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I. Charakterystyka miejscowości
1.

Położenie
Sołectwo położone jest w północnej części gminy, na malowniczym obszarze o zróżnicowanej,

bogatej rzeźbie terenowej. Wokół wsi występują liczne małe oczka wodne. Zabudowa wiejska w
otoczeniu zieleni wysokiej o zróżnicowanym pokroju, skontrastowanej formie koron zdecydowanie
kontrastuje z powierzchnią otaczających wieś pól. Od strony zachodniej i południowo - zachodniej do
gruntów wiejskich przylega ściana lasu.
2.

Historia
W średniowieczu część wsi wraz z gruntami należała do miasta Koszalina. W 1560 roku miejsce

to zwano: „ Ort Holtz au der polnischen Grenze bei der Holteke Wiesen". Nieznana jest dokładna data
lokacji wsi. W XVIII wieku Kołtki podzielone na a,b,c i d były wsią szlachecką stanowiącą lenno
dziedziczne rodziny von Munchow ( a,b,c ) i rodziny von Lettow ( d). Pod koniec XVIII wieku i na pocz.
XIX wieku przeszły w ręce Lettowów. W 1784 roku były we wsi 2 folwarki, folwark leśny Gostkowo, 2
karczmy i 26 domów. Mieszkał w niej kowal, nauczyciel, pięć rodzin chłopskich, 8 półrolnych. W 1867
roku w Kołtkach były dwie siedziby szlacheckie, szkoła, dom kościelnego i 16 domów. W tym czasie
części a, b i c, posiadała wdowa po majorze Bogusławie Wawrzyńcu von Lettow. Właścicielem części
d był von Pressenthm. W latach 1890 - 93 w Kołtkach były 33 nowe gospodarstwa i resztówka
majątku, należąca do gminy. Właścicielem jej w 1939 roku był Emil Bethge. W tym czasie w samej wsi
istniało 18 gospodarstw, a w obrębie gruntów należących do Kołtek 32 małych gospodarstw
chłopskich. Po 1945 roku - majątek upaństwowiono, założono PG.
3.

Struktura przestrzenna

Współczesny układ wsi – czytelny układ owalnicowy, zmieniony w południowej części wsi ze względu
na wyburzenie części zabudowy mieszkalnej i gospodarczej.
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II Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

2.1. Zasoby przyrodnicze
Zrąb flory obszaru Kołtki tworzą gatunki wielu elementów geograficznych, wśród których
dominujący charakter mają rośliny szeroko rozpowszechnione w północnej i środkowej Europie. Wiele
jest tu gatunków o charakterze euro-syberyjskim (jagoda, siódmaczek leśny inne gatunki runa leśnego
lasów sosnowych i mieszanych, z drzew: sosna zwyczajna i jarząb pospolity). Na wilgotnych łąkach i
bagnach spotyka się wiele roślin północnych (skrzyp błotny, turzyca bagienna, kilka gatunków
mchów). Najliczniej jednak reprezentowane są gatunki mające swoje centrum występowania w
Europie Środkowej, a wśród nich: dąb szypułkowy, lipa szerokolistna i klon zwyczajny. Z roślin zielnych
należy wymienić: turzycę palczastą, zawilec gajowy i szczyr trwały.
Świat zwierząt jest tu bogaty. Można tu wymienić gatunki szeroko upowszechnione na
kontynencie euroazjatyckim (ssaki: zając szarak, kuna leśna, sarna, dzik; z ptaków: orzeł bielik,
bocian, żuraw, czapla siwa, kuropatwa, kilka gatunków kaczek, sójka, dzwoniec, świergotek łąkowy i
drzewny, słowik rdzawy, kulczyk i dzięcioł). Występują też gatunki o charakterze południowym,
reprezentowane głównie przez bogaty świat owadów, a wśród kręgowców: chomiki i nietoperze.
W okolicach sołectwa znajdują się jeziora: Bielsko (o powierzchni 268 ha.i głębokości do 23 m.),
Cieszęcino (o powierzchni 102 ha i głębokości 50 m.), wzdłuż których rozciąga się Park Krajobrazowy
wraz z jeziorami Łobez (zajmuje obszar o pow. 48,7 ha) i Ławiczka (pow. 6,6 ha). Leżą one w dorzeczu
Gwdy i Noteci, a ich wody spływają rzeką Białą do Czernicy. W akwenach tych żyje kilkanaście
gatunków ryb. Okolice jezior pokryte są lasami mieszanymi oraz borami. Na terenie gminy znajduje się
największe sztuczne wzniesienie woj. zachodniopomorskiego - góra ROZWALINY o wysokości 239,1
m.n.p.m.

