. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój
życia kulturalno-społecznego na terenie naszej miejscowości. Stanowi to punkt
wyjścia do realizacji projektu „Odnowa i rozwój wsi”. Stąd idea realizacji różnych
przedsięwzięć, wyszczególnionych w dziale V i VI niniejszego opracowania w celu
pobudzenia aktywności lokalnej mieszkańców.
Realizacja planu ma służyć większemu zaangażowaniu w sprawy wsi,
zagospodarowaniu czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.
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