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I

Opis stanu istniejącego i kierunków rozwoju

1. Charakterystyka wsi Szczejkowice.
Wieś Szczejkowice - w gminie Czerwionka – Leszczyny, powiat Rybnicki
Ziemski - pod względem geograficznym leŜy na PłaskowyŜu Rybnickim
stanowiącym fragment Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej. Liczba mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały na koniec marca 2005 roku wynosiła 1518
osób. Powierzchnia Szczejkowic to 1098 ha (10,98km2). Na jeden km2
powierzchni przypada więc średnio 138 osób, jest to prawie 2,6 razy mniej niŜ
średnia gminy (358 osób / km2 ).
Szczejkowice są bardzo malowniczo połoŜone wśród duŜych kompleksów
leśnych. Zachowały do dnia dzisiejszego swój unikatowy pierwotny charakter
śródleśnej osady. Pierwotny charakter zachowały równieŜ szlaki komunikacyjne
Szczejkowic. NajwaŜniejszą obecnie arterią komunikacyjną jest droga
wojewódzka 924 łącząca śory z Knurowem i Gliwicami. Szczejkowice posiadają
równieŜ jedną drogę powiatową łączącą Szczejkowice z Palowicami i dobrze
rozbudowaną sieć dróg gminnych. Nie bez znaczenia jest teŜ znaczna liczba
dróg leśnych, na których wyznaczone są szlaki rowerowe i turystyczny szlak
Początków Hutnictwa ROW. Przez wieś przechodzi linia kolejowa łącząca
Pszczynę z Rybnikiem. Poprzez zachodnią część sołectwa ma biegnąć
projektowana autostrada A-1 Północ–Południe. Obszar wsi połoŜony jest na
wododziale między zlewnią rzeki Bierawki i rzeki Rudy. Brak znaczących cieków
wodnych w sołectwie minimalizuje zagroŜenie powodziowe. Od południa wieś
graniczy z miastem śory, z pozostałych stron, ze sołectwami gminy Czerwionka
– Leszczyny. Cała miejscowość znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Pierwsza wzmianka o Szczejkowicach pochodzi z 25 maja 1223 roku i
mówi o zobowiązaniach chłopów z tej wsi na rzecz klasztoru norbertanek w
Rybniku. W latach 1581-1590, w ramach akcji osadniczej na Śląsku, na południu
Szczejkowic została utworzona osada pod nazwą Nowa Wieś. W obrębie tej
osady znajdował się młyn wodny i tartak. W latach 1532-1788 Szczejkowice
znajdowały się w granicach rybnickiego państwa stanowego, a później weszły w
skład skarbu pruskiego. Pierwsza szkoła w Szczejkowicach powstała w 1847
roku. Dramatyczny okazał się dla Szczejkowic koniec II wojny światowej. Od
stycznia do marca 1945r. między Szczejkowicami a śorami przebiegał front,
który do całkowitej ruiny doprowadził Nową Wieś.
Parafialnie Szczejkowice od wieków związane były z Bełkiem. Dopiero w
1981r. stały się samodzielną parafią, a od 1986r. miejscowość posiada kościół.
Pierwszymi historycznymi mieszkańcami Szczejkowic byli wypalacze
węgla drzewnego, myśliwi i średniowieczni hodowcy ryb. Z biegiem czasu
rozwinęło się rolnictwo, mocno powiązane z gospodarką leśną. W czasie rozwoju
przemysłu na Górnym Śląsku wielu mieszkańców Szczejkowic znalazło pracę w
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okolicznych kopalniach i hutach. Największy rozwój Szczejkowic przypadł na lata
po II wojnie światowej, kiedy to dotychczasowy rolnik podjął jednocześnie pracę
w pobliskich zakładach pracy a w szczególności w górnictwie. W sposób
naturalny bez szczególnych zakłóceń dwa powojenne pokolenia zastępowały się
na swoich miejscach pracy przyczyniając się do dynamicznego i szybkiego
rozwoju Szczejkowic. Tradycyjna pracowitość i ofiarność, oraz przywiązanie do
swojej ziemi i miejscowości zaowocowało realizacją kilku społecznych inicjatyw,
w tym budową nowego kościoła parafialnego, szkoły, Wiejskiego Domu Kultury i
innych inicjatyw, wzbogacając miejscową infrastrukturę.
Obecnie sytuacja uległa znacznej komplikacji, gdyŜ wiele okolicznych
zakładów zostało zlikwidowanych. W tej chwili młodzieŜ - często dobrze
wykształcona - nie potrafi znaleźć pracy w pobliŜu swojego rodzinnego domu i
miejsca zamieszkania.
W obrębie wsi funkcjonuje około 150 gospodarstw rolnych (płacących
podatek rolny i obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze OC). Rolnictwo
Szczejkowic, ze względu na słabe gleby i duŜe rozdrobnienie staje się mało
konkurencyjne wobec rolnictwa krajowego i unijnego.
2. Inwentaryzacja zasobów Szczejkowic.
Mimo, Ŝe Szczejkowice leŜą w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego, w obrębie tej miejscowości nigdy nie była prowadzona eksploatacja
węgla kamiennego, gdyŜ węgiel kamienny zalega na bardzo duŜej głębokości.
Płyciej znajdują się pokłady soli kamiennej, która teŜ nie jest eksploatowana. Nie
występują tu w związku z tym tak uciąŜliwe dla innych okolicznych miejscowości
szkody górnicze.
Bogactwem wsi są zalegające w wielu miejscach pokłady piasku
budowlanego. Pozostałe po wydobytym piasku wyrobiska nie wszystkie zostały
naleŜycie zrekultywowane, degradując środowisko naturalne. Innym naturalnym
bogactwem tej miejscowości jest czysta woda wypływająca w okolicznych lasach
w postaci źródeł. Najbardziej znane to „Lipownice” i „Dobra Woda”. Źródła te są
celem licznych wypraw pieszych i rowerowych okolicznej ludności. Podobnych
źródeł w otaczających wieś lasach jest wiele.
To, Ŝe Szczejkowice leŜą w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, dodatkowo wzmacnia ich walory
osadnicze i rekreacyjne. Omawiany rejon to gleby klasy V i VI bonitacji
stanowiące kompleksy Ŝytnie. Korzystny wpływ lasów Puszczy Pszczyńskiej na
ten rejon stwarza dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa prowadzonego
metodami ekologicznymi. Stosowanie przez miejscowych rolników małe ilości
nawozów i innych nowoczesnych środków ochrony roślin dobrze wpływa
natomiast na jakość produkowanej Ŝywności. Czyste środowisko i wysoka
lesistość Szczejkowic naleŜy do najsilniejszych atutów tej miejscowości.
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W szacie leśnej dominują monokulturowe drzewostany sosnowe i lasy
mieszane zajmujące siedliska po cenniejszych lasach liściastych wyniszczonych
na przestrzeni ostatnich wieków. W trudniej dostępnych kompleksach leśnych
przetrwały do dziś uroczyska będące pamiątką dawnej Puszczy Śląskiej z
unikatową roślinnością.
Struktura powierzchni Szczejkowic.
Lp. Rodzaj powierzchni
ilość hektarów
1.
Lasy
575 ha
2.
Grunty orne
257 ha
3.
Łąki trwałe
125 ha
4.
Tereny mieszkaniowe
43 ha
5.
Pastwiska trwałe
36 ha
6.
Drogi i koleje
32 ha
7.
NieuŜytki i tereny róŜne 12 ha
8.
Sady
9 ha
9.
Wody płynące i stojące
4 ha
10. Rowy
3 ha
11. Tereny rekreacyjno- wyp. 2 ha
Ogółem powierzchnia