2.2. Dziedzictwo kulturowe
Kołtki to miejscowość gdzie zachowano historyczny układ przestrzenny wsi. Do najważniejszych
zabytków i pamiątek kultury zaliczyć należy:


Zespół dworski we wschodniej części wsi, założony w XVIII wieku i rozbudowany w XIX wieku



Cmentarz przykościelny - na wyniesieniu wzmocnionym kamieniem naturalnym, obsadzony
szpalerem klonowo - lipowym. Nieczytelny układ nagrobków ( zachowane pojedyncze
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egzemplarze - z k. XIX wieku)


Cmentarz ewangelicki założony w połowie XIX wieku



Park podworski - krajobrazowy XIX wiek z układem wodnym: strumieniem dzielącym park na
osi pn.-wsch. : pd. -zach. systemem stawów wodnych. Drzewostan o składzie gatunkowym
rodzimym

2.3. Obiekty i tereny
Na terenie miejscowości znajduje się boisko rekreacyjno – sportowe.
2.4. Infrastruktura społeczna
W Kołtkach funkcjonuje świetlica wiejska.
2.5. Infrastruktura techniczna
Stopień zwodociągowania miejscowości Kołtki wynosi 100 %. Budynki mieszkalne,
usługowe i przemysłowe ogrzewane są tylko lokalnymi źródłami ciepła o różnym paliwie
energetycznym (węgiel, koks, elektryczność, drewno i gaz). W miejscowości i gminie nie
występuje zbiorcze wysypisko odpadów komunalnych. Obecnie odpady są gromadzone w
zasobnikach i wywożone poza obszar sołectwa i gminy. Na terenie miejscowości funkcjonuje
system zbiórki odpadów komunalnych. Każde gospodarstwo wyposażone jest w pojemniki do
gromadzenia tych odpadów. Segregacja odpadów odbywa się poprzez rozstawione pojemniki,
tzn. plastiki typu PET i szkło.
2.6. Gospodarka i rolnictwo
Warunki gruntowo-wodne, brak zanieczyszczeń i klimat stwarzają na terenie Kołtek dość korzystne
warunki dla upraw rolniczych. Grunty orne występują na powierzchni 468.6575 ha (od IV do VI klasy),
łąki i pastwiska zajmują 116.2177 ha. Na terenie Kołtek znajdują się 33 gospodarstwa rolne.
Na terenie Kołek uprawia się głównie żyto ozime, pszenżyto jare i ozime oraz owies i grykę zwyczajną.
W części gruntów występuje również mieszanka zbożowa jara, ziemniaki jadalne oraz mieszanki
wieloletnie traw na gruntach ornych, takie jak: łąka trwała, czy pastwisko trwałe.
Wśród zwierząt utrzymywanych przez mieszkańców Kołtek dominuje bydło mleczne i bydło opasowe
oraz kozy. Ze względu na brak uciążliwego przemysłu i nieskażone środowisko /niski poziom
nawożenia mineralnego i chemizacji rolnictwa/ wytworzone produkty rolne posiadają walory zdrowej
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żywności i stanowią znakomity surowiec przetwórczy.

2.7. Kapitał społeczny i ludzki
Liczba ludności w miejscowości wg stanu na 31.12.2010 wynosi 120 osób.

STATYSTYKA LUDNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI
KOŁTKI
5

6
37
0-19 lat
20-60 lat
61 - 65 lat
66 - 100 lat

72

Na terenie miejscowości Kołtki działa Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów prowadzące działalność
statutową w zakresie kształtowania warunków pracy i życia ludności wiejskiej odpowiadających
standardom cywilizacyjnym i pozwalającym mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne,
edukacyjne, kulturowe i społeczne.
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III Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

 Zintegrowana społeczność i mobilizacja
mieszkańców do prowadzenia zmian
najbliższego otoczenia
 Wysokie walory przyrodniczo –
krajobrazowe
 Czyste środowisko naturalne duże obszary
leśne i bogate zasoby runa leśnego,
 Liczne jeziora i szlaki przechodzące przez
miejscowość
 Kluby sportowe i działające grupy
nieformalne
 Kompleks sportowo-rekreacyjny (boiska)

