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1. Wstęp
•

Sołectwo Skajboty to jedno z 32 sołectw gminy Barczewo, liczące 242 mieszkańców.
Miejscowość znajduje się na trasie z Barczewa do Silic.

•

Wieś położona jest w malowniczej, atrakcyjnej okolicy, wśród lasów i jezior, w niewielkiej
odległości od siedziby gminy i powiatu. Stanowi to szansę na rozwój z uwzględnieniem
budownictwa jednorodzinnego w przyjaznej, spokojnej okolicy, posiadającej walory turystyczno
– rekreacyjne.

•

Mieszkańcy sołectwa są zadowoleni z tego, że żyją w atrakcyjnie położonej miejscowości.
Występują z inicjatywą poprawy warunków zamieszkania oraz rozwoju wsi, nie tracąc
jednocześnie nic z jej kameralności i uroku. Podejmowanie wspólnych działań, ma służyć także
integracji mieszkańców.

•

Skajboty to niewielka, spokojna i niezbyt zasobna miejscowość, malowniczo położona wśród
lasów, zlokalizowana w niewielkiej odległości od dużej aglomeracji miejskiej jaką jest miasto
Olsztyn. Z ograniczonych możliwości budżetu gminy Barczewo, trudno jest sfinansować
potrzebne mieszkańcom przedsięwzięcia. Jedną z możliwości poprawy jakości życia
mieszkańców oraz tworzenia nowych źródeł utrzymania może być pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. W związku z powyższym, społeczność wiejska
opracowała Plan odnowy miejscowości Skajboty na lata 2009-2016.

•

Plan odnowy może przyczynić się, do podejmowania przez mieszkańców wspólnych działań na
rzecz swojej miejscowości. Plan jest dokumentem strategicznym, stworzonym przez Radę
Sołecką przy współudziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które mieszkańcy
uznali za istotne dla rozwoju swojej miejscowości. Działania które w sposób istotny przyczynią
się do poprawy życia jego mieszkańców, a także pozwolą zrealizować zamierzone cele.
Uwzględnione w dokumencie działania mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania,
przy założeniu własnego wkładu pracy oraz zaangażowaniu władz samorządowych Gminy
Barczewo. Przygotowanie niniejszego dokumentu uświadomiło mieszkańcom ich rolę w
tworzeniu pomysłów na własny rozwój oraz poprawę warunków życia swoich oraz innych
mieszkańców wsi.

•

Plan został wypracowany w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich, po konsultacji Rady
Sołeckiej z mieszkańcami.

•

Plan ma być dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie pomocy z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi. Plan odnowy dotyczy kilku najbliższych lat. W okresie tym podejmowane
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będą określone działania uwzględniające cele i priorytety rozwojowe – działania inwestycyjne i
modernizacyjne, a także inne o charakterze szkoleniowym lub rekreacyjno – wypoczynkowym.
Przygotowanie się do realizacji określonego działania, poprzedzone zostanie opracowaniem
szczegółowej dokumentacji uwzględniającej opis i uzasadnienie realizacji zadania, zakres
rzeczowy, określenie kosztów i terminów realizacji. Tak przygotowane i skonkretyzowane
zadania, będą przyjmowane przez zebrania wiejskie i stanowić będą kolejne załączniki do planu.
•

Opracowany Plan odnowy miejscowości Skajboty na lata 2009-2016 wraz z opisem
poszczególnych zadań, stanowić będzie załącznik składanego o dofinansowanie wniosku
zarówno w ramach PROW jak i innych programów organizowanych przez Zarząd
Województwa lub inne instytucje.
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2. Charakterystyka miejscowości
Położenie:
Miejscowość Skajboty położona jest w zachodniej części gminy Barczewo, poza głównymi ciągami
komunikacyjnymi. Wieś jest niewielka lecz jej otoczenie charakteryzuje się wybitnymi walorami
krajobrazowymi, historycznymi i kulturowymi. Skala, charakter oraz klimat miejscowości warte są
zachowania i kultywowania.

Podstawowe dane:
Powierzchnia: 1095 ha

Liczba ludności: stan na dzień 31.12.2008 r. wg Ewidencji Ludności - 242 osób.

Ważniejsze drogi: przez Skajboty biegnie droga powiatowa Barczewo - Silice.
Instytucje: na terenie miejscowości Skajboty nie ma żadnych instytucji (szkoły, przedszkola, poczty
itp.)

