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WSTĘP
Podstawą rozwoju miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski jest
dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski”, który
określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata
2010-2017. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony
przez Zebranie Wiejskie zawiera równieŜ wariant rozwoju.
Plan Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski jest
dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania
planu wynika z wielu istniejących programów słuŜących wpieraniu obszarów
wiejskich i społeczności wiejskiej takich jak Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalne Programy Operacyjne oparte na
środkach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczy to przede
wszystkim

inwestycji

mających

poprawić

komfort

Ŝycia

lokalnym

społecznościom.
Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski” są
spójne z Narodową Strategią Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich
i

Rolnictwa

na

lata

2007-2013,

ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku oraz
Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Będzino. Cele i działania
zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów
strategicznych wyŜszego rzędu.
W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, wybrano
misję, cele i kierunki działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla
miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski.
Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt
dokumentu jest „Raport o Stanie Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski”
zawierający podstawowe informacje o miejscowości na tle gminy. Raport został
opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników
Urzędu Gminy Będzino i mieszkańców miejscowości Łekno i Kazimierz
Pomorski.

1.

UCZESTNICY DEBATY STRATEGICZNEJ
REPREZENTUJĄCY MIEJSCOWOŚĆ
ŁEKNO I KAZIMIERZ POMORSKI

1) Jóźwiak Andrzej
2) Wojsa Bogdan
3) Gromadzka Irena
4) Marunowski Jan
5) Marunowska Kazimiera
6) Bączkowska Weronika
7) Bączkowski Adam
8) Bielińska Marta
9) Nowak Halina
10) Bączkowski Tomasz
11) Korczak Stanisław
12) Jóźwiak Marzena
13) Sokołowski Tomasz
14) Korczak Teresa

2.

METODOLOGIA
„Plan Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski” opracowano

przyjmując za podstawę wyniki debaty strategicznej organizowanej metodą
aktywnego planowania strategicznego.
Przeprowadzono

dwie

debaty

z

udziałem

liderów

lokalnych,

reprezentujących mieszkańców miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski,
Sołtysa i pracowników Urzędu Gminy Będzino.
Sesja strategiczna odbyła się w dniu 28 września 2009 roku, a jej
zadaniem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych
przyjętych teoretycznie obszarach Ŝycia społeczno – gospodarczego oraz
wyznaczenie wariantu rozwoju miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski.
Na podstawie wypracowanej analizy SWOT, która przedstawia silne
strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse
(zewnętrzne) i zagroŜenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:
Co

naleŜy

zrobić,

albo,

jakie

podjąć

działania

lub

spowodować efekty tych działań, Ŝeby zlikwidować słabe
s t r o n y m i e j s c o w o ś c i Łekno i Kazimierz Pomorski i z n i w e l o w a ć
zagroŜenia?
Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilkanaście celów
opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i
zagroŜeniach.
Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie
mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była
hierarchizacja

celów

w poszczególnych

obszarach

Ŝycia

społeczno

-

gospodarczego.
Przyjęto, Ŝe winny zostać wyróŜnione trzy cele pierwszorzędne, bez
których miejscowość nie moŜe się rozwijać oraz, o ile było to moŜliwe, trzy cele
drugorzędne,
gospodarczego.

które

przyspieszają

rozwój

danego

obszaru

społeczno-

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było
wypracowanie

kilkunastu

celów

w

trzech

obszarach:

Infrastruktura,

Społeczność, Gospodarka oraz określenie wybranego wariantu rozwoju.
Jednocześnie mieszkańcy zgłaszając inwestycje niezbędne do realizacji
na terenie swojej miejscowości dokonali ich hierarchizacji poprzez dyskusję i
anonimowe głosowanie. Wynik głosowania miał bezpośredni wpływ na
hierarchizację celów i kierunków (inwestycji) w poszczególnych obszarach
rozwoju społeczno – gospodarczego.
Ponadto dla stworzenia lepszych podstaw do oceny sytuacji społecznogospodarczej w miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski przeprowadzono
ankietę, której celem była ocena komfortu Ŝycia mieszkańców w stosunku do
innych podobnych miejscowości w gminie oraz ocena trendów w Ŝyciu
społeczno – gospodarczym na przestrzeni ostatnich lat. Wyniki tej ankiety
poprzedziły bezpośrednio analizę SWOT.
Jednocześnie mieszkańcy zgłaszając inwestycje niezbędne do realizacji
na terenie swojej miejscowości dokonali ich hierarchizacji pod kątem ich
niezbędności dla podniesienia poziomu Ŝycia mieszkańców Łekno i Kazimierz
Pomorski.

3.

RAPORT O STANIE1
3.1. Miejscowość Łekno i Kazimierz Pomorski

 Łekno
Łekno to niewielka wieś sołecka, oddalona o ok. 2 km na wschód od
Będzina i o ok. 11 km na zachód od Koszalina. Sąsiednie miejscowości to:
północnego – wschodu – Kazimierz Pomorski, od południowego wschodu
(2km) Dobre, od zachodu Będzino.
Wieś rozplanowana wzdłuŜ szosy Koszalin – Kołobrzeg, bezpośrednio po
wschodniej stronie linii kolejowej na w/w trasie.

 Kazimierz Pomorski
Kazimierz Pomorski to osada oddalona o ok. 3 km na północny wschód od
Będzina i o ok. 10 km na zachód od Koszalina. Sąsiednie miejscowości to: na
południe (ok. 1 km) Łekno, od wschodu (2km) strzeŜenie, od zachodu (2km)
Będzinko, od północy (3km) Mielenko.
Wieś usytuowana przy lokalnej drodze, łączącej okoliczne miejscowości
przymorskie z szosą Koszalin – Kołobrzeg.

1

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Będzino.

3.2. Syntetyczna charakterystyka miejscowości
3.2.1.

PołoŜenie

Miejscowość Łekno i Kazimierz Pomorski połoŜone są w województwie
zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Będzino.
NajbliŜsza okolica miejscowości płaska, bezleśna, o krajobrazie rolniczołąkowym, poprzecinana licznymi ciekami – od zachodu rowy melioracyjne, od
południa rzeczka StrzeŜenia.

Rysunek 1 PołoŜenie miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski

Źródła: www.bedzino.pl

Miejscowość w statystyce

3.2.2.

Tabela 1 Miejscowość w statystyce Łekno

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚCI

Powierzchnia w ha
Stan ludności ogółem, w tym:

130

kobiety

69

męŜczyźni

61

Urodzenia Ŝywe ogółem

0

Zgony ogółem

3

Przyrost naturalny

-3

Ludność w wieku przedprodukcyjnym
(0-17 lat)
Ludność w wieku produkcyjnym
Kobiety (18-59 lat) / MęŜczyźni (18-64)
Ludność w wieku poprodukcyjnym
Kobiety (60 lat i więcej) / MęŜczyźni (65 lat i więcej)

24
42/43
16/6

Źródło: Urząd Gminy Będzino

Tabela 2 Miejscowość w statystyce Kazimierz Pomorski

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚCI

Powierzchnia w ha
Stan ludności ogółem, w tym:

206

kobiety

106

męŜczyźni

100

Urodzenia Ŝywe ogółem

0

Zgony ogółem

3

Przyrost naturalny

-3

Ludność w wieku przedprodukcyjnym
(0-17 lat)
Ludność w wieku produkcyjnym
Kobiety (18-59 lat) / MęŜczyźni (18-64)
Ludność w wieku poprodukcyjnym
Kobiety (60 lat i więcej) / MęŜczyźni (65 lat i więcej)
Źródło: Urząd Gminy Będzino

33
68/75
21/9

3.2.3.

