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Wstęp

W niniejszym „Planie odnowy miejscowości Kurcze” zawarto wspólnie omówioną i
spójną wizję sołectwa oraz ukierunkowanie jego rozwoju na osiem kolejnych lat. W sposób
gruntowny „Plan odnowy” ma uszczegółowić i definiować zadania, które są niezbędne i
wykonalne do zrealizowania na terenie sołectwa, mając na uwadze jego specyfikę i
zdiagnozowane potrzeby. Z powyŜszego wynika, Ŝe „Plan odnowy miejscowości Kurcze”
pełni funkcję kluczowego dokumentu dla sołectwa, stanowiącego jednocześnie jedno z
podstawowych narzędzi, które są niezbędne lokalnej społeczności do ubiegania się o
bezzwrotne dotacje ze środków UE na rozwój swojej wsi.
Stworzenie takiego planu było moŜliwe tylko i wyłącznie dzięki aktywnemu
współdziałaniu mieszkańców, którzy najlepiej potrafią określić potrzeby swojej społeczności.
Plan jest rezultatem otwartej dyskusji przedstawicieli społeczności Kurczego, prowadzonej w
formie spotkań, zebrań i warsztatów, podczas których mieszkańcy sołectwa decydowali o
przyszłości i kierunkach rozwoju swojej wsi Kurcze i najbliŜej okolicy. Warto dodać, Ŝe
prace nad „Planem odnowy miejscowości” mają takŜe niezaprzeczalną funkcję integrującą i
aktywizującą lokalną społeczność. Po prześledzeniu przebiegu tych prac moŜna zauwaŜyć, Ŝe
to właśnie od woli, aktywności i kreatywności samych mieszkańców zaleŜy bezpośrednio
rozwój ich wsi oraz poprawa jakości Ŝycia. Całość prac nad wykonaniem „Planu odnowy
miejscowości Kurcze” nadzorował Sołtys wsi Kurcze, przedstawiciele mieszkańców, przy
wsparciu pracownika Urzędu Miejskiego w Czersku, którego zadaniem było czuwanie nad
zgodnością „Planu” ze strategicznymi celami i dokumentami gminy Czersk. Prace nad
niniejszym dokumentem poprzedziła inwentaryzacja zasobów sołectwa, które bezsprzecznie
stanowią podstawy do zrealizowania określonej w „Planie” przyszłościowej, docelowej wizji
sołectwa. Wykonano takŜe diagnozy barier, zagroŜeń, oraz silnych i słabych stron sołectwa.
Biorąc za podstawę te ustalenia określono dokładne działania o charakterze priorytetowym
dla sołectwa, które są potrzebne, jak i realne do wykonania.
Grupa robocza stworzyła zrównowaŜoną koncepcję nowoczesnego, przyszłościowego
sołectwa, będącego odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

3

I. Charakterystyka miejscowości.

1. PołoŜenie, powierzchnia, liczba ludności.

Sołectwo Kurcze połoŜone jest na południu Województwa Pomorskiego, w powiecie
chojnickim, na południu Gminy Czersk, 7 km od Czerska.
Sołectwo otoczone jest zwartym kompleksem leśnym, administrowanym przez
Nadleśnictwo Woziwoda.
Terytorium sołectwa obejmuje obszar 3325 ha. W jego skład wchodzą: wsi
borowiackie Dąbki, Kurcze, Ostrowite oraz osady Bagna, Konewki, TwaroŜnica, Ustronie.
Miejscowości na terenie sołectwa mają charakter rekreacyjny i turystyczny.
Sołectwo naleŜy do terenów słabo zaludnionych. Podczas sporządzania niniejszego
Planu (październik 2009) tereny sołectwa zamieszkiwało łącznie 354 stałych mieszkańców, z
których 96 mieszka w Kurczem.

