
Załącznik n r $ L  do Protokołu 
nr XIII/07 sesji Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 28.12.2007 r

J

Uchwała Nr XIII/131/07 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Szymankowo.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy 
uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Odnowy Sołectwa Szymankowo, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2 .

Uchyla się Uchwałę Nr XVI/145/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.03.2004 r. w 
sprawie zatwierdzenia „Długofalowego Planu Rozwoju Sołectwa Szymankowo”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest głównym celem Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 -  2013, w zakresie którego gminy wiejskie mogą 

pozyskiwać środki finansowe na działania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju 

społeczno-ekonomicznego, aktywizacją ludności wiejskiej oraz utrzymaniem, odbudową i 

poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego a także podniesieniem 

atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o środki z PRO W jest opracowanie 

przez społeczność każdego sołectwa planu odnowy wsi, w którym zawarte mają być kierunki

Sołectwo Szymankowo posiada plan odnowy, który wymaga uzupełnienia oraz

wymaganych w poprzednim okresie programowania jest podział planowanych zadań na 

poszczególne lata od 2007 do 2013.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.

rozwoju.

aktualizacji w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących pozyskiwania 

środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z dodatkowych elementów nie



PLAN ROZWOJU 

SOŁECTWA SZYMANKOWO

Szymankowo, czerwiec 2007



Wstęp

Szymankowo położone jest w Gminie Lichnowy, w powiecie malborskim na terenie Żuław 

Wiślanych.

Powierzchnia sołectwa wynosi 980,17 ha, liczba ludności (stan na 31.12.2006 r.) 788 osób.

Szymankowo (Simonsdorf) założone zostało w XIV - XVII w. Wieś zaplanowana została o 

przysiółkowym rozplanowaniu. Była to wieś typu kolonijnego, rozplanowana przez holenderskich 

mennonitów. Krajobraz historyczny zachował się w bardzo wysokim stopniu, układ i tradycja wiejska 

wielu siedlisk, jak i relikty zieleni. Do wsi prowadzą drogi alejowe na Żuławach z miejscowości 

Gnojewo, Lichnowy i Tropiszewo - Starynia.

Przekształcenia miejscowości w  XIX w nadały jej niejako „dwoisty charakter - wieś rolnicza 

oraz związana z funkcją kolejową, dlatego też musi być podwójnie waloryzowana i oceniana w regionie. 

Poważne zmiany nastąpiły w momencie zlokalizowania tu dużego węzła kolejowego na trasie Berlin - 

Prusy Wschodnie. Powstał wówczas bardzo duży kompleks zabudowy urządzeń kolejowych, a w 

latach 30-tych XX w. zespół budynków urządzeniami towarzyszącymi w pobliżu stacji kolejowej. 

Należy go zaliczyć do jednego z największych w regionie. W miejscowości istnieją dobrze zachowane 

budynki gospodarcze z końca XIX w. Występują także pomniki przyrody - dwa dęby.

Wieś Szymankowo znana jest z tragicznych wydarzeń 1 września 1939 r. Największym 

dziedzictwem kulturowo- historycznym na skale kraju są wartości niematerialne - pamięć 

pomordowanych kolejarzy i rolników. We wsi znajduje się pomnik poświęcony ich czci, przy którym 

co roku, w rocznicę wybuchu II wojny obchodzone są ogólnokrajowe uroczystości. Bardzo ciekawe 

zbiory dokumentów o działaniu Polskiej Młodzieży Szkolne w Wolnym Mieście Gdańsku mieszczą 

się w izbie pamięci w Zespole Szkół.

Dostrzegając potrzeby planowania strategicznego na każdym szczeblu zarządzania 

samorządowego, sołectwo nasze podjęło działania, zmierzające do opracowania dokumentu 

wskazującego kierunki rozwoju. Udział w Programie Odnowy Wsi uświadamia potrzebę dalszego 

ożywienia aktywności społeczności lokalnej. Dlatego też wszelkie działania zarówno społeczne 

jak i gospodarcze winny mieć charakter zaplanowany.

Opracowanie planu odnowy sołectwa zostało oparte na bazie konsultacji i zaangażowania 

miejscowej społeczności. Udział taki potrzebny jest zarówno w fazie projektowania, realizacji i 

eksploatowania.