Struktura wieku Łekno i Kazimierz Pomorski

Miejscowość Łekno zamieszkuje 130 mieszkańców , natomiast
miejscowość Kazimierz Pomorski 206 mieszkańców (stan na koniec listopada
2009). Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy Będzino i
miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski przedstawiają tabele poniŜej:
Tabela 3 Struktura procentowa ludności zamieszkującej obszar gminy Będzino
miejscowości Łekno wg wieku - stan na koniec listopada 2009 r.

Miejscowość
Łekno

Gmina Będzino
przedziały
wieku w latach
do 20

2248

% ogółu
populacji
23,81%

20-29

1635

17,32%

22

16,92 %

30-39

1374

14,55%

17

13,08 %

40-49

1234

13,07%

20

15,38 %

50-59

1589

16,83%

16

12,31 %

60-64

473

5,01%

8

6,15 %

powyŜej 65

888

9,41%

19

14,62 %

9441

100%

130

100%

razem

ogółem

ogółem

% ogółu populacji

28

21,54 %

Źródło: Urząd Gminy Będzino

Tabela 4 Struktura procentowa ludności zamieszkującej obszar gminy Będzino
miejscowości Kazimierz Pomorski wg wieku - stan na koniec listopada 2009 r.

Gmina Będzino
przedziały
wieku w latach
do 20

Miejscowość
Kazimierz Pomorski

2248

% ogółu
populacji
23,81%

20-29

1635

17,32%

36

17,47 %

30-39

1374

14,55%

31

15,05 %

40-49

1234

13,07%

30

14, 56 %

50-59

1589

16,83%

39

18,93 %

60-64

473

5,01%

10

4,85 %

powyŜej 65

888

9,41%

24

11,67 %

9441

100%

206

100%

razem

ogółem

ogółem

% ogółu populacji

36

17,47 %

Źródło: Urząd Gminy Będzino

Struktura wiekowa mieszkańców Łekna i Kazimierz Pomorskiego
i gminy Będzino nie róŜni się między sobą w znaczący sposób. W
poszczególnych przedziałach wiekowych róŜnica w strukturze procentowej

populacji zamieszkującej teren miejscowości w stosunku do ludności z obszaru
całej gminy róŜni się jedynie o kilka procent.
Tabela 5 Struktura ekonomiczna ludności zamieszkującej obszar gminy Będzino
i miejscowości Łekno wg wieku - stan na koniec listopada 2009 r.

Miejscowość
Łekno
% ogółu
ogółem
populacji

Gmina Będzino
ogółem

% ogółu
populacji

wiek przedprodukcyjny

2195

23,35%

24

21,65%

wiek produkcyjny

6272

66,28%

85

66,24%

wiek poprodukcyjny

974

10,37%

21

12,11%

Grupy funkcjonalne

Źródło: Urząd Gminy Będzino

Tabela 6 Struktura ekonomiczna ludności zamieszkującej obszar gminy Będzino
i miejscowości Kazimierz Pomorski wg wieku - stan na koniec listopada 2009 r.

Miejscowość
Kazimierz Pomorski
% ogółu
ogółem
populacji

Gmina Będzino
ogółem

% ogółu
populacji

wiek przedprodukcyjny

2195

23,35%

33

16.02%

wiek produkcyjny

6272

66,28%

143

69,42%

wiek poprodukcyjny

974

10,37%

30

14,56%

Grupy funkcjonalne

Źródło: Urząd Gminy Będzino

Biorąc pod uwagę strukturę ekonomiczną ludności zamieszkującej teren
całej gminy, jak i teren miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski
zaobserwować

moŜna

niewielkie

róŜnice

w

poszczególnych

grupach

funkcjonalnych społeczności lokalnej. Gmina Będzino na koniec listopada 2009
roku charakteryzowała się nieznacznie niŜszym (o 1,7%) wskaźnikiem ludności
w wieku produkcyjnym w stosunku do ludności zamieszkującej miejscowość
Łekno i Kazimierz Pomorski oraz nieznacznie wyŜszym (o 1,4%) wskaźnikiem
ludności

w

wieku

przedprodukcyjnym.

Wskaźnik

ludności

w

wieku

poprodukcyjnym w gminie i miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski
kształtował się na podobnym poziomie.

Na przestrzeni lat 2005-2009 nastąpił spadek liczby populacji Łekna i
Kazimierza Pomorskiego o średnio 10 mieszkańców. Spowodowane to zostało
ujemnym przyrostem naturalnym w obu miejscowościach, jak i migracją
mieszkańców po za granice obu wsi.

Przedział ludności w latach 2000 - 2009
250

200

150
Łekno
Kaziierz Pomorski
100

50

0
2005

3.2.4.

2006

2007

2008

2009

Gospodarka

Strukturę prowadzonej działalności gospodarczej na terenie miejscowości
Łekno przedstawia tabela nr 7.

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej – stan na 31.12.2009 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚCI

Placówki handlowe i gastronomiczne

0

Produkcja wyrobów przemysłowych

0

Produkcja wyrobów spoŜywczych

0

Budownictwo

0

Usługi transportowe

0

Zakłady produkcyjno - usługowe

1

Usługowe

2
OGÓŁEM:

3

Źródło: Urząd Gminy Będzino

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie
miejscowości Łekno lub są na jej terenie zarejestrowane naleŜą przede
wszystkim do usług. Wykaz podmiotów z terenu Łekna przedstawiono poniŜej:
•

Przedsiębiorstwo wielobranŜowe DREWMEX: zakład produkcyjno usługowy

• Usługi budowlane
• LYBRA Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe: usługi
Strukturę prowadzonej działalności gospodarczej na terenie miejscowości
Kazimierz Pomorski przedstawia tabela nr 8.
Tabela 8 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej – stan na 31.12.2009 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚCI

Placówki handlowe i gastronomiczne

0

Produkcja wyrobów przemysłowych

0

Produkcja wyrobów spoŜywczych

0

Budownictwo

2

Usługi transportowe

0

Zakłady produkcyjno - usługowe

0

Usługowe

2
OGÓŁEM:

4

Źródło: Urząd Gminy Będzino

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie
miejscowości Kazimierz Pomorski lub są na jej terenie zarejestrowane naleŜą
przede wszystkim do usług. Wykaz podmiotów z terenu Kazimierza
Pomorskiego przedstawiono poniŜej:

•

MIH – POL: usługi budowlane

• Dozór OMEGA: usługi
• USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO "INSANT": usługi budowlane
• Zakład usługowy: sklep spoŜywczo - przemysłowy
3.2.5.

Rolnictwo

Rolnictwo w Łeknie i Kazimierzu Pomorskim opiera się w głównej
mierze na 54 małych indywidualnych gospodarstwach rolnych o powierzchni
od 1 do 2 ha. Dodatkowo na terenie miejscowości występują gospodarstwa
rolne o powierzchni od 2 do 5 ha (11 gospodarstw), od 5 do 7 ha (3
gospodarstwa) oraz gospodarstwa o powierzchni: od 7 do 10 ha, od 10 do 15
ha, jak i od 15 i więcej ha (po 10 gospodarstw w kaŜdej grupie).
Większość

gruntów

rolnych

występujących

na

terenie

miejscowości stanowią gleby średniej i stosunkowo małej klasy uŜytkowej.

Tabela 9 Struktura gospodarstw rolnych

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba gospodarstw
Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem,
w tym:
Do 1 ha

WARTOŚCI
112
503.538
54

1-2ha

14

2-5ha

11

5-7ha

3

7-10ha

10

10-15ha

10

15 i więcej ha

10

Średnia wielkość gospodarstwa
Źródło: Urząd Gminy Będzino

4.50

obu

3.2.6.