Województwo Pomorskie – podział administracyjny
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KURCZE

gmina Czersk

2. Historia

Nazwa wsi Kurcze, wg tradycji ludowej, wzięła się od hodowli kur. Istnieje równieŜ
inna teoria na temat rodowodu tej nazwy. MoŜe mieć swoje pochodzenie od staropolskiego
„karcze”, co oznacza teren wykarczowany. Brak wiarygodnych źródeł i opracowań na temat
najstarszych dziejów tej wsi i okolic. W latach Rzeczpospolitej szlacheckiej Kurcze naleŜało
do dóbr starosty tucholskiego. W 1664 r. mieszkańcy tych ziem, tzw. „pustkowianie”
świadczyli czynsz we florenach i odbywali kolejno straŜ w puszczy czerskiej. Wieś była
pustkowiem w 1682 r.
Tereny wsi otrzymał Jan Kurczewski w podarunku od księcia Radziwiłła, którą to
darowiznę zatwierdził król Stanisław August Poniatowski w listopadzie 1771 r. Po
rozbiorach Polski teren ten dostał się pod panowanie Królestwa Pruskiego.
5

W 1845 r. Prusacy przeprowadzili na tutejszym terenie pomiar i podział ziemi, która
do tej pory była uŜytkowana przez mieszkańców wsi i okolic. Podział ten nosił miano
„szperunku” (wg języka miejscowej ludności). Ówczesny nauczyciel w Kurczem otrzymał
przy podziale własną parcelę, która wynosiła 9 ha najurodzajniejszej ziemi. W okresie
wykonywania podziału na ziemiach tych było 13 gospodarzy, sołtysem był Dawid Dalmann.
W 1883 r. wieś liczyła 227 ha powierzchni, 152 budynków, w tym 52 mieszkalnych,
zasiedlonych przez 187 katolików i 7 ewangelików.
W 1885 r. miejscowi rzemieślnicy weszli w skład cechu kowalsko – kołodziejskiego
mającego siedzibę w Czersk.
W latach 1921 – 1937 wieś Kurcze miała powierzchnię 9,94 km2. Ogólna liczba
ludności we wsi w 1921 r. wynosiła 389, w 1931 r. 451 osób, natomiast w 1937 r. 443 osób.
Do wsi Kurcze 5 września 1939 r. wkroczyli pierwsi niemieccy Ŝołnierze. W tym
okresie schronienia wśród tutejszej ludności przez tydzień szukali ludzie z Czerska. Podczas
swej okupacji Niemcy zajęli dom, w którym wcześniej mieszkał nauczyciel szkolny. Budynek
zajmowali do 15 lutego 1945 r.
Przez dwa lata, od czerwca 1940 r. lekcje były udzielane w języku niemieckim w
szkołach w Kurczem, Ostrowitem, Klaskawie i Będźmierowicach. Prowadził je nauczyciel
Zburalski z Szenfeldu.
W pobliŜu południowo – zachodniego brzegu Jeziora Ślepego od 12 września do 22
grudnia 1944 r. znajdowała się baza podziemna grupy desantowo – partyzanckiej ppor. Jana
Miętkiego, oficera LWP. W dniu 14 grudnia 1944 r. zamordowani zostali we wsi Paulina i
Anastazy Rolbieccy, którym hitlerowcy zarzucali współpracę z partyzantami.
18 lutego 1945 r. zbliŜył się front do wioski Kurcze. Niemcy bronili się zaciekle przez
trzy dni. Dnia 20 lutego 1945 r. o godz. 1330 do wsi wkroczyli Ŝołnierze Armii Czerwonej. W
wyniku działań wojennych powaŜnemu uszkodzeniu uległ budynek szkolny oraz zostało
spalonych 10 gospodarstw, a takŜe liczny inwentarz.
W maju 1952 r. pociągnięta została do tutejszej wioski linia telefoniczna, a aparat
telefoniczny umieszczono w budynku szkoły podstawowej. Koszt załoŜenia linii wyniósł ok.
7000 zł, pokryty ze Skarbu Państwa. W lipcu 1953 r. postawiono na placu przy szkole pompę
wodną o głębokości 43 m. Koszt prac związanych z budową wyniósł 11000 zł. Budowę
nadzorował Aleksander Berg z Czerska. Po siedmiu latach dokonano montaŜu nowej pompy
wodnej w tym samym miejscu. Prace budowlane wykonało nieokreślone przedsiębiorstwo z
Chojnic.
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3. Przestrzenna struktura miejscowości