Działalność kulturalna i sportowa: W udostępnionych przez Kościół pomieszczeniach kaplicy w
Skajbotach działa świetlica wiejska z punktem bibliotecznym. We wsi od niedawna działa
stowarzyszenie Nasze Skajboty.
Położenie i środowisko przyrodnicze: Wieś Skajboty położona jest w otoczeniu lasów, w
bezpośrednim sąsiedztwie jezior: Linówko i Bogdańskie. Atrakcyjne krajobrazowo i turystycznie tereny
polodowcowe, stare i tajemnicze lasy decydują o atrakcyjności do zamieszkania jak rekreacji i
wypoczynku.

Położenie komunikacyjne: Wieś jest korzystnie położona względem ważniejszych szlaków
komunikacyjnych, ponieważ droga powiatowa Nr 1467N łącząc się w Silicach z innymi szlakami
komunikacyjnymi prowadzi do Olsztyna. Okoliczności te powodują, że dostęp do miejscowości nie jest
utrudniony.
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Gospodarka: na terenie naszej miejscowości działa kilka podmiotów gospodarczych. Jednak większość
mieszkańców Skajbot zajmuje się działalnością pozarolniczą, poza terenem miejscowości, głównie w
Olsztynie.
Historia:
Skajboty to malownicza miejscowość położona między jeziorami i lasami w gminie Barczewo. Nikt by
nie przypuszczał, że taka mała miejscowość ma tak bogatą historię. Skajboty założył Henryk z Łajs
zasadźca Barczewa, oraz brat Jana założyciela Olsztyna. Przywilej założenia wsi został podpisany 11
listopada 1362r. 27 maja 1487r. miejscowość została wykupiona od jedynej spadkobierczyni - Sophii,
wdowy po Michale Schayboth, przez kanoników. Obszar tamtejszych Skajbot był bardzo duży bo aż 60
łanów. Z ziem Skajbot powstały m.in. Bogdany, Mokiny, Patryki. Skajboty sięgały aż po jezioro
Serwent.
Nazwę swoją wieś otrzymała od stanowego przywódcy Balthasara Skaiboth, który odgrywał dużą rolę
podczas wojny trzynastoletniej. W przeciągu wieków nazwa jednak ulegała metamorfozie, od Skaiboth,
przez Skaibutis, Skaibutai, Scayboth, Scayboten, Schaywoten, Schaywoth, Scaibot, Scaiboth,
Skaybotten, Skajwot i Skaibotten, aż do obecnych Skajbot.
Spis z roku 1656 r. podaje, że wieś posiada 50 łanów, 20 gospodarzy, jeden sołtys, trzech wolnych,
jedną karczmę z czynszem. Oprócz 50 łanów chłopskich było jeszcze 10 łanów szlacheckich z 3
gospodarzami chełmińskimi i 8 łanów leżało spustoszonych.
Z pierwszych zapisków z 1656 roku wiemy, że w Skajbotach istniała karczma czynszowa.
W Skajbotach w rodzinie chłopskiej Stefana i Katarzyny z domu Burchard 16 lutego 1885r. urodził się
Alojzy Śliwa. Po ukończeniu niemieckiej szkoły ludowej uczył się krawiectwa w Olsztynie. Na
początku 1909 roku wyjechał do Berlina i zatrudnił się w zakładzie krawieckim. Śliwa nadal
utrzymywał kontakty z rodziną Warmią. Pisał krótkie felietony do Gazety Olsztyńskiej oraz wiersze. W
1919 roku zgłosił się na wezwanie Komitetu Plebiscytowego i został skierowany na przeszkolenie do
Warszawy. Jako rodowity Warmiak trafił na kurs przeznaczony dla działaczy mazurskich. Po
przegranym plebiscycie w 1920 roku Śliwa zamieszkał w Poznaniu. Czynnie działał w Zeszeniu
Rodaków z Warmii, Mazur i Ziemi Malborskiej. Do Olsztyna Alojzy Śliwa powrócił w połowie maja
1945 roku i objął Urząd Wójta Gminy Gutkowo. Pisał wiersze oraz artykuły do Wiadomości Mazurskich
i Życia Olsztyńskiego. Brał udział w Kongresie Polaków Autochtonów, był radnym Powiatowej Rady
Narodowej w Olsztynie. Uczestniczył w pracy Delegatury Państwowego Instytutu Sztuki w Olsztynie.
W końcu 1952 roku wraz z Marią Zientarą-Malewską, Michałem Lengowskim i Teofilem Ruczyńskim,
został przyjęty w poczet Związku Literatów Polskich. Śliwa zmarł 24.11.1969 roku w Olsztynie i został
pochowany na cmentarzu w Gutkowie. (Jan Chłosta „Ludzie godni pamięci” Warmińsko-Mazurscy
patroni olsztyńkich ulic).
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Około 1900r. w Skajbotach urodził się Józef Lorenckowski. Najpierw był on przewodniczącym Gminnej
Rady Narodowej w Klebarku Wielkim, potem w latach 50 i 60. wiceprzewodniczącym Rady Narodowej
w Barczewie, a następnie w Olsztynie. W latach 60 był prezesem Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie.