Oświata

Na terenie miejscowości Łekno jest Szkoła Podstawowa, do której
uczęszcza 98 uczniów.
PoniewaŜ na terenie Łekna i Kazimierza Pomorskiego brak jest placówek
oświatowych szczebla gimnazjalnego, młodzieŜ zamieszkująca te miejscowości
edukację

kontynuuje

w

szkołach

miejscowościach: Mścice oraz Tymień.

gimnazjalnych

zlokalizowanych

w

Tabela 11 Oświata na terenie miejscowości Łekno

L.p.

Nazwa placówki

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

2.

Szkoła Podstawowa w
Będzinie
z siedzibą w Łeknie

6

98

Pracownicy
pedagogiczni

Pracownicy
obsługi
i administracji
( w osobach)
13
4

Źródło: Urząd Gminy Będzino

3.2.7.

Ochrona zdrowia

NajbliŜszy Zakład

Opieki Zdrowotnej, który obsługuje społeczność

lokalną w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej mieści się
w Będzinie:

Tabela 12 Ochrona zdrowia na terenie miejscowości Będzino

L.p.
1.

Nazwa zakładu

Rodzaj świadczeń

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Będzino”

a.

Ośrodek Zdrowia Będzino

b.

Ośrodek Zdrowia Dobrzyca

2.

Adres

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"AGADENT"

1) podstawowa opieka
zdrowotna lekarza rodzinnego,
2) pielęgniarka środowiskowa,
3) pielęgniarka praktyki,
Będzino 18 4) połoŜna środowiskowa,
5) Poradnia GinekologicznoPołoŜnicza,
6) Fizjoterapeutyczne Zabiegi
Ambulatoryjne.
1) podstawowa opiek zdrowotna
lekarza rodzinnego,
2) pielęgniarka środowiskowa,
Dobrzyca 26 3) pielęgniarka praktyki,
4) pielęgniarka medycyny pracy,
5) stomatologia ogólna
z protetyką.
1) Stomatologia ogólna
Będzino 18 z protetyką,
2) Ortodoncja.

Źródło: Urząd Gminy Będzino

Inne świadczenia i porady specjalistyczne dla mieszkańców Łekna i
Kazimierza Pomorskiego świadczą placówki zdrowotne zlokalizowane w
Koszalinie, Kołobrzegu i Szczecinie.
W przypadku opieki szpitalnej mieszkańcy miejscowości korzystają z
usług koszalińskich szpitali.

Tabela 5 Wykaz szpitali, z których usług w zakresie opieki medycznej korzystają
mieszkańcy Łekna i Kazimierza Pomorskiego.

L.p.

Nazwa zakładu

Adres

Rodzaj świadczeń
−

Koszalin
ul. Niepodległości 44-48
Koszalin
ul. Szpitalna 2

−
−
−
−
−
−
−
−

anestezjologia i intensywna
terapia
anestezjologia i intensywna
terapia dziecięca
hospitalizacja
chemioterapia w warunkach
ambulatoryjnych
chirurgia dziecięca
chirurgia ogólna
chirurgia szczękowo-twarzowa
choroby wewnętrzne
choroby zakaźne
dermatologia
kardiologia
neonatologia
neurologia
okulistyka
ortopedia i traumatologia
narządów ruchu
otorynolaryngologia
pediatria
połoŜnictwo i ginekologia
urologia
choroby płuc
chemioterapia – hospitalizacja
choroby wewnętrzne
ginekologia

Koszalin
ul. Armii Krajowej 7

−
−

chirurgia ogólna
połoŜnictwo i ginekologia

−
−
−

1.

Szpital Wojewódzki
im. M. Kopernika

2.

Specjalistyczny Zespół
Gruźlicy i Chorób Płuc

3.

ZOZ MSWiA

4.

Prywatna Lecznica
Chirurgiczna
„PRAXIS” Sp. z o.o.

Koszalin
ul. T. Chałubińskiego 7

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Źródło: Urząd Gminy Będzino

W przypadku zaopatrzenia w środki farmaceutyczne mieszkańcy Łekna i
Kazimierza Pomorskiego korzystają z będzińskiej apteki „Aspirynka”.
3.2.8.

Kultura

Na terenie miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski nie ma świetlicy
wiejskiej. NajbliŜsze instytucje o charakterze kulturalnym znajdują się w Będzinie –
są to Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w
Będzinie. Zadaniem GOK jest organizowanie imprez o charakterze kulturalnym
skierowanym do ogółu mieszkańców. Część z nich ma charakter cykliczny.

a) Gminny Dom

Kultury w Będzinie prowadzi zajęcia sportowo-

rekreacyjne i koła zainteresowań dla dzieci i młodzieŜy, takie jak:
- zajęcia plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba, formy przestrzenne i
inne),
- zajęcia teatralne,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia wokalne,
- zajęcia sportowe.

Od kilku lat przy Domu Kultury prowadzi działalność "Klub Młodego
Twórcy", który łączy w sobie działalność teatralną, wokalną i taneczną. Ma on
na swoim koncie wiele występów teatralnych, kilkakrotnie był laureatem
eliminacji

gminnych,

czynnie

uczestniczy

w

wszystkich

imprezach

organizowanych na terenie gminy Będzino i gminach sąsiednich np. w
spotkaniach "Dzieci - Dzieciom" w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w
Koszalinie, Konkursie Wielkanocnym, corocznych doŜynkach gminnych i
powiatowych, festynach, wigilii dla ludzi starszych i samotnych, występuje w
Domach Pomocy Społecznej, oraz bierze udział w wszelkich imprezach
szkolnych.
W czasie ferii i wakacji prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kultury
zajęcia dla dzieci i młodzieŜy w formie: wyjazdów na basen, do kina, wycieczek
do Kołobrzegu, całodniowego pobytu nad morzem, rozgrywek sportowych.

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie oferuje: księgozbiór
popularnonaukowy, literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla
dzieci

i

młodzieŜy,

dokumenty

z Ŝycia społecznego gminy Będzino, czasopisma edukacyjne dla dzieci i
młodzieŜy, czasopisma dla dorosłych, aktualny repertuar kin, teatru i
filharmonii, bezpłatny dostęp do Internetu i pakietu Office oraz
moŜliwość korzystania z ksero.

3.2.9.

Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

3.2.9.1.

Transport i komunikacja

Przez miejscowość Łekno przebiega droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg –
Koszalin – Bobolice – Szczecinek – Piła – Poznań.

Obsługę

autobusową mieszkańcom

zapewniają

przede

wszystkim

Łekna

linie

i

Kazimierza Pomorskiego

obsługiwane

przez

PPKS

oraz

przewoźników prywatnych. PPKS zapewnia dobre połączenie z Kołobrzegiem i
Koszalinem,

co

umoŜliwia

korzystanie

z

połączeń

krajowych

i międzynarodowych.
Główne kierunki komunikacji autobusowej:
•

Koszalin,

•

Kołobrzeg,

•

Biesiekierz,

•

Mielno.

Przez miejscowość Łekno przebiega takŜe linia kolejowa relacji Koszalin
- Kołobrzeg. Jest to linia jednotorowa zelektryfikowana. UmoŜliwia ona
połączenia komunikacyjne o znaczeniu lokalnym i krajowym. Kursujące na
trasie pociągi dalekobieŜne umoŜliwiają dogodne połączenie z Gdańskiem,
Szczecinem i Warszawą.
Główne kierunki komunikacji kolejowej:
•

Koszalin,

•

Kołobrzeg.

3.2.9.2.

Telekomunikacja

Głównym operatorem sieci telekomunikacyjnej na terenie miejscowości
Łekno i Kazimierz Pomorski jest Telekomunikacja Polska S.A., z usług której
korzysta większość mieszkańców. Na terenie obu miejscowości moŜna uzyskać
połączenie za pomocą bezprzewodowej telefonii komórkowej sieci: PLUS GSM,
ERA GSM i ORANGE.