Wieś sołecka Kurcze ma układ zwarty, rzędowy. PołoŜona jest na sfalowanej enklawie
śródleśnej, 7 km na południe od Czerska. Szkielet kompozycyjny układu zabudowy stanowi
oś komunikacyjna skupiająca zabudowę wsi, ulokowaną rzędowo wzdłuŜ drogi. We wsi nie
ma wyodrębnionych konkretnych ulic o własnych nazwach. Wynika to z faktu, Ŝe Ŝycie
mieszkańców skoncentrowane jest przy ulicy głównej przecinającej wieś, przy której znajduje
się 21 zabudowań, wśród których są zabudowania o charakterze turystycznym.
Znajdują się tu zabudowania mieszkańców, figura Matki BoŜej, KrzyŜ, pomnik
poświęcony pamięci zamordowanych mieszkańców wsi Kurcze przez okupanta w latach
1939-1945 oraz wyróŜniający się budynek, w którym kiedyś mieściła się szkoła podstawowa.
Miejscowa świetlica, która znajduje się w połowie części parterowej budynku dawnej
szkoły, jest jedynym miejscem uŜyteczności publicznej w Kurczem. W duŜym stopniu,
wynika to z faktu, iŜ wieś połoŜona jest w bliskiej odległości od miasta, w związku z czym
Czersk zapewnia zaspokojenie potrzeb mieszkańców, takie jak dostęp do urzędów, banków,
ośrodków zdrowia, a takŜe do kościoła. Charakterystyczna cechą tej wsi jest fakt, Ŝe nigdy nie
zbudowano tu kościoła ani kaplicy. Przyczynami są zapewne wielkość wsi, niewielka ilość
mieszkańców oraz bliskość miasta Czersk. Stąd Kurcze od wieków naleŜy do parafii p.w. Św.
Marii Magdaleny w Czersku.
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II. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie wsi

1. Zasoby przyrodnicze

Pod względem administracji leśnej Sołectwo Kurcze znajduje się na terenie
administrowanym przez Nadleśnictwo Woziwoda, obręb TwaroŜnica, leśnictwo Ustronie.
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler T. i inni, 1990) lasy
Nadleśnictwa Woziwoda wchodzą w skład Krainy III Wielkopolsko-Pomorskiej, dzielnicy
Borów Tucholskich, w mezoregionie Borów Tucholskich. Na terenie sołectwa występują
głownie bory sosnowe, a na glebach Ŝyźniejszych lasy mieszane. W bliskiej okolicy wsi
Kurcze leŜą trzy jeziora, Świdno, Ostrowite oraz Jezioro Kurcze, które leŜy na terenie wsi.
Jezioro Kurcze, pozostające w chwili obecnej w prywatnych rękach, jest miejscem
gniazdowania wielu gatunków ptaków. We wsi Kurcze znajduje się wiele pięknych i starych
drzew, które zasługują na szczególna uwagę kaŜdego miłośnika przyrody.