1098 ha

procentowo do całości
52,37 %
23,41 %
11,38 %
3,92 %
3,28 %
2.91 %
1.09 %
0,82 %
0,36 %
0,27 %
0,18 %
100,00 %

3. Obiekty uŜyteczności publicznej i organizacje społeczne :
a. Parafia i kościół parafialny pod wezwaniem Matki BoŜej Pośredniczki
Wszelkich Łask.
Od zamierzchłych czasów Szczejkowice przynaleŜały do parafii bełkowskiej.
W 1981 roku uzyskały samodzielność parafialną i odtąd praktyki religijne
odbywały się w starej XIX wiecznej kaplicy usytuowanej w centrum wsi.
W latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęto budowę kompleksu
składającego się z domu parafialnego i kościoła. Nowoczesny kościół o pięknej
współczesnej i funkcjonalnej architekturze poświęcono w 1986 roku. Nieustannie
do dnia dzisiejszego trwa doposaŜenie i wzbogacanie wystroju kościoła.
Przy parafii działa Duszpasterska Rada Parafialna, Chór Parafialny „Jutrzenka”,
RóŜe RóŜańca Św. i Dzieci Maryi. W związku z rozwojem komunikacji obecny
parking przykościelny stał się niewystarczający.
b. Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach im. Władysława Broniewskiego.
Pierwsza szkoła w Szczejkowicach powstała w 1847 roku. Ten pierwszy budynek
szkolny wielokrotnie przebudowywany i modernizowany słuŜył szczejkowickiej
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dziatwie aŜ do 1974 roku. 9 listopada tegoŜ roku po kilkuletniej budowie, z duŜym
wkładem lokalnej społeczności, oddano do uŜytku budynek nowej szkoły.
W roku 2002 do istniejącej szkoły dobudowano nowoczesną pełno wymiarową
salę gimnastyczną i odział przedszkolny. W skład kompleksu szkolnego wchodzi
równieŜ „Dom Nauczyciela”, wygodny parking, ogródek zabaw dla dzieci,
nowoczesna oczyszczalnia ścieków i teren pod boisko do mini piłki noŜnej z
bieŜnią. Całość jest stale modernizowana i remontowana.
Generalnej modernizacji wymaga boisko wraz z najbliŜszym otoczeniem.
Przy Szkole Podstawowej działa Rada Rodziców będąca następczynią bardzo
aktywnych wcześniejszych Komitetów Rodzicielskich.
c. Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach.
Po uruchomieniu w 1974 roku Nowej Szkoły powstała społeczna inicjatywa, by
budynek starej szkoły przekształcić na Wiejski Dom Kultury. Inicjatywa ta
znalazła poparcie w ówczesnych władzach i przy duŜym zaangaŜowaniu
społeczności lokalnej prace przy przebudowie zostały zakończone w 1978 roku.
W budynku ma swoją siedzibę: biblioteka sołecka, remiza OSP, pomieszczenie
Rady Sołeckiej. Jest teŜ duŜa sala taneczna z zapleczem gastronomicznym.
Przy WDK działa zespół artystyczny „Familijo”, Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Koło Gospodyń Wiejskich, Terenowe Koło PCK i Klub Honorowych
Dawców Krwi – PCK im. Eufrozyny Weber i Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych. Od czasu otwarcia obiekt ten był wielokrotnie modernizowany.
Obecnie zagospodarowania wymagają pomieszczenia po byłym przedszkolu.
Kompleksowego rozwiązania wymaga równieŜ gospodarka ściekami tego
obiektu. Grupą społeczną wymagającą szczególnego zainteresowania ze strony
WDK jest miejscowa młodzieŜ.
d. StraŜ PoŜarna w Szczejkowicach.
Organizacja ta powstała juŜ w okresie międzywojennym. Najstarszą pamiątką z
tego okresu jest zabytkowy budynek domu poŜarnego z 1929 roku. Nową remizę
straŜacy otrzymali w 1978 roku. Obszerna remiza mieści dwa boksy na
samochody straŜackie oraz zaplecze magazynowe. StraŜacy wyposaŜeni są w
samochód straŜacki typu „Jelcz 004”, motopompę straŜacką, nowoczesną pompę
szlamową i inne urządzenia. Obecnie w jednostce ochotniczej słuŜy 30
straŜaków, w tym 5 honorowych. Przy OSP działa równieŜ 7-osobowa męska