W Łeknie i Kazimierzu Pomorskim istnieje równieŜ dostęp do Internetu
za pośrednictwem NEOSTRADY.
3.2.9.3.

Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie miejscowości Łekno i Kazimierzu Pomorskim jedynym
sposobem zaopatrywania w ciepło są kotłownie indywidualne wykorzystujące
róŜne nośniki energii, m.in.: paliwa stałe (głównie węgiel) i olej opałowy,
3.2.9.4.

Zaopatrzenie w gaz

Miejscowość Łekno i Kazimierzu Pomorskim nie są zgazyfikowane.

3.2.9.5.

Zaopatrzenie w wodę

ŁĘKNO
1.Długość sieci wodociągowej

18200 m

materiał PVC, stal

2.Liczba ludności zaopatrywanych w wodę-1179
3.Nazwy obsługiwanych miejscowości :Łękno, Będzino, Będzinko, Barnin, Zagaje,
Skrzeszewo, Kiszkowo

3.2.9.6.

Kanalizacja

Na terenie miejscowości Kazimierz Pomorski i Łekno brak jest sieci
kanalizacji sanitarnej.

3.2.10.

Gospodarka odpadami

Odpady komunalne z terenu miejscowości Kazimierz Pomorski i Łekno
wywoŜone są na składowisko odpadów w Sianowie, które jest obecnie miejscem
składowania odpadów z terenu całej gminy Będzino. Właścicielem wysypiska w
Sianowie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie.
3.2.11.

Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska

Okolica miejscowości Kazimierz Pomorski i Łekno jest obszarem
płaskim o charakterze rolniczym. Miejscowości nie posiadają w swej strukturze

zarówno

obszarów

chronionych,

jak

i

miejscowości jest obszarem bezleśnym.

obszarów

zasobowych.

Teren

Pod względem występowania

elementów hydrograficznych obszar miejscowości przecinają rowy melioracyjne
i rzeczka StrzeŜenia.
3.2.12.
Zasoby kulturowe i historyczne - Kazimierz Pomorski i
Łekno

3.2.12.1.

Łekno2 (Bast 1277, i tak wielokrotnie do 1945).

Nowy klasztor benedyktynek z Kołobrzegu otrzymał od biskupa Hermana
6 lipca 1277 roku stagni Bast (Baster See, jezioro między Łeknem a
Kazimierzem, Kasimiersburger See 1776 rok, osuszane Baster See 1836 rok,
potem bagno poddane kultywacji) Bast, a 17 lipca biskup oświadczył, Ŝe klasztor
nabył te nieuŜytki od rycerza Hermana von Plötz (Plocizs), który dodał
zakonnicom jezioro.
Jednak biskup Herman 22 sierpnia 1288 roku przekazał klasztorowi cystersów
w Darguniu wieś Bast ze 100 łanami, jezioro oraz 110 łanów nadwyŜki
powstałej przy na nowo przeprowadzonym obmiarze wsi Mielno, Łekno, Gąski i
Wierzchomino. Opisano teŜ granice rozległych pól Łekna: od bagna mr, przez
pogranicze w Mielenkiem (minorem villam Mellene), do rzeki StrzeŜenicy
(Streceniz, dopływ jeziora Jamno) do miejsca styku wsi Beliz (potem Alt Belz,
Stare Bielice), Tessin (Thessemina, dziś Cieszyn na płd. zach. od Koszalina,
potwierdzana w 1276 roku kolegiacie kołobrzeskiej) i Bast; potem przez drogę z
Kołobrzegu do Łekna, do rzeki Niczen (dziś Czerwona) na pogranicze z
Gąskami i Mielenkiem. Klasztor kołobrzeski wystawia akt zrzeczenia się 8
września 1288 roku, otrzymując rekompensatę. Oznacza to, Ŝe do cystersów
naleŜą teŜ tereny wsi Będzino, Popowo, StrzeŜenice.
Rycerz Ulryk von Bevenhusen za zabicie ojca rycerza Jana Kule z Białogardu
tytułem pokuty przekazał klasztorowi w Darguniu 50 łanów w Łeknie. Syn Jana
miał do tych łanów jednak roszczenia i popadł z cystersami w spór, którym
zajmował się w Dyminie 25 grudnia 1290 roku ksiąŜę Bogusław IV, skłaniając
rycerza do rezygnacji za odszkodowaniem.
Cystersi nie utworzyli tu filii klasztornej, lecz dwór (curia), wzmiankowany

w 1311 roku. W Łeknie była więc w istocie grangia cysterska, wielki folwark
obok wsi. Nowy, widocznie bardziej okazały dwór zbudowano obok wsi
na początku lat 30. XIV wieku. Biskup Fryderyk 28 września 1333 roku
wystawiał w nim (in nova curia circa villam Bast) dokument dla wdowy po
Konradzie Wilde z Koszalina. Z Łekna widocznie pochodził Heyne (Henryk) de
Bast, rajca Koszalina (1333 rok), świadek w 1330 roku układu Koszalina z
cystersami z Dargunia w sprawie granic StrzeŜenic, Będzina i dworu w Łeknie,
czynności Święców ze Sławna i Darłowa (2 lutego 1337 roku) oraz Piotra z
Polanowa (18 stycznia 1339 roku).
W 1370 roku biskup Filip upowaŜnił giermka Biezprawa von Bast do
wprowadzenia cysterek w posiadanie kupionych dóbr w Raduszce.W statutach
kapituły kamieńskiej z ok. 1380 roku odnotowano daniny dla biskupa z dworu i
wsi Bast: na Wielkanoc 2 łaszty owsa do stajni i z łanu naleŜącego do dworu 8
szylingi, na św. Michała tytułem dziesięciny 2 korce (modios) pszenicy, 2 korce
jęczmienia i 2 owsa, oraz dla biskupa 2 szylingi (tzw. denarios episcopales) i 2
szylingi z kaŜdego łanu we wsiach. Biskup Erazm von Manteuffel przebywał w
Bast w 1508 roku. Biskup Marcin w 1513 roku wykupił wieś, nadając przy tej
okazji tu dochód dla kościoła św. Jerzego w Kołobrzegu. Ostatni katolicki
biskup Erazm spędzał tu swe ostatnie lata – po wprowadzeniu reformacji na
sejmie w Trzebiatowie w 1534 roku – i w pałacyku myśliwskim zmarł 26/27
stycznia 1544 roku.
Pisarz zboŜowy (kornschreiber) jest nadal w Bast w 1490, 1552 roku. Po
sekularyzacji w 1565, 1572 roku mowa o ksiąŜęcym amtmannie z Bast i
rentmistrzu, zatem zarządcy folwarku na gruncie mienia cystersów. Powstaje
następnie w 1592 roku w nowym miejscu, nieco na północy między jeziorami,
najpierw dla stadniny koni, nowy ośrodek domeny, z zamkiem Kazimierz,
załoŜony przez księcia-biskupa Kazimierza IX (VII).

Kościół w XIII wieku na wzgórzu przy dawnym jeziorze. Pleban Jan w 1356,
1365 roku naleŜący do bractwa kalendowego w Kołobrzegu. Obecny kościół
wzniesiono w XV wieku. Pod kierunkiem biskupa Marcina Weihera 17 lipca

2

„Gmina Będzino – z dziejów dawnych i nowych” Andrzej Chludziński

1555 roku odbyła się wizytacja kościoła parafialnego i jego wyposaŜenia, w
obecności amtmanna Marka Bawernicka (hauptmann Pawernick), rentmistrza
z Łekna Gregera Kriegera, plebana Marcina Seveldta (w 1552 roku plebana w
Białogórzynie) i starszych wsi: sołtysa Martena Westvala, chłopa wolnego na
polu kościelnym Simona Mileke, Bartłomieja Nitze z Łekna i innych z okolicy.
Opisano ziemię plebańską, daniny z niej w zboŜu, pieniądzu, ogrodu
chmielowego w Łeknie, z daniny z Będzina, Selekenhagen i Popowa, z rentami
ufundowanymi ongiś przez Hansa Schernera z Dobrzycy, Karstena Podewilsa z
Parnowa, Joachima Knopa ze Słowienkowa, Klausa Reinekena z Sellekenhagen.
W kościele pochowani dobrodzieje sprzed 1555 roku, m.in. Claus von Damitz
z Mielna, Teves Teleke z Łekna. W kościele portret ks. Kazimierza IX, predella
z inskrypcją z 1588 roku, liczne inne świadectwa z XVI i XVII wieku.