JA C Y  JESTEŚM Y ? -  Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa 

Jaka jest nasza wieś?
Co ją  wyróżnia? - znaczenie historyczne

- zróżnicowanie społeczno-zawodowe
- czystość
- spokojna (dobre stosunki międzyludzkie)

Jakie pełni funkcje? - wieś rolnicza
Kim są mieszkańcy? - ludność napływowa

- rolnicy
- pracownicy rolni
- pracownicy rolni
- pracownicy usługowi
- nauczyciele
- emeryci
- renciści
- bezrobotni

Co daje utrzymanie? - praca w gospodarstwie
- praca najemna
- zasiłki (GOPS)
- emerytury
- praca sezonowa

Jak zorganizowani są 
mieszkańcy?

-OSP
- Rada Sołecka
- Rada Parafialna
- Z.H.P.

W jaki sposób 
rozwiązują problemy?

- zebrania Rady Sołeckiej
- zebrania wiejskie
- spotkania z Radnymi, sołtysem, policją^ środowiskiem nauczycielskim, rodzicami

Jaki wygląd ma nasza 
wieś?

- zabudowa zwarta
- czyste i zadbane gospodarstwa



Jakie obyczaje i 
tradycje są w nas 
pielęgnowane i 
rozwijane?

- Dożynki
- Odpust
- Jasełka
- Noc Świętojańska
- spotkania seniorów
- manifestacje w rocznicę wybuchu II wojny światowej

Jak wyglądają 
mieszkania i obejścia?

- dominacja domów wolnostojących kilkurodzinnych zagospodarowanych w wodę z wodociągu 
Żuławskiego
- mieszkańcy w 90% podłączeni do sieci telekomunikacyjnych
- bloki wielorodzinne

Jaki jest stan otoczenia 
i środowiska?

- zieleń, układ zieleni wśród rzędów ciągów komunikacyjnych, wśród ciągów melioracyjnych

Jakie jest rolnictwo? - Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe
- gospodarstwa indywidualne

Jakie są powiązania 
komunikacyjne?

- komunikacja PKP

Co proponujemy 
dzieciom i młodzieży/

- zajęcia w świetlicy środowiskowej
- zajęcia informacyjne, internetowe
- zajęcia sportowo-rekreacyjne, tenis stołowy, gry



Analiza zasobów sołectwa
Zasoby -  to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które 

mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych 

lub prywatnych przedsięwzięć odnowy wi.

Rodzaj zasobu Brak Jest o Jest o Jest o Uwagi
znaczeniu znaczeniu znaczeniu
małym średnim dużym

Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu 

Walory przyrodnicze X

X

równinne

Wody powierzchniowe (cieki, 
rzeki, stawy)

X

Gleby

Kopaliny X

X

Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i X Domy
osobliwości kulturowe „poniemieckie”
Walory zagospodarowania 
przestrzennego X Dworzec PKP,

Zabytki

Zespoły artystyczne X

X dęby, budynek 
Poczty

Dziedzictwo religijne i 
historyczne

Miejsca, osoby i przedmioty kultu X Pomnik poległych 
kolejarzy i 
celników

Święta, odpusty, pielgrzymki X Izba Pamięci 
Dzień Dziecka 
Odpust 4 maja 
Pochód i

Tradycje, obrzędy, gwara X manifestacja II
Legendy, podania i fakty 
historyczne

X wojny światowej 
Izba pamięci -  
zwiedzanie

Ważne postacie historyczne X
udostępnienie
zbiorów

Specyficzna nazwy X E. Czoskówna
F. Preuss



Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkalną 

Działki pod domy letniskowe X

X

Działki pod zakłady usługowe i 
przemysł

X

Pustostany mieszkaniowe, 
magazynowe i poprzemysłowe

X

Tradycyjne obiekty gospodarskie 
wsi (spichlerze, kuźnie, młyny) 
place i miejsca publicznych 
spotkań

X

X

Świetlica,
remiza, OSP,

Miejsca spotkań i rekreacji szkoła

Gospodarka i rolnictwo
Specyficzne produkty (hodowle, X Pszenica, rzepak,
uprawy połowę) buraki, hodowla

Znane firmy produkcyjne i X Polhoz, piekarnia,
zakłady usługowe BS

Możliwe do wykorzystania 
odpady poprodukcyjne

X

Słoma
Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo 
(duże miasto, arteria

X

komunikacyjna, atrakcja 
turystyczna)
Ruch tranzytowy X
Przyjezdni stali i sezonowi X