MłodzieŜowa DruŜyna PoŜarnicza oraz 5-osobowa Ŝeńska. Działalność jednostki
wspiera 240 osobowa grupa członków wspierających.
Szczejkowiccy straŜacy brali wielokrotnie udział w gaszeniu poŜarów,
pompowaniu podtopień i innych akcjach ratowniczych. Jednostka odnosi równieŜ
sukcesy w róŜnych zawodach o profilu poŜarniczym skupiając w swoich
szeregach grupę młodzieŜy.
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e. Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczejkowice i boisko tego klubu .
LKS
„Borowik” jest następcą wcześniejszych organizacji sportowych działających w
Szczejkowicach juŜ w okresie międzywojennym.
W obecny klubie działają dwie druŜyny piłkarskie: seniorów i juniorów grające w
rozgrywkach klasy A. Stadion LKS „Borowik” wymaga wielu przeróbek
i modernizacji. Do najwaŜniejszych naleŜą : budowa ogrodzenia i boiska
treningowego, zaplecza szatni i parkingu.
Cały kompleks jest pięknie połoŜony i moŜe być obiektem rekreacyjnym
słuŜącym Szczejkowicom, ale i przyjezdnym, którzy chcą wypocząć w
okolicznych lasach.
f. Infrastruktura techniczna.
Wieś wyposaŜona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, gazową, posiada
oświetlenie uliczne, częściowe odprowadzenie kanalizacją wód deszczowych z
centrum wsi. Uzupełnienie i uporządkowanie całego systemu odprowadzenia
wód deszczowych wymagałoby sporych nakładów finansowych.
W obrębie wsi funkcjonują fragmenty chodników. Budowa dalszych chodników i
ścieŜek rowerowych jest bardzo waŜnym zadaniem do realizacji w przyszłości.
Szybkiego rozwiązania wymaga równieŜ problem ścieków komunalnych. Jest to
problem narastający i wymagający kompleksowego rozwiązania w postaci
kanalizacji sanitarnej. We wsi sprawnie funkcjonuje system segregacji i odbioru
śmieci. Sołectwo posiada komunalny cmentarz z parkingiem.
Dobrze rozbudowana jest miejscowa sieć dróg. Wymaga ona jednak sporych
nakładów finansowych na modernizację nawierzchni i bieŜące naprawy.
Wieś posiada sieć telefoniczną obejmującą wszystkich mieszkańców.
Ma takŜe uporządkowane i wyznaczone centrum z placem autobusowym
i terenem wokół starej kaplicy.
g. Przedsiębiorcy i firmy w Szczejkowicach.
- Hydro-Rem S.C.-Hydraulika Siłowa dla Kopalń prowadząca równieŜ hurtownię
materiałów budowlanych,
- Sklep-Hurtownia Drobiu Szczejkowice Jan i Barbara Jeziorowscy,
- Zakład Stolarski Szczejkowice S.L. Zabłoci,
- Sklep mięsny BoŜena Brząkali,
- Sklep spoŜywczy „Barbara Dyrda”,
- Sklep spoŜywczy „Europa” Bernadeta Polok,
- Hurtownia Pasz .
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4. Ocena mocnych i słabych stron sołectwa.
(Oceny dokonano na podstawie rozdanych mieszkańcom 65 ankiet.)
Mocne strony:
- usytuowanie wśród lasów, cisza i spokój - malownicze połoŜenie
- bliskie sąsiedztwo zakładów pracy (handel, usługi),
- piękne tereny pod budownictwo jednorodzinne,
- moŜliwości zabudowy, duŜo terenów budowlanych,
- odpowiednia sieć dróg,
- zasoby krajobrazowe (lasy, źródełka, ścieŜki rowerowe, Park Krajobrazowy
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich),
- nowoczesna architektura kościoła,
- nowa szkoła z nowoczesną salą gimnastyczną,
- Wiejski Dom Kultury skupiający organizacje społeczne,
- nowoczesna infrastruktura techniczna ( m.in. gazociąg, telefonizacja),
- bezpieczeństwo, niski poziom przestępczości,
- segregacja śmieci,
- pracowitość i przedsiębiorczość mieszkańców, poszanowanie własności,
przywiązanie do rodzinnej miejscowości, tradycyjnych wartości
chrześcijańskich, ofiarność,
- Ochotnicza StraŜ PoŜarna,
Słabe strony:
- drogi lokalne w złym stanie, (zimą, wczesną wiosną bywają nieprzejezdne),