Kazimierz Pomorski,3 osada, 2 km na północny ws chód od Będzina:
Kasimirsburg 1592 Wutstrack 214, 1846 TSU 39, Schulz S 52, 1936 M25n,
Rosp 122, Lor 46, SWNGPZ 95;
Casemiersborg 1618 Lub;
Casimirsburgk 1628 KK 325;
Casimirsburg 1628–1644 KK 332, 1779–1785 Schul, 1789 Gilly, 1819 OVC 4,
1896 VO 29;
Casimiersburg 1780 Schm;
Kazimierz 1934 Koz A;
Kazimierz (Pomorski) 1951 Rosp 122, PMT XIII 36, 2002 SWNGPZ 95;
Kazimierz Pomorski 1967 Inf 94, 1981 WUNM II 52, 1993 M100t, DSNMŚ
263, 2002 WUS;
Kazimierz Pom. 2008 UGB.
Pierwotna nazwa niem. dzierŜawcza, złoŜona ze zniemczonej formy imienia
księcia pom. i biskupa kamieńskiego Kazimierza, załoŜyciela wsi (1592), por.
słow. n.o. Kazimiar, Kazimier, Kazimir, Kaźmir SSNO II 557, i ap. Burg ‘gród,
zamek’. Według Rzetelskiej-Feleszko i Dumy, nazwa hybrydalna z I czł. od
słow.
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n.o. Kazimierz. Obecnie spolonizowana forma, równa imieniu Kazimierz z
dodanym
czł. dyferencyjnym pomorski dla odróŜnienia od innych miejscowości
o ts. nazwie, por. n.m. Casimirshoff 1719, 1780, Casimirshof 1784, Casimirhof
1789, Kasimirshof 1846, ob. nieistniejące wybudowanie (gm. Tychowo, pow.
białogardzki, woj. zpom.) DSNMŚ 263, Tpbiał 35; Caßimierz 1789, Cazimiersz
1796–1802, ob. Kazimierz (gm. Kosakowo, pow. pucki, woj. pom.) PMT III
42; Casemirshoff 1780, Casimirsburg 1784, ob. Kazimierz (gm. Biały Bór, pow.
szczecinecki, woj. zpom.) DSNMŚ 263; ciuitatis Casimirensis (1335) XVIII w.,
Kazimirz 1399, Kazmirz 1441, ob. Kazimierz, dzielnica Krakowa i inne typu
Kazimierzewo, Kazimierzów NMP IV 387–390.

Wypas stada bydła mięsnego rasy Highland w Kazimierzu Pomorskim
– zakładzie podległym OHZ w Mścicach, 1 V 2009 r.;
fot. T. Dębiec

Siegfried Barz
Gmina Będzino, kościół w Łeknie, ok. 1935 r. – Kirche zu Bast, um 1935

4.

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU
ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁEKNO I
KAZIMIERZ POMORSKI
W celach znajdujących się w niniejszym dokumencie zawarte są kierunki

działania,

które

stanowią

naturalny

obszar

realizacji

Planu

Odnowy

Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski.
Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione
elementy przestrzeni miejscowości, są to obszary:
- centrum wsi,
- terenów zielonych,
- bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- działalności kulturalnej,
- infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
- infrastruktury drogowej i okołodrogowej,
- infrastruktury kanalizacji sanitarnej,
- infrastruktury społeczno-publicznej,
- infrastruktury turystycznej,
- aktywizacji społecznej i gospodarczej,
- rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
- rozwoju gospodarstw agroturystycznych.
PowyŜsze obszary zapisane w celach pierwszorzędnych i drugorzędnych
traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Łekno
i Kazimierz Pomorski na lata 2010-2017.
Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków
działania

stanowią

miejscowości,

o

w której

podziale
będą

przestrzeni

realizowane

społeczno
poszczególne

–

gospodarczej

przedsięwzięcia

zamieszczone w Planie Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski.

Dotyczy to inwestycji finansowanych w oparciu o montaŜ finansowy środków
z budŜetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu
o środki własne.

5.

OCENA SYTUACJI SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ MIEJSCOWOŚCI
ŁEKNO I KAZIMIERZ POMORSKI

Respondenci na podstawie przeprowadzonej ankiety dokonali oceny
sytuacji społeczno – gospodarczej miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski
pod kątem jakości i komfortu Ŝycia w tej miejscowości w porównaniu z innymi
miejscowościami znajdującymi się na terenie gminy Będzino.

Kategoria ocen:
A
B
C
D

-

bardzo dobra
dobra
zadowalająca
niezadowalająca

Wyniki w procentach oddanych głosów na poszczególne kategorie ocen:

Bardzo dobra
18%

Zadowalająca
46%

Niezadowalająca
0%

Dobra
36%

Uczestnicy debaty strategicznej określili równieŜ ogólny trend rozwoju
gospodarczego miejscowości w następujących kategoriach:

Kategoria ocen:
A
kierunek wzrostu gospodarczego
B
stagnacja
C
kierunek pogarszającego się stanu
gospodarki

Wyniki w procentach oddanych głosów na poszczególne kategorie ocen
przedstawiają się następująco:

Kierunek
pogarszającego się
stanu gospodarki
27%

Stagnacja
27%

Kierunek wzrostu
gospodarczego
46%

6.

ANALIZA SWOT
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne

strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats
(zagroŜenia w otoczeniu).
Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron
miejscowości oraz badania szans i zagroŜeń, jakie stoją przed miejscowością.
SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:
- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne
strony miejscowości i które naleŜycie wykorzystane sprzyjać będą jej
rozwojowi

(utrzymać

je jako mocne, i na których naleŜy oprzeć jej przyszły rozwój);
- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe
strony miejscowości i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój
(ich oddziaływanie naleŜy minimalizować);
- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zaleŜne
od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako
szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane
jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;
- „zagroŜeń”

-

uwarunkowań

zewnętrznych,

które

takŜe

nie

są

bezpośrednio zaleŜne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą
stanowić zagroŜenie dla jej rozwoju (naleŜy unikać ich negatywnego
oddziaływania na rozwój miejscowości).
Przedstawiona poniŜej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i
zagroŜeń jest syntezą poszczególnych obszarów Ŝycia społeczno-gospodarczego
miejscowości.
PoniŜszy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i
stojących przed nią szansach i zagroŜeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy
o stanie i potrzebach miejscowości ułoŜonych przekrojowo (w ramach
poszczególnych obszarów Ŝycia społeczno - gospodarczego).