 Ograniczony budżet sołectwa
 Mała aktywność mieszkańców i wysokie
bezrobocie
 Słabo rozwinięta baza i oferta turystyczna
 Słaba estetyka zabudowy, w tym bloki po
byłych PGR
 Brak kanalizacji
 Bardzo słaba kondycja lokalnych dróg i
niewystarczająca sieć połączeń
komunikacyjnych
 Niska klasa okolicznych gleb
 Duża migracja młodzieży
 Położenie na granicy województwa

SZANSE

ZAGROŻENIA

 Moda na Eko-przemysł i energię odnawialną
 Promocja walorów krajobrazowych i
turystyki kwalifikowanej (np. nordingwalking, jazda rowerowa, camping)
 Środki z funduszy UE
 Rozwój turystyki, zwłaszcza wiejskiej i
agroturystyki
 Położenie w obszarze Euroregionu
Pomerania
 Atrakcyjność terenów i zasobów
przyrodniczych oraz powiązanie szlaków
turystycznych
 Wzrost wykształcenia społeczności lokalnej
 Rozwój rolnictwa i wędkarstwa
 Budowa oczyszczalni ścieków

 Zaburzony naturalny obieg wodny,
spowodowany zamknięciem kanału jeziora
Babięcińskiego
 Wysychanie studni gruntowych
 Pogłębiające się patologie społeczne na
terenie sołectwa (alkoholizm, narkomania)
 Niż demograficzny i starzejące się
społeczeństwo
 Niewłaściwa gospodarka odpadami i
postępująca za tym degradacja środowiska
 Zubożenie społeczeństwa
 Wzrost bezrobocia
 Brak ożywienia gospodarczego na terenie
Gminy Biały Bór
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IV Charakterystyka obszarów

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia

potrzeb mieszkańców
W miejscowości Kołtki można wyróżnić jeden obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie
oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obszar ten znajduje się w centralnej części wsi. Teren
położony przy świetlicy wiejskiej przeznaczony jest pod budowę placu zabaw. Obecnie na tym
terenie ustawione są ławostoły i kosze na śmieci, znajduje się na nim boisko rekreacyjno – sportowe
na którym organizowane są sołeckie festyny . Teren ogólnie dostępny, nieogrodzony.

V Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną

PRIORYTET 1
1
2
3
4

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
CEL

Modernizacja świetlicy
Przebudowa placu zabaw
Kształtowanie umiejętności praktycznych
Aktywna promocja sołectwa

PRIORYTET 2
1
2
3

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI
CEL

Oznaczenie szlaków rowerowych
Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Budowa wiaty z kamiennym kominkiem na placu rekreacyjnym

PRIORYTET 3

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

2

CEL
Poprawa warunków bytowych mieszkańców
Stworzenie i przebudowa dróg do Kolonii

3

Rozwój energii odnawialnej

1
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ZADANIE NR 1
Źródła
finansowania
CEL

Budżet Gminy Biały Bór, PROW
MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KOŁTKI

Tytuł Projektu

„MÓJ DRUGI DOM”

Przedmiot
Projektu

Stworzenie miejsca spotkań dzieci, młodzieży do zajęć warsztatowo edukacyjnych

Działania

1.
2.
3.
4.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na prace
Prace remontowo - budowlane
Doposażenie świetlicy w sprzęt (AGD, RTV)
Opracowanie harmonogramu działań

Koszt

100 000 zł

Żródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2011 – 2012

Uzasadnienie

1.
2.
3.
4.

Integracja dzieci i rodziców
Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci
Wzrost atrakcyjności wsi
Zapewnienie rozrywki dla dzieci

ZADANIE NR 2
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PRIORYTET

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

1

BUDOWA PLACU ZABAW

Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu

Stworzenie placu zabaw - bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca zabaw dla
dzieci i młodzieży
Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci.
Przed przystąpieniem do realizacji projektu podjęto następujące działania w celu
stworzenia bezpiecznego placu do zabaw dla dzieci:
 wydzielenie placu pod budowę placu zabaw,
 uporządkowanie terenu,
 przygotowanie dokumentacji.
Planuje się wykonanie placów zabaw poprzez ustawienie następujących urządzeń
zabawowych i rekreacyjnych:

Działania

-

huśtawka równoważna na podstawie metalowej – 1 szt.