- brak kanalizacji sanitarnej – bardzo dokuczliwe szczególnie w centrum wsi, brak
oczyszczalni przydomowych,
- niewystarczająca ilość połączeń komunikacji publicznej,
- brak chodnika (ścieŜki rowerowej) przy głównej ulicy Gliwickiej,
- brak moŜliwości rozwoju talentów u dzieci,
- brak oferty kulturalnej dla młodzieŜy,
- brak miejsca do aktywnego rozwoju młodego pokolenia,
- ferma drobiu uciąŜliwa ze względu na przykre zapachy,
- czasowe problemy z elektrycznością - brak drugiego zasilania energetycznego
od strony Rybnika,
- brak dostępu do Internetu,
- upadające, zaniedbane rolnictwo, ugory,
- dzikie wysypiska śmieci w przydroŜnych rowach,
- coraz liczniejsza grupa bezrobotnych,
- postępujące zniechęcenie i apatia do działań społecznych,
- zniszczone, nieestetyczne elewacje budynków,
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- drzewa stwarzające zagroŜenie w ruchu drogowym,
- brak chodników przy ulicach szybkiego ruchu,
Szanse:
- dobre połoŜenie geograficzne, bliskie sąsiedztwo duŜych miast,
- rozwój rolnictwa w oparciu o pomoc zewnętrzną,
- rozwój budownictwa jednorodzinnego (tzw. zabudowa wiejska),
- wykorzystanie walorów krajobrazowych, krajoznawczych, wiejskich,
- budowa autostrady (dogodność połączeń, eliminacja ruchu z lokalnych dróg),
- rozwój agroturystyki,
- wzrost liczby mieszkańców Szczejkowic (migracje),
- fundusze pomocowe,
- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.
ZagroŜenia:
- budowa autostrady (hałas, zagroŜenie dla środowiska),
- niestabilne, ciągle zmieniające się przepisy prawne,
- zanieczyszczanie lasu przez dzikie wysypiska śmieci,
- rozwarstwianie się społeczeństwa,
- ukryte bezrobocie w rolnictwie,
- niedostosowanie rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej,
- poŜar lasu.
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5. Wizja rozwoju wsi – plan działań.
W oparciu o analizę słabych i mocnych stron naszej miejscowości i w oparciu o
inwentaryzację zasobów ustalono, Ŝe Szczejkowice powinny się rozwijać
w sposób zrównowaŜony podnosząc jednocześnie standard Ŝycia mieszkańców
w trzech zasadniczych kierunkach:
I Kierunek „Rolnictwo i gospodarka leśna”
Kierunek ten tworzą:
a. rolnictwo tradycyjne,
b. rolnictwo ekologiczne,
c. hodowla i uprawy specjalistyczne,
d. zalesianie,
II Kierunek „Osadnictwo”
Kierunek ten tworzą:
a. budownictwo jednorodzinne o charakterze wiejskim,
b. rekreacja, wypoczynek – działki rekreacyjne.
III Kierunek „Przedsiębiorczość mieszkańców”
Kierunek ten tworzą:
a. usługi,
b. handel,
c. produkcja,
d. pozyskiwanie surowców (piasek, drewno, biomasa)
Wyznaczone kierunki rozwoju są zgodne z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Strategią Rozwoju
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Programem Aktywizacji Gospodarczej
Gminy Górniczej Czerwionka-Leszczyny.
Zakładają stałe wzmacnianie wiejskiego charakteru miejscowości, który jest jej
największym atutem. Powinny być teŜ skoordynowane z kierunkami rozwoju
miejscowości sąsiednich w szczególności naleŜących do Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.
Aby uzyskać rozwój w wyznaczonych kierunkach połączony ze wzrostem
standardu Ŝycia mieszkańców naleŜy wskazane kierunki wspierać lokalnymi
działaniami, które zostały pogrupowane w następujące segmenty:
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Segment I „Infrastruktura Techniczna”.
Segment tworzy:
a. sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacji deszczowej,
sanitarnej,
b. sieć drogowa, chodniki, oświetlenie ulic,
c. sieć teleinformatyczna ,