Ponadto dla stworzenia lepszych podstaw do oceny sytuacji społecznogospodarczej w miejscowości Będzino przeprowadzono ankietę, której celem
była ocena komfortu Ŝycia mieszkańców w stosunku do innych podobnych
miejscowości w gminie oraz ocena trendów w Ŝyciu społeczno – gospodarczym
na

przestrzeni

ostatnich

lat.
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M O C N E

S T R O N Y

•

PołoŜenie centralne w gminie

•

Społeczność lokalna

•

Bliska siedziba Urzędu Gminy

•

Łatwość kontaktu z urzędnikami

•

Radni powiatowi i gminni

•

PołoŜenie komunikacyjne - przy głównej trasie Koszalin – Kołobrzeg

•

Zakłady produkcyjne i usługowe

•

DuŜa liczba mieszkańców, w tym młodzieŜy

•

Komunikacja PKP i PKS

•

Handel

•

PręŜne działanie sołectwa

•

PołoŜenie geograficzne w bliskiej odległości od Morza Bałtyckiego

•

Tereny pod rozbudowę

•

Infrastruktura (wodociągowa i energetyczna)

•

Tereny inwestycyjne
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S Ł A B E

S T R O N Y

•

Brak kanalizacji sanitarnej

•

Brak gazyfikacji

•

Mało środków finansowych przekazywanych na poprawę Ŝycia mieszkańców

•

Spalanie odpadów toksycznych

•

Zaniedbane posesje

•

Bezdomni

•

Ludzie z marginesu społeczeństwa

•

Bezrobocie

•

Zła integracja wsi

•

Dzikie wysypiska śmieci na polach i w lasach

•

Małe zaangaŜowanie części mieszkańców w Ŝycie wsi

•

Upadające gospodarstwa

•

Architektura wsi
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S Z A N S E

•

Wykorzystanie bliskości morza do rozwoju turystycznego miejscowości

•

Budowa placu zabaw

•

Organizacja imprez kulturalnych

•

Koszalin – jako miejsce kształcenia młodzieŜy i pracy

•

Tworzenie miejsc pracy

•

Współpraca z innymi gminami i miejscowościami zagranicznymi

•

Kanalizacja miejscowości

•

Gazyfikacja miejscowości

•

Poprawa jakości i stanu technicznego dróg

•

Rozwój agroturystyki

•

Wysypisko śmieci

•

Poprawa estetyki wsi

•

Rozwój budownictwa jednorodzinnego

•

Działki usługowe i rzemieślnicze

•

Młodzi mieszkańcy miejscowości
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Z A G R O ś E N I A

•

„Ucieczka” młodych, wykształconych ludzi zagranicę w poszukiwaniu pracy

•

Starzejące się społeczeństwo

•

Nierównomierne nakłady finansowe na rozwój gminy (wyŜsze na inne miejscowości
z gminy)

•

Wzrost bezrobocia w skali makro

•

Tereny przemysłowe

•

Nasilenie ruchu kołowego na drodze krajowej nr 11

•

Wzrost przestępczości w sezonie letnim

•

Brak melioracji i oczyszczania rowów

•

Upadek gospodarki rolnej

•

Brak zakładów pracy
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7.

MISJA
Misja jest wyraŜeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens Ŝycia”.

Jest wyrazem dąŜeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została
sformułowana.
Wypracowana misja rozwoju miejscowości poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz
miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski na kolejne 10 lat.
Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na
określenie głównych celów planu. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań
objętych planem.
Misja dla miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski jest opisem wizji miejscowości
oraz jej głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy,
dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje
motywacyjne i promocyjne.
Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. Z misji
bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Łekna i
Kazimierza Pomorskiego, które wypracowano wspólnie na debacie strategicznej wzajemnie
się uzupełniają.
Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych będzie
zarówno z obszarem "infrastruktura" jak i dotyczyć będzie samych mieszkańców. Rozwój
małej i średniej przedsiębiorczości będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak równieŜ
będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury, czy ochrony środowiska
naturalnego. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem
wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej
z gminą i regionem.
W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla kaŜdego
z obszarów Ŝycia społeczno – gospodarczego (gospodarka, infrastruktura, społeczność).
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Miejscowość
Łekno i Kazimierz Pomorski
W obszarze gospodarczym w miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski w
najbliŜszych latach będą się dokonywać procesy zbliŜające mieszkańców wsi do standardów
Ŝycia w podobnych miejscowościach w rozwiniętych gospodarczo regionach Unii
Europejskiej.
- rolnictwo - restrukturyzacja rolnictwa w skali makro i procesy doprowadzające do
specjalizacji istniejących gospodarstw oraz moŜliwa absorpcja dotacji Unii Europejskiej
zapewni wzrost nowoczesności, opłacalności i konkurencyjności produkcji rolniczej
miejscowych gospodarstw dąŜących do specjalizacji zarówno w produkcji roślinnej jak
i zwierzęcej. Pozostałe gospodarstwa rozwijać będą usługi pozarolnicze skierowane do
nowo osiedlających się mieszkańców Łekna i Kazimierza Pomorskiego oraz do
wypoczywających nad Morzem Bałtyckim turystów.
- usługi - rozwój usług bytowych dla ludności opierać się będzie na dobrze rozwiniętych
mikroprzedsiębiorstwach (samozatrudnieniu). Usługi związane z obsługą nowoczesnej
gospodarki rynkowej (usługi finansowe, rachunkowe, bankowe, ubezpieczeniowe itp.)
słuŜące rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości na terenie miejscowości oparte
będą zarówno o Łekno i Kazimierz Pomorski, jak i leŜący w odległości 12 km Koszalin.
- działalność produkcyjna pozarolnicza - rzemiosło produkcyjne oparte na spółdzielczości
nowego typu oraz przedsiębiorstwa społeczne (preferowane formy zatrudnienia –
dofinansowywane przez Rząd RP i fundusze strukturalne) są przyszłością mikro
przedsiębiorczości w Łeknie i Kazimierzu Pomorskim.
- turystyka - funkcja o rosnącym znaczeniu w gospodarce Łekna i Kazimierza Pomorskiego –
agroturystyka oparta o walory wypoczynkowe związane z bliskością Morza Bałtyckiego.
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8.

ANKIETY POGLĄDOWE
Uczestnicy debaty strategicznej w dniu 28 września 2009 r. „na gorąco” formułowali

przedsięwzięcia inwestycyjne, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w najbliŜszym
czasie. Zagadnienia ustalono wraz z uczestnikami debaty, oceniono w skali waŜności
problemu od 1 do 10 pkt.
Tabela 6 Liczba głosów oddanych na najwaŜniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne zidentyfikowane przez
uczestników debaty strategicznej

Przedsięwzięcia inwestycyjne
Budowa placu zabaw na
1 osiedlu w Kazimierzu
Pomorskim
2 Budowa boiska sportowego
Budowa chodnika w
3
Kazimierzu Pomorskim

Mało waŜne
Suma
1 2 3
1

WaŜne
4

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1*

0

1

5

Bardzo waŜne

6

7 Suma

8

9 10

Suma

1

0

0

1

3

3

3

9

0

4

0

1

5

0

3

3

6

1

0

0

1

2

1

2

5

8

1

) suma wartości z kolumn 3, 4, 5
*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 1 osoba dała 2 punkty na inwestycję nr 3).

Hierarchizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w miejscowości Będzino
jako sumę głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo waŜne” przedstawia poniŜsza tabela.
Tabela 7 Hierarchizacja planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w miejscowości Będzino w kategorii
oceny „Bardzo waŜne”

Bardzo waŜne

1
2
3

Przedsięwzięcia inwestycyjne
Budowa placu zabaw na osiedlu w
Kazimierzu Pomorskim
Budowa boiska sportowego
Budowa chodnika w Kazimierzu
Pomorskim

8

9

10

Suma

3

3

3

81*

0

3

3

57

1

2

5

76

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.: 8 x 3+ 9 x 3 +10 x 3 = 81
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9.

DIAGNOZA STANU
Diagnoza Stanu jest syntezą raportu o stanie miejscowości Łekno i Kazimierz

Pomorski. W diagnozie wyszczególniono najwaŜniejsze cechy poszczególnych obszarów
przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania.
Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do
miejscowości jako całości, jej zróŜnicowań wewnętrznych oraz pozycji w gminie.
Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:
(+)

wartość pozytywna dla rozwoju miejscowości,

(+/-)

wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miejscowości,

(–)

wartość negatywna dla rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości

Będzino.
Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem
słabych i mocnych stron oraz szans i zagroŜeń.