4 października 1911r. w Skajbotach urodził się Franciszek Sarnowski polski działacz kulturalnooświatowy w Niemczech, nauczyciel, podharcmistrz. Pochodził z rodziny chłopskiej; oboje rodzice Franciszek (1870-1934) i Barbara z domu Krebs (1882-1940) - byli aktywni w ruchu polskim na
Warmii, należeli do Związku Polaków w Niemczech. Ukończył niemiecką szkołę powszechną,
następnie pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa; w 1929 rozpoczął naukę w Państwowym
Seminarium Nauczycielskim w Rogoźnie, po jej ukończeniu (1934) odbył roczną praktykę
pedagogiczną w Toruniu. W 1935 prowadził działalność kulturalną w rodzinnych Skajbotach (m.in. jako
nauczyciel muzyki), od stycznia 1936 był nauczycielem i kierownikiem szkoły polskiej (prywatnej) w
Podmoklach Wielkich koło Babimostu (ówczesna nazwa niemiecka Gross Rosenbrueck).
Pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1959), jego imię nadano szkole w Skajbotach oraz
Wiejskiemu Domowi Kultury w Podmoklach Wielkich; jest patronem jednej z ulic w Olsztynie.
Źródło: http://www.zenderowski.gower.pl
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3. Analiza zasobów
Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa, które mogą
być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz jej odnowy i modernizacji.
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, POŁOŻENIE
Walory krajobrazu - Skajboty to malownicza miejscowość położona między jeziorami i lasami na
ziemi warmińskiej w gminie Barczewo. Otaczające nas lasy zamieszkują między innymi: łosie, wilki,
jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, kosy, sójki, kuropatwy, żurawie (mają na naszym terenie lęgowiska w
czasie letnim), bociany, dzikie kaczki, dudek.
Graniczymy z jeziorem Bogdańskim wokół, którego rozciąga się Strefa Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Olsztyńskiego. Kanał Kiermasz, który przebiega przez teren naszego sołectwa. Posiadamy
malowniczo położone jezioro Linówko, które połączone jest ze stawem w centrum wsi. Na całym
terenie znajduje się bardzo dużo śródpolnych oczek wodnych i bagien, które stanowią naturalną ostoję
dla dzikich zwierząt.
Walory klimatu - Na terenie sołectwa dominuje klimat nizinno – leśny z łagodzącym wpływem jeziora.
Tworzy to korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania, turystyki i wypoczynku.
Wody podziemne i powierzchniowe - w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości znajduje się Jezioro
Bogdańskie.
Gleby, kopaliny, budowa geologiczna - na terenie sołectwa przeważają gleby klasy IV dużą część
powierzchni stanowią lasy. Nie występują inne rodzaje kopalin.
Drogi dostępność komunikacyjna - drogi powiatowe i gminne, przelotowe i wewnętrzne, drogi
przelotowe z bardzo złym stanem nawierzchni i brakiem utwardzonego pobocza, drogi wewnętrzne
wymagające utwardzenia
Sąsiedztwo - bliskość siedziby gminy Barczewo, siedziby powiatu Olsztyn, w bezpośrednim otoczeniu
duże zespoły leśne, bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Bogdańskiego.
ŚRODOWISKO KULTUROWE
Walory architektury wiejskiej, zabytki - niewielka miejscowość o specyficznym klimacie
urbanistyczno – przestrzennym. W Skajbotach zachowała się kapliczka z dzwonniczką, niezwykle
okazała stojąca w centrum wsi. Zbudowana z czerwonej cegły na planie kwadratu. Szczyt zwieńczony
sterczynkami z metalowymi krzyżami, wyżej sygnaturka i krzyż z chorągiewką i data 1897. Skajboty to
również stara warmińska zabudowa z murowanymi chatami.
Walory ukształtowania przestrzeni publicznej – W centrum wsi znajduje się staw, który wraz z
graniczącymi terenami gminnymi dodaje uroku całej wsi.
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Ciekawostki - w wieku 43 lat Mikołaj Kopernik został wybrany na administratora Zamku
Olsztyńskiego. Zarządzał dwoma okręgami w których wchodził Olsztyn z 59 wsiami. Podczas
wyjazdów lokacyjnych na wieś zasiedlał osadnikami puste ziemie kapituły. Sami mieszkańcy Skajbot
nie wiedzą, że podczas tych podróży odwiedził dwa razy naszą miejscowość.