d. dokładnie opisane inne elementy.
Segment II „Oświata”.
Segment tworzy:
a. rozwój obiektów oświatowych,
b. doskonalenie zawodowe.
Segment III „Kultura – duchowa i fizyczna (sport i rekreacja)”.
Segment tworzy:
a. rozwój obiektów kulturalnych i sportowych
b. zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Segment IV „Bezpieczeństwo”.
Segment tworzy:
a. bezpieczeństwo poŜarowe, wodne,
b. bezpieczeństwo drogowe,
c. bezpieczeństwo socjalne.
Segment V „PołoŜenie”.
Segment tworzy:
a. ciekawostki terenowe,( źródełka, pomniki przyrody)
b. szlaki rowerowe i turystyczne,
c. promocja miejscowości.
Segment VI„Czyste środowisko i estetyka miejscowości”
Segment tworzy:
a. Czystość lasu, dróg, powietrza
b. oczyszczanie ścieków komunalnych,
c. gospodarka odpadami,
Modernizacja i poprawa jakości segmentów jest warunkiem postępującego
rozwoju w wyznaczonych III kierunkach głównych. Modernizacja na poziomie
segmentów będzie odbywała się przez realizację planów operacyjnych
i projektów realizowanych w sołectwie a mogących się wzajemnie uzupełniać
i przenikać.
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Plan zadań do realizacji w poszczególnych segmentach:
Segment I „Infrastruktura Techniczna”.
2005r.
1. Wykonanie podkładu i nawierzchni z betonitów na ul. Gliwickiej Bocznej do
Osiedla Hajduki 576 m2.
7 500zł
2. Wykonanie wodociągu Ø 110 i Ø 63 PE odcinek 180 m zasilającego 5
budynków mieszkalnych na ul. Gajowej, oraz 5 działek budowlanych. Projekt
techniczny oraz przyłącza, właściciele budynków i działek sfinansują z własnych
środków.
11500 zł
3. Wykonać aktualizację map geodezyjnych niezbędnych do projektu wodociągu
przy ul. Gajowej.
1500 zł
4. Przeznaczyć w całości przyznaną dodatkowo kwotę na wykonanie części
Wodociąg w „Osiedlu Hajduki“.
8330 zł
5. Naprawa odwodnienia ul. Bełkowskiej i Bełkowskiej Bocznej przez centrum
Szczejkowic
1000 zł
6. Zwiększenie średnicy oraz wymianę rur stalowych na PE w wodociągu przy ul.
Wiejskiej od skrzyŜowania do szkoły odcinek około 250 m.
Zadanie PWiK
7.
Naprawa wyrównanie i utwardzenie pobocza przy ul. Gliwickiej na odcinku
od końca chodnika do boiska sportowego KS “Borowik”.
Zadanie Powiatu Rybnickiego Ziemskiego – w ramach bieŜącego
utrzymania drogi
2006-2007r.
8.
Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej z uwzględnieniem
kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskie od Kaplicy do rzeki Rudy. Zadanie GiM
Czerwionka – Leszczyny. Zadanie ujęte w planie inwestycyjnym na lata
2006-2007.
9.
Wykonanie dokumentacji technicznej, kanalizacji podbudowy oraz
nawierzchni asfaltowanie ul. Bełkowskiej do potoku obok budynku nr 90.
Zadanie ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2006-2007. Zadanie GiM
Czerwionka – Leszczyny.
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10. Wykonanie kanalizacji oraz dalszy ciąg chodnika przy ul. Gliwickiej od
ul. Rybnickiej do ul. Poprzecznej.
Zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Katowicach
11. Rozgraniczenie dróg oraz przejęcie ich na rzecz gminy : Bełkowska – 3
boczne odgałęzienia, Gajowa, Wiejska, Piaskowa, Daleka i Poprzeczna.
Zadanie GiM Czerwionka – Leszczyny
12. Wykonanie dokumentacji technicznej na utwardzenie pobocza i wykonanie
chodnika z kanalizacją przy ul. Palowickiej.
Zadanie Powiatu Rybnickiego Ziemskiego.
2008-2010r.
Wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną dla całego sołectwa
i realizacja tej kanalizacji.
Segment II „Oświata”.
2006r.
„Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy SP w Szczejkowicach na boisko
mini piłki noŜnej, bieŜni i skoczni”.