GOSPODARKA
(+/-) miejsca pracy
(+/-) produkcja Ŝywności ekologicznej
(+)

usługi

(–)

przetwórstwo rolno-spoŜywcze

(+)

liczba podmiotów gospodarczych

(+)

wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym

(+/-) struktura uŜytków rolnych
(–)

obszary turystyczne i rekreacyjne

SPOŁECZNOŚĆ
(+/-) uboŜenie społeczeństwa
(+/-) więzi społeczne
(+/-) aktywność społeczna
(+/-) kultura masowa
(+)

oświata

(–)

bezrobocie

(–)

stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
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INFRASTRUKTURA
(–)

stan dróg i chodników

(+)

sieć wodociągowa

(–)

sieć kanalizacyjna

(+)

stopień zgazyfikowania miejscowości

(–)

infrastruktura sportowa i rekreacyjna

(+/-) infrastruktura okołobiznesowa
(+)

stan sieci telefonii stacjonarnej

(+/-) dostęp do Internetu
(–)

baza turystyczna

(+/-) baza noclegowa
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10.

PRIORYTETY ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO
Hierarchizacji

celów

dokonano

w

trzech

obszarach

rozwoju

społeczno

-

gospodarczego.
Dla kaŜdego z tych obszarów wyznaczono trzy cele pierwszorzędne, bez których
Łekno i Kazimierz Pomorski nie ma moŜliwości dalszego rozwoju oraz jeŜeli było to
moŜliwe wskazano na trzy cele drugorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w
danym obszarze.
Na podstawie tak zhierarchizowanych celów, o których mowa w rozdziale 11.
określono priorytety w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego
i zapisano je poniŜej.

GOSPODARKA
Priorytetem w obszarze gospodarczym są działania na rzecz rozwoju gospodarstw
agroturystycznych na terenie miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski przy jednoczesnym
tworzeniu warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Działania te winny być
wsparte skutecznym pozyskiwaniem środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.

INFRASTRUKTURA
Priorytetami infrastrukturalnymi są działania w kierunku budowy infrastruktury
rekreacyjno-sportowej oraz rozbudowy infrastruktury drogowej i okołodrogowej na terenie
miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski. Priorytetem w tym obszarze jest takŜe podjęcie
działań w kierunku kanalizacji Łekna i Kazimierza Pomorskiego.

SPOŁECZNOŚĆ
Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął podjęcie działań w kierunku estetyzacji
wsi, zwiększenie dostępności mieszkańców Łekna i Kazimierza Pomorskiego do kultury oraz
utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miejscowości Łekno i
Kazimierz Pomorski.
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11.

CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA (INWESTYCJE)
Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary

strategiczne są najistotniejszymi polami działania, a jednocześnie wytyczają kierunki prac na
najbliŜsze lata. Działalność miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski koncentrować
będzie się na trzech obszarach:
•

GOSPODARKA,

•

INFRASTRUKTURA,

•

SPOŁECZNOŚĆ.
Tablica celów w poszczególnych obszarach (gospodarka, infrastruktura, społeczność)

uporządkowuje

pod

względem

waŜności

i

znaczenia

dla

rozwoju

poszczególne

zidentyfikowane cele.
Cele pierwszorzędne - w kaŜdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez
których utrzymanie obecnego status quo (rozwoju danego obszaru) nie jest moŜliwe.
Przewidziano, Ŝe czas realizacji tych celów z przyporządkowanymi tym celom inwestycjami
powinien się zamknąć przed 2017 rokiem.
Cele drugorzędne to cele, które w skrócie moŜna określić jako cele prorozwojowe
(ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru), a czas realizacji tych celów łącznie
z przypisanymi im inwestycjami moŜe wykroczyć poza rok 2017.
Kierunki działania (INWESTYCJE) zmierzające do realizacji poszczególnych celów
strategicznych przedstawiono poniŜej kaŜdego z celów w układzie tabelarycznym.
Jednocześnie zidentyfikowane inwestycje niezbędne do realizacji na terenie
miejscowości

Będzino

zhierarchizowano

dla

zbudowania

podstaw

logicznego

uporządkowania celów i kierunków (inwestycji) w poszczególnych obszarach rozwoju
społeczno – gospodarczego. Hierarchizacja ta poprzedza późniejsze tabele z celami
i przyporządkowanymi im działaniami.
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12.

WYBRANY WARIANT ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
ŁEKNO I KAZIMIERZ POMORSKI

12.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU
W poszczególnych obszarach wskazano 14 celów, które są podstawą prawidłowego
rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski.
Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłuŜono
się sześcioma celami wybranymi jako najwaŜniejsze bez względu na to, z jakiego obszaru
pochodziły.
Dwa najwaŜniejsze z tych sześciu celów określono mianem celów strategicznych dla
rozwoju społeczno - gospodarczego miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski.
Umownie przyjęto, Ŝe na rzecz celów strategicznych winno się wydatkować około
50% tzw. potencjału inwestycyjnego, przez który rozumie się nie tylko środki budŜetu gminy
przeznaczone na inwestycje, w tym na terenie miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski, ale
równieŜ inne pozyskane środki pozabudŜetowe takie jak fundusze strukturalne, kredyty i
środki partnerów prywatnych w ramach tzw. PPP.
Na cele niezbędne przeznacza się pozostałe 50% tego potencjału.
Podział ten ma charakter umowny i ma podkreślić rangę poszczególnych poziomów
zidentyfikowanych w wariancie celów.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów i w przypadku miejscowości Łekno i
Kazimierz Pomorski wybrano wariant rozwoju, którego celami strategicznymi są działania
w kierunku estetyzacji wsi oraz działania w kierunku kanalizacji miejscowości.
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Tabela 8 WYBRANY WARIANT ROZWOJU

C
E
L
E
S
T
R
A
T
E
G
IC
Z
N
E

Podjąć działania w kierunku estetyzacji wsi.
IA

C
E
L
E
NI
E
Z
B
Ę
D
N
E

Podjąć działania
Podjąć działania
Podjąć działania na
Podjąć działania
w kierunku budowy
w kierunku zwiększenia
rzecz utrzymania
w kierunku rozbudowy
infrastruktury
dostępności
bezpieczeństwa oraz
infrastruktury drogowej
rekreacyjno-sportowej
mieszkańców do
porządku publicznego
i okołodrogowej.
na terenie miejscowości.
kultury.
na terenie miejscowości.
II B
II A
II C
II D

Podjąć działania w kierunku kanalizacji
i gazyfikacji Łekno i Kazimierz Pomorski
IB
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13.

POMORSKI

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne,

które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Łekno i
Kazimierz Pomorski jako propozycje inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Będzino.
Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2010-2017. Jedno z tych
zadań będzie finansowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Natomiast pozostałe inwestycje sfinansowane będą przy udziale budŜetu gminy
i dostępnych funduszy pozabudŜetowych.
Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne nie posiadają jeszcze dokumentacji
technicznej. Sporządzana ona będzie systematycznie dla kaŜdej z planowanych inwestycji.
Wszystkie niŜej wymienione zadania moŜliwe będą do realizacji głównie przy duŜej
aktywności mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy
odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych
przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego
poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych, samorządów wyŜszego
szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw uŜyteczności
społecznej oraz firm prywatnych.