OBIEKTY TERENY
Tereny mieszkaniowe - bardzo ogólna charakterystyka przestrzennego planu zagospodarowania gminy
z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.
Tereny turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowe - szlaki turystyki pieszej, konnej.
Tereny przeznaczone na działalność gospodarczą - perspektywa uruchomienia działalności
gospodarczej przez nowe podmioty (agroturystyka, sklepy, usługi).
Miejsca tradycyjnych spotkań, place i miejsca publiczne – całkowicie niedoposażony plac wiejski
oraz staw w centrum miejscowości.
Miejsca sportu i rekreacji - boisko wiejskie wymagające doposażenia,
Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne - zachowane historyczne drogi oraz dukty leśne, mogą być
podstawą do wytyczenia turystycznych szlaków pieszych, rowerowych i konnych.
GOSPODARKA, ROLNICTWO
Miejsca pracy - głównie pozarolnicze miejsca pracy poza miejscem zamieszkania, rolnictwo,
agroturystyka, hodowla drobiu oraz inne rodzaje działalności gospodarczej.
Miejsca noclegowe, hotelowe, gastronomia - Gospodarstwo Agroturystyczne „U Borka”,
gospodarstwo agroturystyczne Krzysztofa Lenkiewicza nad jeziorem Bogdańskim gdzie znajduje się
jedyna na Warmii Warmińska Winnica.

KAPITAŁ SPOŁECZNY
Skajboty cechują się bardzo zintegrowanym społeczeństwem mimo, iż aktualnie większość
mieszkańców to ludność napływowa. W Skajbotach działa stowarzyszenie Nasze Skajboty.
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4. Diagnoza możliwości rozwojowych Skajbot
Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad Planem odnowy miejscowości Skajboty na lata
2009-2016, mieszkańcy określili swoje mocne i słabe strony, zdefiniowali słabości i zagrożenia.
Najistotniejszym atutem Skajbot okazało się samo malownicze położenie miejscowości, piękne,
spokojne otoczenie, z dala od uciążliwości miejskich i z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych,
blisko siedziby gminy Barczewo, większego miasta Olsztyn. Atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo
środowisko, to obecność dużych zespołów leśnych i bliskość Jeziora Bogdańskiego. Grupa społeczności
lokalnej zintegrowana, zorganizowana i otwarta na nowe inicjatywy i wyzwania służące rozwojowi wsi.
Niezaprzeczalnym atutem wsi jest stowarzyszenie Nasze Skajboty.
Wśród silnych stron Skajbot wymieniono przede wszystkim ciekawe formy organizacji wspólnych
zabaw, festynów. Na terenie naszej wsi jest 24 gospodarstw rolnych. Łączna powierzchnia całego
sołectwa Skajbot wynosi 1094ha 98 arów i 53m2. Jest to wieś czysta ekologicznie i bardzo atrakcyjna
dla agroturystyki. Mamy dwa gospodarstwa agroturystyczne: Gospodarstwo Agroturystyczne „U Borka”
pani Ewy Legeżyńskiej, Gospodarstwo agroturystyczne Krzysztofa Lenkiewicza nad jeziorem
Bogdańskim gdzie znajduje się unikatowa i jedyna na terenie Warmii Warmińska Winnica.
Słabą stroną Skajbot jest brak kanalizacji i wodociągu, całkowity brak komunikacji publicznej, bardzo
zły stan dróg powiatowych i gminnych (zbyt wąskie, bez utwardzonego pobocza z dziurawą
nawierzchnią). Brak świetlicy wiejskiej ograniczający podejmowanie przez mieszkańców nowych
działań (zorganizowana świetlica w użyczonych przez Kościół pomieszczeniach Kaplicy nie spełnia
swojej roli, lecz zastępuje świetlicę na czas organizowania spotkań wiejskich i zajęć dla dzieci). Brak
dostępu do szerokopasmowego internetu, większość mieszkańców korzysta z bezprzewodowych usług
sieci komórkowych. Odczuwalny jest także brak oferty z zakresu sportu, kultury i rekreacji, ponieważ
nie ma w Skajbotach miejsc dostatecznie wyposażonych, by uprawiać sport.
Mieszkańcy sołectwa Skajboty wypowiedzieli się podczas spotkań wiejskich „co należy zrobić” w ich
miejscowości.
Najważniejsze działania to:
•