Jezioro Kurcze
Na terenie sołectwa umiejscowiony jest Rezerwat Przyrody Ustronie, połoŜony 2 km od wsi
Kurcze. Rezerwat wchodzący w skład kompleksu leśnego Borów Tucholskich, utworzony w
1958 r., o powierzchni 9,64 ha. Ochronie rezerwatu podlega fragment naturalnego lasu
mieszanego z występującym tu jarzębem brekinią, gatunkiem chronionym w Polsce, jak
równieŜ kwaśną buczyną, olsem i grądem. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie
objętego ochroną fragmentu drzewostanów dla celów naukowych. Teren rezerwatu i jego
otoczenie jest urozmaicony pod względem fizjograficznym i geomorfologicznym.
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Rezerwat Przyrody Ustronie

Dąb w Kurczem

2. Dziedzictwo kulturowe

Najcenniejszymi obiektami dziedzictwa kulturowego wsi Kurcze są figura Matki
BoŜej, KrzyŜ oraz pomnik poświęcony pamięci zamordowanych mieszkańców wsi Kurcze
przez okupanta w latach 1939-1945. Obiekty znajdują się przy głównej ulicy wsi i są
miejscami odwiedzanymi przez społeczność Kurczego podczas corocznych uroczystości.
Figura Matki BoŜej w Kurczem została postawiona w 1958 r. Fundatorami byli
mieszkańcy wsi, a fundament pod figurę wykonał p. Mizyk, mieszkaniec Łęga.
KrzyŜ w Kurczem, jak pamiętają najstarsi mieszkańcy, stał niegdyś w innym miejscu,
a dokładnie w sadzie u p. Helwicha. Data powstania krzyŜa nie jest znana, jednak wiadomo,
Ŝe został odnowiony w 1930 r. i za zgodą gospodarza sadu przeniesiono go w miejsce, gdzie
stoi do dnia dzisiejszego. W 1989 r. odnowiono go ponownie. Fundatorami i wykonawcami
prac konserwatorskich byli Jan Turzyński i Leon Łangowski, mieszkańcy wsi.
We wsi Kurcze moŜna znaleźć kilka starych drewnianych budynków mieszkalnych.

Pomnik pamięci ofiar

Zabytkowy drewniany dom w Kurczem
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KrzyŜ w Kurczem

Figura Matki BoŜej

3. Obiekty i tereny

Na terenie wsi sołeckiej Kurcze nie ma takich obiektów jak boisko czy plac zabaw z
prawdziwego zdarzenia. Jest to wieś wyjątkowo uboga w obiekty uŜyteczności publicznej.
Nie ma miejsca spotkań, na terenie których moŜna by organizować imprezy okolicznościowe
i spotkania.
Wieś otoczona jest terenami leśnymi. Na uwagę zasługuje jezioro Kurcze, które
znajduje się na terenie wsi. Na podstawie ustnych relacji mieszkańców wiadomo, Ŝe przed
laty jezioro było urokliwym zakątkiem często odwiedzanym przez mieszkańców wsi i okolic.
W tej chwili jest miejscem trudno dostępnym, z powodu obecności bujnych krzewów i trzcin
je porastających.
W pobliŜu wsi Kurcze przebiega turystyczny szlak niebieski "Dziewięciu z nieba".
Szlak prowadzi terenem działań od września 1944 do lutego 1945 r. grupy desantowej WP Sztabu Polskich Partyzantów ppor. Jana Miętkiego („Wirski') oraz opodal miejsc walki i
straceń z lat 1939-45. 30 kilometrowy szlak wiedzie przez Czersk, Dąbki, Ostrowite w
kierunku miejscowości Krąg w gminie Śliwice.
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4. Infrastruktura społeczna