-

huśtawka podwójna drewniana – 1 szt.

-

sprężynowiec - 2 szt.

-

tablica regulaminowa - 1 szt.

-

ławka – szt.2

-

kosz na śmieci – 2 szt.

-

zjeżdżalnia z podestem, przeplotnią i drabinką krzyżakową – szt.1

Wszystkie urządzenia i sprzęty będą spełniały wymogi bezpieczeństwa w zakresie
projektowania, produkcji , montażu i konserwacji stawiane przez polskie i
europejskie normy. Montowane urządzenia będą posiadały wszystkie wymagane
atesty i certyfikaty.
Głównym celem budowy placu zabaw jest zapewnienie najmłodszym mieszkańcom
miejscowości bezpiecznego, atrakcyjnego spędzania czasu przez zabawę pod
okiem rodziców w miejscu zorganizowanym i spełniającym wszelkie wymogi
bezpieczeństwa oraz stworzenie okazji do nawiązywania nowych znajomości i
zabaw grupowych.
W chwili obecnej brak oferty na aktywne spędzanie czasu dla najmłodszych
mieszkańców
2010
Koszt

14.371,6

Źródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2010
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ZADANIE NR 3
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu

Działania

Uzasadnienie

1
3

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ – ODKRYWANIE TALENTÓW

Zajęcia edukacyjno-warsztatowe – Przekazywanie wiedzy osób starszych
(lokalni artyści) dzieciom i młodzieży
1. Opracowanie planu zajęć
2. Stworzenie harmonogramu prac (organizacja wernisaży i prac

artystycznych; rzeźba, haft, prace plastyczne, dzierganie na drutach)
3. Wdrażanie zajęć
1.
2.
3.
4.
5.

Integracja dzieci i rodziców
Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci
Wzrost atrakcyjności wsi
Zapewnienie rozrywki dla dzieci
Promocja miejscowości

Koszt

10 000 zł

Żródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2012 – 2013
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ZADANIE NR 4
PRIORYTET
CEL

1
4

Promocja sołectwa poza jego granicami

1. Wyjazdy o występy chóru oraz teatru na festiwalach, przeglądach,
festynach, odpustach, imprezach plenerowych
2. Promocja sołectwa poprzez przygotowania potraw kulinarnych ( pierogi,
krokiety, chleb ze smalcem, ciasto, itp….)
3. Przygotowanie folderu, materiałów promocyjnych z herbem Kołtek:
(koszulki, długopisy, torby, itp…)
4. Zakup materiałów na kostiumy i scenografie

Działania

Uzasadnienie

AKTYWNA PROMOCJA SOŁECTWA

KOŁTKI – AKTYWNE W POWIECIE I ŚWIECIE

Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

1.
2.
3.

Zaistnienie w gminie, powiecie, województwie
Wzrost atrakcyjności wsi
Rozwój wsi

Koszt

25 000 zł

Żródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2012 – 2015
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ZADANIE NR 5
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu

2
1

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI
OZNAKOWANIE SZLAKU ROWEROWEGO

CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE
Poznanie atrakcyjnych nowych miejsc rekreacyjnych
1. Wyszukiwanie pomników przyrody (zwiedzanie bunkrów
powojennych)
2. Wytyczanie nowych szlaków rowerowych
3. Oznakowanie szlaków
4. Przygotowanie szlaków do użytku (renowacja)
5. Wyznaczenie miejsc postoju
6. Wykonanie mapek szlaków

Działania

Uzasadnienie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poznawanie przyrody i okolicznych atrakcji przyrodniczych
Wdrażanie zdrowego trybu życia
Promocja sołectwa
Korzystanie z darów lasów
Zaangażowanie młodzieży miejscowej (przewodnik)
Odkrywanie, poznawanie historii regionu

Koszt

23 000 zł

Żródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2014 - 2016
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ZADANIE NR 6
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu

Działania

Uzasadnienie

Koszt
Źródła
finansowania
Termin realizacji

2
1

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

JAK TRWOGA TO DO BOGA
Remont kościoła
1. Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej i uzyskanie
stosownych pozwoleń
2. Działania remontowo- budowlane
3. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu

1. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców uczęszczających na msze święte
2. Wzrost atrakcyjności sołectwa
3. Integracja społeczna
40 000 zł
Budżet Gminy Biały Bór, PROW
2015 – 2016
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ZADANIE NR 7

PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu

Działania

Uzasadnienie

Koszt

2
3

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI
BUDOWA WIATY Z KAMIENNYM KOMINKIEM NA PLACU REKREACYJNYM
POD WIATĄ

1. Budowa wiaty z kamiennym kominkiem, jako miejsca spotkań mieszkańców
1. Pozyskanie terenu, przystawanie do potrzeb działania
2. Opracowanie dokumentacji technicznej
3. Zakup materiałów niezbędnych do stworzenia wiaty i zagospodarowania
terenu
4. Wybudowanie świetlicy
1. Wiata będzie miejscem spotkań mieszkańców Kołtek i okolicznych sołectw,
które będą grillować i miło spędzać czas.
2. Integracja mieszkańców, którzy będą wspólnie rozwiązywać problemy,
dzielić się swoimi radościami.
3. Takie miejsce jest nie zbędne w Kołtkach, ponieważ mieszkańcy są aktywni
potrzebują miejsca, w którym po pracach na rzecz wsi odpoczną i się
zrelaksują.
4. W czasie festynów we wsi wiata będzie schronieniem np. przed deszczem,
a grill będzie przypominał ognisko domowe
50 000 zł

Źródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2014 -2016
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ZADANIE NR 8
PRIORYTET
CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu

Działania

Uzasadnienie

3
1

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW
BEZPIECZNA DROGA W TROSCE O NAJMŁODSZYCH

Dotyczy modernizacji obszaru przydrożnego sołectwa
1. Przygotowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich zezwoleń
2. Przeprowadzenie przetargu na inwestycję
3. Prace infrastrukturalne
1.
2.
3.
4.

Poprawienie bezpieczeństwa społeczności wiejskiej
Rozwój infrastruktury wiejskiej
W trosce o zwierzęta hodowlane
Stosowanie się do przepisów drogowych

Koszt

1 500 000 zł

Źródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2014 – 2016
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ZADANIE NR 9
PRIORYTET

3

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

CEL
Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu

1

POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW

Działania

Uzasadnienie

BLIŻEJ EUROPY
Doprowadzenie wody do gospodarstw i odprowadzenie ścieków
1.
2.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych pozwoleń
Przeprowadzenie procesu kanalizacji wsi

1. Zrównoważony rozwój wsi
2. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom poprzez likwidację nieszczelnych
zbiorników bezodpływowych

Koszt

1 000 000 zł

Źródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2012 - 2016
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ZADANIE NR 10
PRIORYTET

3

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

CEL

2

STWORZENIE I PRZEBUDOWA DRÓG DO KOLONII
DROGA BEZ PRZESZKÓD

Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu

Ułatwienie dojazdu wszelkim pojazdom do Kolonii

Działania

1.
2.
3.
4.

Przygotowanie dokumentacji technicznej
Konsultacje społeczne
Uzyskanie stosownych pozwoleń
Przeprowadzenie prac

Uzasadnienie

1.
2.
3.
4.

Poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi
Zrównoważony rozwój wsi
Podniesienie atrakcyjności wsi
Wzrost ruchu turystycznego

Koszt

2 000 000 zł

Źródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2012 – 2016
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ZADANIE NR 11
PRIORYTET

3

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

CEL

3

ROZWÓJ ENERGII ODNAWIALNEJ

Tytuł Projektu
Przedmiot
Projektu
Działania

Uzasadnienie

SŁOŃCE DAJE CIEPŁĄ WODĘ
Założenie kolektorów słonecznych na świetlicy
1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji
2. Modernizacja instalacji
3. Zamontowanie kolektorów słonecznych na budynku świetlicy wiejskiej w
Kołtkach
1. Obniżenie kosztów energii elektrycznej, a tym samym ochrona środowiska
naturalnego.
2. Wskazanie dobrych praktyk mieszkańcom
3. Zrównoważony rozwój miejscowości.

Koszt

50 000 zł

Źródła
finansowania

Budżet Gminy Biały Bór, PROW

Termin realizacji

2014 – 2016
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