budowa z wyposażeniem świetlicy wiejskiej oraz z zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,
ogrodzenie tego terenu,

•

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości poprzez budowę placu zabaw
i miejsca spotkań mieszkańców,

•

zagospodarowanie stawu w Skajbotach wraz z urządzeniem plaży wiejskiej,

•

modernizacja i wyposażenie boiska do gry w piłkę nożną,

•

poprawa estetyki przestrzeni publicznych wspólnych – budowa chodników i oświetlenia,

•

utwardzenie dróg gminnych w obrębie wsi,
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•

urządzenie i wyposażenie miejsc sportu i rekreacji dla młodzieży,

•

utworzenie ścieżki rowerowej, rekreacyjno-edukacyjnej wokół Skajbot

Zadeklarowano współudział w realizacji wielu przedsięwzięć, uznanych przez mieszkańców za ważne.
Deklarowano swój udział w postaci:
•

pomocy w wykonywaniu wszelkich prac porządkowych,

•

pomoc organizacyjna w realizacji spotkań integracyjnych, festynów, imprez kulturalnych.
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5. Analiza SWOT
DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA
Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników umożliwiających podjęcie prawidłowej
decyzji na podstawie posiadanych informacji. Umożliwia usystematyzowanie danych dotyczących
projektu i podpowiada kierunki rozwiązań. Przeprowadzenie jej jest niezbędne do prawidłowej oceny
sytuacji.

MOCNE STRONY – ATUTY ROZWOJU WSI
•

atrakcyjne położenie w malowniczej okolicy, w urozmaiconym terenie wśród lasów i w
bezpośrednim sąsiedztwie jeziora,

•

istnienie i działalność stowarzyszenia Nasze Skajboty,

•

bogata historia, znaczące walory kulturowe, zachowane zabytki, ciekawe miejsca, zachowany
historyczny układ przestrzenny, zachowane tradycyjne budownictwo,

•

duża atrakcyjność zasobów przyrodniczych okolicy wsi, walorów turystycznych i rekreacyjnych
oraz zasobów dziedzictwa kulturowego,

•

aktywna społeczność wiejska gotowa uczestniczyć we wszystkich działaniach sprzyjających
rozwojowi wsi,

•

walory krajobrazowe otoczenia – zespoły leśne, jezioro, niewielka skala miejscowości, mała
odległość od dużej aglomeracji miejskiej - miasto Olsztyn, stanowią dużą atrakcję dla osób
pragnących żyć w ciszy i spokoju ale blisko miasta.

SŁABE STRONY – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ WSI
•

niedoinwestowane miejsca stanowiące ośrodek życia społecznego,

•

brak infrastruktury technicznej we wsi,

•

brak odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla młodzieży,

•

niedostateczna komunikacja publiczna,

•

zły stan dróg lokalnych, brak chodników i oświetlenia we wsi,

•

brak łatwego i wygodnego dostępu do Internetu,

•

brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej – oznakowanie tras, miejsc atrakcyjnych, miejsc
wypoczynku,

•

niewystarczająca promocja walorów miejscowości i jej otoczenia (np. w Internecie)
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SZANSE - MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SOŁECTWA WYNIKAJĄCE Z JEGO LOKALIZACJI
•

wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych dla rozwoju
turystyki i rekreacji, ze względu na bliskość aglomeracji miasta Olsztyna oraz siedziby gminy
miasta Barczewa,

•

istniejące obiekty i atrakcje turystyczne, tradycyjna zabudowa wiejska,

historyczne

odrestaurowane z inicjatywy mieszkańców kapliczki wiejskie,
•

możliwość stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo, wygodnego i bliskiego naturze miejsca
zamieszkania w przyjaznym środowisku społecznym, jako alternatywa dla osób zamieszkujących
tereny miejskie,

•

zwiększenie dostępności do kapitału i środków pomocowych pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej,

•

popyt w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej na usługi turystyczne realizowane w oparciu o
zasoby przyrodnicze i walory kulturowe.