Tabela 9 Wieloletni Plan Inwestycyjny - (wartość inwestycji w PLN)

Nazwa zadania4

Nakłady
całkowite

Środki własne

Dofinansowanie

Lata realizacji

Utworzenie centrum
rekreacyjnego – plac zabaw
dla dzieci na osiedlu w
Kazimierzu Pomorskim
- zadanie priorytetowe

40.000

10.000

30.000

2010

16 990

16 990

0

2010

100 000

50 000

50 000

2015

Remont chodnika w Kazimierzu
Pomorskim

Renowacja zabytkowego
kościoła oraz uporządkowanie
cmentarza w Łeknie

4

Zadania zostaną zrealizowane tylko w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków pozabudŜetowych
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Nakłady
całkowite

Środki własne

Dofinansowanie

Lata realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej
na terenie sołectwa

1 200 000

300 000

900 000

2013-2017

Gazyfikacja sołectwa Łekno5

2 000 000

0

2 000 000

Do 2017

Nazwa zadania4

5

Zadanie zrealizowane w przypadku zainteresowania operatora sieci
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POMORSKI

OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO
U
UT
TW
WO
OR
RZ
ZE
EN
NIIE
EC
CE
EN
NT
TR
RU
UM
MR
RE
EK
KR
RE
EA
AC
CY
YJJN
NE
EG
GO
O
–– PPL
LA
AC
CZ
ZA
AB
BA
AW
WD
DL
LA
AD
DZ
ZIIE
EC
CII
N
NA
AO
OSSIIE
ED
DL
LU
UW
WK
KA
AZ
ZIIM
MIIE
ER
RZ
ZU
U PPO
OM
MO
OR
RSSK
KIIM
M

–– Z
ZA
AD
DA
AN
NIIE
E PPR
RIIO
OR
RY
YT
TE
ET
TO
OW
WE
E
Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi jest „Utworzenie centrum rekreacyjnego
– plac zabaw dla dzieci na osiedlu w Kazimierzu Pomorskim”.
Inwestycja ta odgrywać będzie duŜą rolę w środowisku społeczności lokalnej przede
wszystkim w zakresie zwiększenia moŜliwości jej integracji.
Przedmiotem projektu jest urządzenie strefy rekreacji i placu zabaw w miejscowości
Kazimierz Pomorski.
W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie następujących prac:
- utworzenie placu zabaw na działce nr 13/20 w miejscowości Kazimierz Pomorski
(zamontowanie jednego zestawu i jednego oddzielnego urządzenia, wyrównanie i
uporządkowanie nawierzchni),
- urządzenie strefy rekreacji (zamontowanie ławek, wyrównanie nawierzchni, zasianie trawy),
- ogrodzenie terenu.
Realizacja powyŜszego zadania w ramach Planu Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz
Pomorski przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu Ŝycia
lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności
sportowo-rekreacyjnej. Ma słuŜyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi
lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w
sferze patologii społecznych.
Poprzez utworzenie placu zabaw zostaną osiągnięte następujące efekty:
 Zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
 Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców,
 Poprawa estetyki miejscowości.
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Aktywne spędzanie czasu wolnego odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju zdrowego
społeczeństwa. Jest ono moŜliwe dzięki odpowiednio zagospodarowanej, bezpiecznej i
róŜnorodnej bazie sportowej i rekreacyjnej. Funkcję takich obiektów z pewnością mogą
pełnić strefy rekreacyjne oraz place zabaw.
Realizacja projektu ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Łekna i Kazimierza
Pomorskiego w zakresie infrastruktury rekreacyjnej.
W miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski brakuje odpowiednich stref rekreacji i placów
zabaw dla dzieci. Istniejące tereny są nieuporządkowane i zniszczone. Teren, na którym
planuje się utworzenie strefy rekreacji i placu zabaw nie jest ogrodzony.
Skwantyfikowane produktu
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
PRIORYTETOWEGO

U
UT
TW
WO
OR
RZ
ZE
EN
NIIE
EC
CE
EN
NT
TR
RU
UM
MR
RE
EK
KR
RE
EA
AC
CY
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NE
EG
GO
O
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LA
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CZ
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DL
LA
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DZ
ZIIE
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N
NA
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OSSIIE
ED
DL
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KAAZZIIM
MIIE
ER
RZ
ZU
UP
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OM
MO
OR
RSSK
KIIM
M

1. Opracowanie map, projektu zagospodarowania terenu,
2.
3.
4.
5.

Przygotowanie trenu – prace ziemne,
Zamontowanie jednego zestawu i jednego oddzielnego urządzenia,
Wyrównanie i uporządkowanie nawierzchni
Urządzenie strefy rekreacji (zamontowanie ławek, wyrównanie nawierzchni,
zasianie trawy)
6. Ogrodzenie terenu.
Łączne nakłady:
40.000 PLN
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO

Tabela 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego

2009 rok
Zakres rzeczowy

XI

XII

2010 rok
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X-XI

Opracowanie map, projektu
zagospodarowania terenu
Przygotowanie trenu – prace ziemne
Zamontowanie placu zabaw
Wyrównanie i uporządkowanie
nawierzchni
Urządzenie strefy rekreacji
(zamontowanie ławek, wyrównanie
nawierzchni, zasianie trawy)
Ogrodzenie terenu
Łącznie

4400..000000 PPL
LN
N
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17. WDRAśANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁEKNO I KAZIMIERZ POMORSKI
Tabela 11 Harmonogram wdraŜania Planu Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski

ZADANIE

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

1. PrzedłoŜenie Raportu z Planu Odnowy
Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski
przedstawicielom Zebrania Wiejskiego

Wójt

Styczeń 2010

2. Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości
Łekno i Kazimierz Pomorski przez Zebranie
Wiejskie

Zebranie Wiejskie

Styczeń 2010

3. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości
Łekno i Kazimierz Pomorski na Sesji Rady
Gminy

Rada Gminy

Styczeń 2010

4. Zamieszczenie Planu Odnowy Miejscowości
Łekno i Kazimierz Pomorski na stronie UG
Będzino

Wójt

Styczeń – Luty 2010

5. Opracowanie dokumentacji technicznych
ze szczególnym uwzględnieniem projektów
i zadań mogących uzyskać wsparcie
z funduszy strukturalnych

Wójt

Styczeń 2010 – Grudzień 2014

Wójt, Rada Sołecka

Do roku 2017

6. Realizacja zadań określonych
poszczególnymi projektami zgodnie
z harmonogramem przyjętym w WPI
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18. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁEKNO I KAZIMIERZ
POMORSKI
Tabela 12 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN
REALIZACJI

Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji
projektów i zadań zamieszczonych
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Rada Sołecka

Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca
stycznia 2010 roku na ręce przedstawicieli
Zebrania Wiejskiego

16)

Ocena realizacji WPI

Rada Sołecka

Przed sesją absolutoryjną
kaŜdego roku

17)

Organizacja debat strategicznych z udziałem
osób tworzących wcześniej program dla oceny
jego aktualności

Rada Sołecka

Raz na dwa lata

ZADANIE
15)

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych waŜnych
powodów Plan Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski moŜe zostać skorygowany w kaŜdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z
uzasadnieniem złoŜy jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej
poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.
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19. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI ŁEKNO I KAZIMIERZ POMORSKI
Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy
Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i
decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:
-

Internet,

-

Prasa lokalna,

-

Promocja i reklama bezpośrednia.

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Łekno
i Kazimierz Pomorski. W witrynie internetowej Gminy Będzino będzie umieszczony Plan
Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski w pliku pdf.
Internet słuŜyć będzie równieŜ komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym
za wdraŜanie Planu Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski (Urzędem Gminy
Będzino), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami
pozarządowymi.
Prasa lokalna i centralna słuŜyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji
w róŜnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości
Łekno i Kazimierz Pomorski o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i
wdraŜania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.
Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych
wykonawców,

inwestorów

zidentyfikowanych

na

podstawie

analizy przedsięwzięć

inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski.
PowyŜsza promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu
do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych
zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski.