W Kurczem znajduje się budynek po dawnej szkole podstawowej. Jest to budynek z
poddaszem uŜytkowym, wykonany z czerwonej cegły. PołoŜony jest bezpośrednio przy ulicy
głównej. Teraz budynek jest większości wykorzystywany na cele mieszkaniowe, a połowa
parteru zagospodarowana została na świetlicę wiejską. Na jedyne miejsce spotkań
mieszkańców składa się izba oraz pomieszczenia sanitarne. Świetlica, jak twierdzą
mieszkańcy, jest zbyt mała na potrzeby tutejszej społeczności. Z tego powodu wymaga
rozbudowy i doposaŜenia.
Tradycje szkolnictwa na tym terenie były od dziesiątków lat bardzo silne.
Prawdopodobnie w 1850 r. powstała pierwsza szkoła podstawowa, która została urządzona w
drewnianym budynku. Na potrzeby szkoły wymierzono 1,52 ha ziemi, wolnej od podatków
oraz świadczeń rzeczowych. Pierwszym nauczycielem w tutejszej wsi był Wesołowski. W
1845 r. nauka odbywała się jeszcze w jego mieszkaniu, podczas której dzieci siedziały na
przyniesionych stołkach, a tablice do pisania trzymały na kolanach. W pierwszych latach
istnienia szkoły uczęszczały dzieci z następujących wiosek: Kurcze, Bagna, Konewki,
Ostrowite i Mosna oraz Rzepiczna.
W 1902 r. postawiono drugą salę szkolną, w postaci nadbudówki z cegły
Dnia 11 listopada 1962 r. przybył z Chojnic inŜynier Wieka, wykonał pomiar budynku
szkoły. Zapoczątkowało to budowę nowej szkoły w Kurczem. 10 sierpnia 1962 r. rozpoczęto
prace, które w całości wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane z
Chojnic. Koszt budowy wynosił ok. 370.000 zł. Budowę ukończono w sierpniu 1963 r.
Od 1 marca 1908 r. do 1 listopada 1966 r. w szkole podstawowej w Kurczem
nauczycielem i kierownikiem od 1 grudnia 1918 r. był p. Franciszek Kruth. Większość
powyŜszych informacji uzyskano z Kroniki szkoły podstawowej w Kurczem, którą prowadził
właśnie p. Kruth.
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Świetlica w budynku dawnej szkoły

Drewniany budynek pierwszej szkoły
podstawowej w Kurczem

p. Franciszek Kruth

5. Infrastruktura techniczna

W Kurczem istnieje gminna sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna. Odpady stałe
od mieszkańców odbierane są przez Zakład Usług Komunalnych w Czersk.
Ponadto w Kurczem znajduje się sieć telekomunikacyjna oraz elektryczna napowietrzna
kablowa i oświetlenie uliczne.
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6. Gospodarka i rolnictwo

We wsi Kurcze zarejestrowanych jest 9 osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą: stolarstwo – 3, usługi drogowo – budowlane – 1, usługi leśne – 1, usługi
spawalnicze – 1, handel – 1, naprawa sprzętu AGD – 1, usługi budowlane – 1.
Na terenie sołectwa Kurcze znajduje się 105 gospodarstw rolnych, z czego we wsi
Kurcze 27. Suma gruntów ornych w sołectwie wynosi 234,7 ha, uŜytków zielonych 186,2 ha.

7. Kapitał społeczny i ludzki

Wieś Kurcze jest jednym z wielu przykładów miejscowości, w której nie działa Ŝadna
organizacja pozarządowa, taka jak KGW czy OSP. Większość inicjatyw rozwojowych
prokuruje Sołtys Kurczego oraz Rada Sołecka.
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III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Kurcze.

Mocne strony
1.Walory turystyczne okolicy

SFERA EKONOMICZNA

(brak

przemysłu,

czyste

Słabe strony
1.Brak odpowiedniej infrastruktury
powietrze, (m.in. zły stan dróg dojazdowych, brak

rezerwat leśny „Ustronie”, liczne jeziora)

chodników oraz przystanku autobusu

2.Mała odległość do pobliskiego miasta

szkolnego)

(potencjalne miejsca pracy i edukacji – 7

2.Brak bazy turystycznej

km do Czerska)