•

szansa na dalszy rozwój sołectwa dzięki rozwojowi budownictwa jednorodzinnego.

ZAGROŻENIA – CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE, WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI WSI
•

brak wystarczających funduszy na rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, a także
właściwe zagospodarowanie terenów ważnych dla wizerunku miejscowości i funkcjonowania jej
społeczności,

•

dalsze niedoinwestowanie w sport, rekreację i turystykę, przyczynić się może do zaprzestania
organizowania się społeczności lokalnej w dotychczasowe działania, zaistnieć może zjawisko
marazmu,

•

brak świetlicy wiejskiej w Skajbotach doprowadzić może do dysproporcji w wykształceniu
plastycznym, muzycznym itp. dzieci oraz młodzieży, która nie ma możliwości uczestniczenia w
zajęciach po szkole.

NASZA WIZJA
Dlaczego chcemy rozwoju wsi?
•

nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe – mamy sporo atrakcyjnych terenów, chętnie
powitamy nowych mieszkańców ceniących sobie spokój i kameralność,

•

chcemy żyć w pięknym ekologicznym i estetycznym otoczeniu,

•

chcemy się lepiej poznać i zintegrować, uniknąć napięć jakie mogą się pojawić w związku z
pojawieniem się nowych mieszkańców o odmiennych przyzwyczajeniach i innym nie – wiejskim
stylu życia,
12
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•

chcemy poprawić warunki życia codziennego, podejmować działania służące wyrównywaniu
szans społeczności wiejskiej,

•

chcemy zapewnić dobre warunki życia i rozwoju młodym mieszkańcom naszego sołectwa,

•

chcemy skorzystać z możliwości sfinansowania naszych marzeń, dzięki pomocy środków Unii
Europejskiej.

Jak się zorganizujemy?
W ramach stowarzyszenia Nasze Skajboty będziemy wspólnie z Gminą Barczewo realizowali i
koordynowali zadania z zakresu odnowy i rozwoju naszej wsi.
Nasza wizja – jakie ma być nasze życie?
Skajboty będą:
•

wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną – z kanalizacją, dobrymi drogami, chodnikami,
oświetlonymi

ulicami,

estetycznym

przystankiem

autobusowym,

z

dobrymi

telekomunikacyjnymi łączami (dostęp do szybkiego Internetu),
•

zadbane,

porządne,

czyste,

z

estetycznymi

domami,

pięknymi

ogrodami,

dobrze

zagospodarowanym terenem placu wiejskiego i sali wiejskiej – centrum naszego życia
społecznego,
•

dawały szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac zabaw dla dzieci,
boiska dla młodzieży, miejsce wypoczynku dla całej wsi),

•

wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością (zadbamy o wysoką świadomość
ekologiczną, o nasze wykształcenie – kursy, szkolenia, będziemy jak dotąd organizować wspólne
spotkania jubileuszowe, zabawy i festyny),

•

wsią dbającą o bezpieczeństwo i rozwój dzieci i młodzieży, integrującą wszystkich nowo
przybyłych, w taki sposób, aby każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej
społeczności, utożsamiał się z nią i miał jak najlepsze warunki rozwoju,

•

wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, zachowującą
kameralną przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje zabytki i otaczający naturalny
krajobraz.

W celu realizacji naszej wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie władz
samorządowych Gminy Barczewo, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu
finansowego. Skajboty dzięki działaniom własnym, wspomaganym przez Gminę oraz fundusze
zewnętrzne mogą stać się atrakcyjnym miejscem organizowania imprez o zasięgu zarówno lokalnym jak
13
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i regionalnym, atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek i przystankiem na
turystycznych trasach.