Segment III „Kultura – duchowa i fizyczna (sport i rekreacja)”.
2005r.
1.
„Adaptacja Pomieszczeń na Klub MłodzieŜowy z Centrum Multimedialnym
w Szczejkowicach”.
2.
DoŜynki wiejskie.
2006r.
2.
„Plan zagospodarowania terenu po byłej piaskowni przy LKS „Borowik” w
Szczejkowicach”.
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Segment IV „Bezpieczeństwo”.
2006r.
1.
Wykonanie kanalizacji oraz dalszy ciąg chodnika przy ul. Gliwickiej od ul.
Rybnickiej do ul. Poprzecznej. Zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Katowicach.
2007-2008r.
2.
Kanalizacja deszczowa centrum Szczejkowic.

Segment V „PołoŜenie”.
2005r.
1.
Promocja miejscowości.

Segment VI„Czyste środowisko i estetyka miejscowości”
2008-2010r.
1.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla całego sołectwa.
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II. Opis planowanego przedsięwzięcia
„Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieŜowy z centrum multimedialnym”
W małych społecznościach Dom Kultury i Biblioteka są jedynym
miejscem kształcenia, kontaktu z ksiąŜką, rozwijania kultury i źródeł
informacji. Miejsca te są dostępne dla najbiedniejszych i najbogatszych,
dlatego waŜne jest Ŝeby dbać o ich rozwój. W celu realizacji
planowanych działań niezbędny jest remont i modernizacja
pomieszczenia o pow. 40 m2 po przeniesionym Przedszkolu do Szkoły
Podstawowej.
Dzięki
funkcjonowaniu
Klubu
MłodzieŜowego
w
Centrum
Multimedialnym, który ma być nie tylko miejscem organizacji czasu
wolnego, ale przede wszystkim stworzy lepsze moŜliwości pracy w
środowisku młodego pokolenia, podniesie poziom wykształcenia, stanie
się wizytówką naszej wsi oraz poprawi wizerunek placówek w
społeczności. Równocześnie umoŜliwi to środowisku lokalnemu dostęp
do Internetu, wyrówna szanse edukacyjne niezaleŜnie od statusu
majątkowego zintegruje młodzieŜ, która będzie mogła we właściwy
sposób korzystać z multimediów oraz stworzy szanse na promocję
sołectwa poprzez stworzenie strony internetowej Szczejkowic.
Rozwój kulturalny nie przynosi korzyści materialnych, ale wpływa na
kaŜdą dziedzinę Ŝycia mieszkańców wsi, dlatego obecny stan
pomieszczeń wymaga remontu i modernizacji.
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III. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
W ramach zadania naleŜy przeprowadzić adaptację pomieszczeń po byłym
przedszkolu, zlokalizowanych na parterze budynku Wiejskiego Domu Kultury.
NaleŜy wykonać:

koszt

- roboty rozbiórkowe

2 350zł

- wywóz gruzu

1 350zł

- roboty murowe

1 560zł

- roboty tynkowe

2 000zł

- roboty betonowe

500zł

- roboty posadzkowe i okładzinowe

9 600zł

- instalacja centralnego ogrzewania

1 540zł

- instalacja wodno-kanalizacyjna

2 060zł

- instalacja elektryczna

540zł

- stolarka okienna i drzwiowa

6 000zł

- roboty malarskie

2 000zł

Ponadto naleŜy pomieszczenia wyposaŜyć w następujący sprzęt:
- 5 stołów

- 30 krzeseł
- 3 szafy

- stół bilardowy

- 3 zestawy komputerowe ( komputer, monitor, drukarka, skaner )
- 3 stoliki pod sprzęt komputerowy

Koszt zakupu sprzętu komputerowego wynosi 30 000zł.

Łącznie na uzyskanie efektu, jakim będzie powstanie klubu młodzieŜowego z
centrum multimedialnym naleŜy ponieść nakłady w wysokości 59 500zł netto
(z podatkiem VAT daje to kwotę 73 000zł).
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IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
Zadanie planuje się wykonać w latach 2005-2006.
W roku 2005 zostaną rozpoczęte prace adaptacyjne, to jest: roboty rozbiórkowe,
betonowe, tynkowe i instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne.
W roku 2006 zostaną zakończone prace adaptacyjne, a pomieszczenia
wyposaŜone w wyŜej wymieniony sprzęt.
Otwarcie klubu młodzieŜowego planuje się na sierpień 2006r.
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