(brak miejsc noclegowych, brak

3.Wartość historyczna obiektów

agroturystyki)

znajdujących się na terenie wsi (figura

3.Brak miejsc parkingowych na terenie

Matki BoŜej i KrzyŜ oraz budynek dawnej

wsi, a takŜe niedostosowany do potrzeb

szkoły)

społeczności szkolnej wewnętrzny

4.Sprzyjające warunki prowadzenia

parking przy świetlicy;

działalności około rolniczej

4.Trudne warunki dla prowadzenia

(agroturystyka, zbieractwo i przetwórstwo

rolnictwa (ziemie klasy 5 i 6)

runa leśnego, rolnictwo z wykorzystaniem

5.Brak przedszkola, szkoły, ośrodka

nawozów ekologicznych)

kultury, organizacji społecznych

5.Obecność sieci kanalizacyjnej i

(formalnych i nieformalnych)

wodociągowej we wsi Kurcze
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SFERA SPOŁECZNA

1.Znaczny udział młodzieŜy w strukturze

1.Brak zaplecza rekreacyjno-sportowego

lokalnej społeczności, co pozwala mieć

dla dzieci i młodzieŜy

nadzieje na przyszły rozwój miejscowości

(brak placu zabaw dla dzieci, brak

Kurcze

sportowej infrastruktury)

2 Typowo pomorska mentalność

2.Brak

przejawiająca się gospodarnością,

organizacji społecznych takich jak Koło

pracowitością, dbałością o gospodarstwa i

Gospodyń

posesje, zagospodarowaniem wszelkich

wąskiej grupy mieszkańców skupionej

gruntów ornych i zielonych

wokół Sołtysa

3.Obecność grupy inicjatywnej skupionej

3.Brak jakiejkolwiek oferty aktywizacji i

wokół Sołtysa oraz młodzieŜy, która

zagospodarowania wolnego czasu dla

organizuje imprezy okolicznościowe

kaŜdej grupy wiekowej, takich jak klub

formalnych

sportowy,

i

Wiejskich,

druŜyna

nieformalnych

z

wyjątkiem

harcerska,

kółko

zainteresowań, KGW, Klubu Seniora
4.Brak tradycji organizacji OSP
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Szanse
ZagroŜenia
1.Mała odległość miasta Czersk. Kurcze 1.Utrudnienia w sprawnym pozyskiwaniu
moŜe

stać

się

spokojnym

miejscem środków

unijnych

na

potrzeby

zamieszkania osób pracujących zawodowo mieszkańców takie jak: skomplikowane
w Czersku

SFERA EKONOMICZNA

2.Popyt

na

procedury, ostre kryteria, ograniczone
agroturystykę

i

czynny moŜliwości wnoszenia wkładu własnego

wypoczynek na łonie przyrody
3.Zapotrzebowanie

na

2.ObniŜenie wartości sektora rolnego w

rolnictwo

i gospodarce, co wpływa znacząco na

produkty ekologiczne, w tym na naturalne regres
dary

runa

leśnego

z

czystych

nieskaŜonych terenów

standardu

Ŝycia

miejscowych

i rolników
3.Słaba kondycja gospodarcza regionu

4.Promocja przedsiębiorczości, pomoc w (zastój gospodarczy, dekoniunktura na
rozpoczęciu

własnej

działalności lokalnym

gospodarczej oraz pomoc w rozwoju relacje
małym i średnim przedsiębiorstwom.

rynku

usług,

niekorzystne

cenowe,

zbyt

restrykcyjne

przepisy

hamujące

inicjatywy

5.MoŜliwość pozyskiwania środków z gospodarcze)
zewnętrznych źródeł finansowania
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SFERA SPOŁECZNA

1. Progres aktywności lokalnej

1. Migracja młodych ludzi do miast, min.

społeczności, która pozwoli na

do Czerska, który zaspokaja potrzeby

zagospodarowanie wsi odpowiadające

kulturalne i rekreacyjne młodzieŜy, w

konkretnym potrzebom i oczekiwaniom

postaci licznych zajęć w Ośrodku

mieszkańców. Zastopowanie

Kultury, szkołach, świetlicach i

niekorzystnego zjawiska emigracji do

bibliotekach. W wyniku tego młodzieŜ

miasta.