Instytucje
Placówki opieki społecznej 

Szkoły

X

X

Dom kultury X

Inne X Świetlica,
biblioteka

Ludzie, organizacje społeczne
OSP
KGW X

X

Stowarzyszenia X
Darczyńcy i sponsorzy X



Analiza SWOT

SILNE
> Położenie przy trasie tranzytowej Elbląg -  Gdańsk

> Komunikacja kolejowa (Warszawa -  Gdańsk)

> Zasoby ludzkie -  wykwalifikowana kadra oświatowa, 

dostęp do instytucji i usług (bank, sklepy, szkoły, 

Osp, poczta, sal sportowo-rekreacyjna, komputerowa)

> Współpraca z gminą w Bawarii,

> Żyzne gleby (mady żuławskie)

> Korzystne warunki do produkcji rolnej

> Telekomunikacja

> Zdrowe środowisko,

> Wykorzystanie walorów krajobrazu,

> Nauczanie języka obcego w szkole

> Sprawność organizacyjna OSP

> Dobre zaopatrzenie w wodę

> Stabilna kondycja finansowa gminy

> Dobra gospodarka odpadami stałymi

> Dobra polityka w zakresie opieki społecznej



SŁABE
> Duża liczba bezrobotnych,

> Brak miejsc pracy,

> Brak zaplecza agroturystycznego,

> Systematyczne ubożenie mieszkańców,

> Brak zainteresowania ze strony inwestorów,

> Brak organizacji rekreacyjno-sportowych,

> Zły stan dróg powiatowych,

> Apatia i stagnacja mieszkańców,

> Słaba infrastruktura (gazyfikacja, kanalizacja),

> Niska świadomość ekologiczna mieszkańców

> Uboga oferta rozrywkowo-sportowa,

> Brak tradycji kulturowej,

> Niski poziom wykształcenia

> Duży odsetek osób korzystających z pomocy opieki 

społecznej



OKAZJE
> Wejście do UE (programy wsparcia finansowego)

> Rozwój rolnictwa

> Rozwój przetwórstwa rolniczego,

> Rozwój kultury, sportu i rekreacji,

> Rozwój infrastruktury technicznej,

> Budowa kanalizacji,

> Budowa gazociągu,

> Cyfryzacj a telefonii,

> Program „Żuławy”



ZAGROŻENIA
> Ograniczenie produkcji rolnej,

> Słabnącą rentowność produkcji,

> Ograniczenie ilości połączeń komunikacyjnych PKP

> Zagrożenie powodziowe

> Wzrost ubóstwa i patologii społecznej



W IZJA STANU DOCELOW EGO

Jaka ma być nasza wieś za kilka lat?

Co ma ją  wyróżniać? Ekologia, dobrze prosperujące gospodarstwa rolne, integracja poprzez wspólne inicjatywy, dobrze 

rozwinięte ośrodki kultury sportu i rekreacji

Jakie ma pełnić funkcje? Funkcja rolniczo-usługowa

Kim mają być mieszkańcy? Ludzie świadomi swej pozycji społecznej, wykształceni, znający języki obce

Co ma dać utrzymanie? Rolnictwo -  tzw. grupy producenckie, usługi na rzecz rolnictwa i inne, inwestorzy

W jaki sposób ma być 

zorganizowana wieś i mieszańcy?

Poprzez Radę Sołecką, Parafialną

W jaki sposób maja być rozwiązane 

problemy?

Zgłaszanie do Rady Sołeckiej, sołtysa, dyrekcji szkół

Jak ma wyglądać nasza wieś? Zazielenienie terenów, zadbana, rozwinięta, łącząca tradycje z nowoczesnością, zintegrowana społecznie

Jakie obyczaje i tradycje mają być u 

nas pielęgnowane i rozwijane?

Manifestacja 1 września, święta Dożynkowe, odpusty, organizowanie Dnia Dziecka

Jak mają wyglądać mieszkania i 

obejścia?

Schludnie, estetycznie, czysto

Jaki ma być stan otoczenia i 

środowiska?

Środowisko zadbane, wykorzystanie ekologii jako znaczącego elementu ochrony środowiska

Jakie ma być rolnictwo? Nowoczesne, dochodowe, spełniające standardy europejskie przy zachowaniu specyfiki dobrej polskiej 

żywności



Jakie mają być powiązania 

komunikacyjne?
Komunikacja PKP i PKS

Co zaproponujemy dzieciom i 

młodzieży?
Dobrze działająca świetlica, sala sportowo-rekreacyjna, sala komputerowa (Internet) organizowanie 

imprez plenerowych, kontynuowanie tradycji, oświata i kultura