Deklaracja wizji miejscowości:

Skajboty:
• wieś zadbana i uporządkowana, barwna i kwitnąca, aktywna i nowoczesna,
• wieś atrakcyjna dla zamieszkania, kameralna a społeczność dbająca o ochronę
środowiska, dziedzictwo kulturowe i historyczne,
• wieś wygodna i bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dążącą do
poprawy życia jej mieszkańców.
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6. Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
Co chcielibyśmy zrobić?
•

Zagospodarować, doposażyć i uporządkować przestrzeń publiczną, w tym centrum
miejscowości, ogrodzić place, usunąć zbędne zakrzaczenie i zadrzewienie, uzupełnić nasadzenia
roślinami ozdobnymi, zaplanować stałe miejsca – altana, miejsce na ognisko, postawić stały grill,
zorganizować plac zabaw, zagospodarowany w ten sposób teren placu wiejskiego będzie służył
celom rekreacyjno – sportowym oraz stanowić będzie miejsce integrujące mieszkańców.

•

Wybudować i wyposażyć świetlicę wiejską, we wsi nie ma budynku spełniającego rolę
świetlicy wiejskiej, a przy takiej aktywności mieszkańców miejsce takie jest niezbędne. Planuje
się wybudowanie, od podstaw budynku świetlicy wiejskiej oraz jego wyposażenie.

•

Zagospodarować staw wiejski w centrum Skajbot wraz z utworzeniem plaży wiejskiej.

•

Poprawić stan techniczny dróg i ulic, wybudować chodniki dla pieszych, oświetlić ważniejsze
miejsca, doprowadzić do realizacji sieć wodociągową, kanalizacyjną i poprawić stan sieci
telekomunikacyjnej. Bezpośrednio wpłynie to na bezpieczeństwo mieszkańców.

•

Doprowadzić do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród, np. poprzez
promowanie właściwych wzorów dla nowej zabudowy, wyeksponowanie i ochronę obiektów
zabytkowych i miejsc ważnych dla naszej historii.

•

Wykorzystać powstałą świetlicę wiejską do organizacji szkoleń i kursów, nie tylko dla dzieci i
młodzieży, ale i dla dorosłych (kursy przedsiębiorczości, nauka języków obcych, korzystanie z
Internetu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój zainteresowań mieszkańców,
działalność Koła Gospodyń Wiejskich itp.)

•

Wytyczyć i oznakować trasy turystyczne,

wyeksponować lokalne zabytki i miejsca

charakterystyczne, atrakcyjne w samej wsi oraz jej najbliższym otoczeniu, wykonać tablicę
informacyjną o wsi, z mapką pokazującą trasy turystyczne i spacerowe w okolicy wsi.
Priorytetowym zadaniem dla Rady Sołeckiej jest realizacja zadań poprawiających warunki życia
mieszkańców, oraz sprzyjających rozwojowi sołectwa. Dlatego też postanowiliśmy rozpocząć realizację
naszego planu rozwoju od tego, co dotąd już funkcjonowało i służyło naszej społeczności, a w chwili
obecnej wymaga remontu, modernizacji i doposażenia.
Priorytetem przyjętym do realizacji w latach 2009/2010 będzie dla nas zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w centrum miejscowości zgodnie z projektami technicznymi.
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Wszystkie planowane działania ograniczają się tylko do aplikacji o środki w ramach PROW, w
miarę realizacji poszczególnych zadań plan odnowy będzie modernizowany i uzupełniany o
kolejne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

Opis planowanych do realizacji zadań/operacji w ramach Planu odnowy.

1. Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w Skajbotach uwzględnia następujące
zadania:
•

ogrodzić plac,

•

wykarczować zakrzaczenia i zadrzewienia,

•

wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nasadzenia drzew i krzewów,

•

zaplanować stałe miejsca wypoczynku i miejsca spotkań mieszkańców,

•

wybudować altanę,

•

postawić stały grill,

•

zorganizować plac zabaw.

2. Projekt budowy świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w Skajbotach
Budowa niewielkiej świetlicy wiejskiej z salą komputerową, pracownią plastyczną, muzyczną
itp. Budowa świetlicy od podstaw wymaga szeregu uzgodnień, które należy rozpocząć jeszcze w
tym roku, ponieważ w kolejnym naborze wniosków Gmina Barczewo zamierza wystąpić o
środki z PROW.

3. Zagospodarowanie stawu w centrum Skajbot z utworzeniem plaży wiejskiej
Staw w Skajbotach (do niedawna mieszkańcy mogli korzystać ze stawu w okresie letnim, była tu
plaża wiejska), wymaga pogłębienia i zagospodarowania całej linii brzegowej w tym
wybudowanie plaży wiejskiej. W pierwszej kolejności zamierzamy:
• stworzyć miejsca wypoczynku mieszkańców,
• wykarczować krzewy,
• zorganizować miejsce spotkań mieszkańców (stoły, ławki, altana).