przenosi swoją aktywność na działania

2. Tendencja na powrót do korzeni i

prowadzone na terenie miasta. Skutkuje

kultywowanie tradycji. Powstanie

to osłabieniem więzi z rodzinną wsią.

emocjonalnej więzi z własną wsią moŜe

2. RozbieŜność pomiędzy toŜsamością

dać w przyszłości wzrost poczucia

kulturową a środowiskiem naturalnym i

odpowiedzialności za swoją „małą

aspiracjami mieszkańców spowodowane

ojczyznę”.

negatywnymi skutkami przemian

3. Wzrost poczucia odpowiedzialności za

kulturowych

środowisko lokalne i jego otoczenie

3. Bierność oraz stagnacja lokalnej

4. Powszechna edukacja społeczna

społeczności objawiające się

(kampanie społeczne, warsztaty,

zaniechaniem działań i poprzestaniem na

szkolenia) oraz zaistnienie idei liderów

„czekaniu”. Niechęć do podejmowania

wiejskich spowodują pokonanie

odpowiedzialności za sprawy lokalnej

stereotypów i barier mentalnych i

społeczności. Większość mieszkańców

powstanie podatnego gruntu na tworzenie

nie ma wiary w skuteczność działań na

świadomego społeczeństwa

rzecz rozwoju, dominuje u nich brak

obywatelskiego

optymizmu i pozytywnej „energii”
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IV. Opis planowanych zadań na lata 2009 – 2017

1. Budowa boiska ogólnodostępnego i placu zabaw dla dzieci w Kurczem
Opis zadania: Budowa obiektów, takich jak huśtawki, zjeżdżalnie i piaskownice oraz
położenie profesjonalnej murawy, zakup bramek, budowa piłkołapów, wyposażenie
placu w niezbędną infrastrukturę (ławeczki, stoły, zadaszenia, kosze na śmieci)
Cel: rozwój sprawności fizycznej młodego pokolenia
Grupa odbiorców: dzieci i młodzież z terenu sołectwa Kurcze i sołectw sąsiednich
Harmonogram realizacji: 2010 r. – 2011 r.
Koszt: 100.000 zł
Źródła finansowania: PROW, środki własne gminy Czersk, środki od
partnerów prywatnych i organizacji pozarządowych

2. Przebudowa drogi na odcinku Kurcze – Konewki
Opis zadania: ułoŜenie dywanika asfaltowego.
Cel: ułatwienie komunikacji pomiędzy miejscowościami oraz poza granice gminy.
Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czersk
oraz turystów.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi, gminy Czersk oraz turyści
Harmonogram realizacji: 2010 r. – 2012 r.
Koszt: 600.000 zł
Źródło finansowania: budżet gminy Czersk, PROW, RPO WP, Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych

3. Budowa przystanku dla autobusu szkolnego przy głównej drodze wsi Kurcze
Opis zadania: postawienie wiaty przystankowej, ułożenie chodnika technologią polbruk
terenu przyległego.
Cel: ochrona dzieci przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zwiększenie
bezpieczeństwa.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Kurcze
Harmonogram realizacji: 2011 r. – 2012 r.
Koszt: 15.000 zł
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Źródło finansowania: środki własne gminy Czersk

4. Budowa budynku socjalnego oraz parkingu obok boiska we wsi Kurcze
Opis zadania: budowa budynku socjalnego z szatniami i toaletami oraz budowa 10
miejsc parkingowych.
Cel: podniesienie standardu życia mieszkańców
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Kurcze
Harmonogram realizacji: 2012 r. – 2013 r.
Koszt: 150.000 zł
Źródło finansowania: PROW, środki własne gminy Czersk

5. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kurczem i zagospodarowanie jej otoczenia oraz
wyposażenie kuchni
Opis zadania: rozbudowa głównej izby świetlicy oraz wyposażenie kuchni w potrzebny
sprzęt. Ułożenie chodnika technologią polbruk przed świetlicą i budowa wiaty.
Cel: podwyższenie standardu lokalnego centrum edukacyjno-kulturalnego, aktywizacja
społeczna i kulturalna mieszkańców. poprawa estetyki terenu przed świetlicą oraz
umożliwienie wykorzystania placu w celu organizacji imprez okolicznościowych.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i sołectwa Kurcze, turyści
Harmonogram realizacji: 2013 r. – 2015 r.
Koszt: 200.000 zł
Źródło finansowania: PROW, środki własne gminy

6. Organizacja szkoleń, warsztatów oraz zajęć dla mieszkańców, umożliwienie
kształcenia na odległość oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla wszystkich grup
mieszkańców wsi Kurcze
Opis zadania: szkolenia aktywizacyjne i organizacja zajęć tematycznych oraz kół
zainteresowań.
Cel: aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców, podniesienie kwalifikacji
zawodowych mieszkańców
Grupa odbiorców: mieszkańcy sołectwa Kurcze i sołectw sąsiednich
Harmonogram realizacji: 2010 r. – 2017 r.
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Koszt: 15.000 zł
Źródło finansowania: PO KL, środki własne gminy

7. Budowa małej architektury w pobliżu boiska i placu zabaw
Opis zadania: budowa wiat i zadaszeń umożliwiających organizację spotkań
integracyjnych na świeżym powietrzu.
Cel: integracja tutejszej społeczności
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i sołectwa Kurcze
Harmonogram realizacji: 2015 r. – 2016 r.
Koszt: 40.000 zł
Źródło finansowania: fundusze unijne, budżet gminy Czersk

8. Organizacja corocznego cyklu imprez i konkursów: Dzień Seniora, Dzień Dziecka,
Mikołajki, Sylwester
Opis zadania: uświetnienie wyjątkowych dni w życiu społeczności Kurczego i okolic
poprzez organizację imprez i festynów.
Cel: aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców, promocja sołectwa oraz jego
walorów przyrodniczych i kulturowych.
Grupa odbiorców: mieszkańcy sołectwa Kurcze, mieszkańcy miasta i gminy Czersk,
turyści
Harmonogram realizacji: 2010 r. – 2017 r.
Koszt: 20.000 zł rocznie
Źródło finansowania: środki własne, budżet gminy, środki od partnerów prywatnych

9. Wytyczenie i budowa sieci ścieżek spacerowych na terenie wsi Kurcze oraz montaż
tablicy ogłoszeniowej
Opis zadania: wykonanie projektu i budowa ścieżek na terenie wsi oraz postawienie
tablicy, przedstawiającej mapę sołectwa, szlaki turystyczne.
Cel: poprawienie komunikacji pieszej na terenie wsi oraz prezentacja terenu sołectwa
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Kurcze, turyści
20

Harmonogram realizacji: 2016 r. – 2017 r.
Koszt: 100.000 zł
Źródło finansowania: budżet gminy Czersk, fundusze unijne

10. Założenie zadrzewienia przy placu zabaw oraz budowa obiektów małej architektury
Opis zadania: zagospodarowanie terenu do 0,1 ha poprzez zasadzenie drzew i krzewów
oraz budowę ławek oraz stojaków na rowery.
Cel: poprawa estetyki terenu przyległego do placu zabaw
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Kurcze
Harmonogram realizacji: 2016 r. – 2017 r.
Koszt: 20.000 zł
Źródło finansowania: budżet gminy Czersk
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V. Podsumowanie
Plan został opracowany przez zespół roboczy w składzie:
1. Mieczysław Janikowski – sołtys sołectwa Kurcze
2. Klemens Kiełpiński – radny Rady Gminy Czersk
3. Mariusz Brunka – radny Rady Sołeckiej
4. Henryk Chmist – radny Rady Sołeckiej
5. Paweł Gołębiowski – pracownik UM w Czersku
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