4. Modernizacja i wyposażenie boiska wiejskiego
Przebudowa tego obiektu wymaga:
•

zniwelowania terenu,

•

wykonania podbudowy na której zostanie wykonana murawa,
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•

zainstalowanie dwóch bramek,

•

postawienie siatki zabezpieczającej.

5. Budowa chodników i oświetlenia w Skajbotach
Stworzenie sieci chodników wraz z oświetleniem zarówno przy drogach powiatowych jak i
gminnych. Doprowadzenie chodników do najważniejszych miejsc użyteczności publicznej w całej
miejscowości oraz oświetlenie placów i chodników. Budowa chodników z oświetleniem
bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w Naszej miejscowości.

Oprócz opisanych powyżej zadań, Rada Sołecka wspólnie z mieszkańcami chciałaby w 2009
roku zrealizować następujące działania:
• wytyczyć i oznakować lokalne trasy turystyczne,
• wykonać tablicę informacyjną o wsi, z mapką przedstawiającą lokalizację tras turystycznych,
spacerowych i rowerowych w okolicy wsi,
• zorganizować integracyjny festyn wiejski,
• organizować spotkania wiejskie.
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7. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań w ramach Planu
odnowy miejscowości Skajboty na lata 2009-2016 wraz z szacunkowym
kosztorysem realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Szacunkowy koszt wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach Planu, to 1 300 000 zł.

Szacunkowe finansowanie Planu będzie wyglądać następująco:
•

wkład własny gminy – budżet Gminy – 800 000 zł,

•

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- 500 000 zł.

Harmonogram realizacji zadań/operacji oraz poszczególne
1. Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w Skajbotach
Termin realizacji zadania/operacji: 2009/2010
Szacunkowy koszt zadania/operacji: 200 000 zł
2. Projekt budowy świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w Skajbotach
Termin realizacji zadania/operacji: 2010/2011
Szacunkowy koszt zadania/operacji: 400 000 zł
3. Zagospodarowanie stawu w centrum Skajbot z utworzeniem plaży wiejskiej
Termin realizacji zadania/operacji: 2012/2015
Szacunkowy koszt zadania/operacji: 400 000 zł
4. Modernizacja i wyposażenie boiska wiejskiego
Termin realizacji zadania/operacji: 2012/2013
Szacunkowy koszt zadania/operacji: 100 000 zł
5. Budowa chodników i oświetlenia w Skajbotach
Termin realizacji zadania/operacji: 2013-2016
Szacunkowy koszt zadania/operacji: 200 000 zł
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8. Powiązania, korelacje Planu odnowy miejscowości Skajboty na lata
2009-2016 z innymi dokumentami.
Opracowany Plan jest sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., Nr 38, poz. 220) oraz nawiązuje do:
1. Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego do
roku 2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą Nr
XXXIV/474/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. Realizacja naszego planu jest w całości spójna z
celami i założeniami Strategii.
2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plan wynika bezpośrednio z zapisów
PROW, a dokładnie z zapisów ww. rozporządzenia MRiRW. Jest również spójny z innymi
działaniami PROW.
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Realizacja
zadań zapisanych w Planie będzie zgodna z zapisami RPO WiM, ponieważ nakreślona w PROW
i RPO linia demarkacyjna nie zostanie poprzez realizację zadań przekroczona.
4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Barczewo, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej XXXV/253/09 z dnia 23 lutego 2009 roku w
sprawie

uchwalenia

zmiany

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Barczewo.
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9. Realizacja i monitoring Planu odnowy miejscowości Skajboty na lata
2009-2016
Plan będzie realizowany w latach 2009-2016. Wpisane do planu zadania inwestycyjne/operacje w
ramach działania Odnowa i rozwój wsi będą ewaluowały zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców
oraz z aktualizacją zapisów i zasobności budżetu Gminy Barczewo.
Plan jest zaakceptowany przez mieszkańców oraz jest przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego.
Rada Miejska w Barczewie po przyjęciu Planu przez Zebranie Wiejskie zatwierdziła go do realizacji.
Plan może być zmieniony/uzupełniony na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej w Barczewie,
Burmistrza Barczewa, Zebrania Wiejskiego, lub Rady Sołeckiej. Zmiany w planie będą
wprowadzane stosownymi Uchwałami zgodnie z zapisami PROW.
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