
Załącznik Nr ^  
do protokołu nr VII/2003 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 1 lipca 2003 r.

Uchwała Nr VII/ 83/ 2003 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia długofalowego planu rozwoju sołectwa Lichnowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 26 ,poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co 
następuje:

Zatwierdza się długofalowy plan rozwoju sołectwa Lichnowy , stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Wlanvstrtin Nacel



Uzasadnienie.

Do uchwały w sprawie zatwierdzenia długofalowego planu rozwoju sołectwa Lichnowy.

Społeczność sołectwa Lichnowy zdeklarowała chęć uczestnictwa w Pomorskim Programie 
Odnowy Wsi. W ramach programu w roku 2003 opracowywany jest do realizacji projekt 
„Zabawa -  Nauka -  Internet”.
Jednym z kryterium przyjęcia wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego jest 
sporządzenie przez sołectwo swojego długofalowego planu rozwoju. Przedstawiony plan jest 
zgodny z założeniami opracowywanej Strategii Gminy Lichnowy.

mgr Waldemar Lamkoiuski



Załącznik do Uchwały Nr VII/83/2003 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 1 lipca 2003 r.

WÓJT GMINY LICHNOWY

DŁUGOFALOWY PLAN ROZWOJU 
SOŁECTWA LICHNOWY

L ichnow y, l ip ie c  2003



Lichnowy 28.06.2003 r.

Protokół z zebrania wiejskiego

• i

. W dniu 28 czerwca 2003 roku o godzinie 15.00 w Swieticy Środowiskowej w 
Lichnowach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Lichnowy.

Zebranie otworzyła i prowadziła Lider Anna Skorupa. Przedstawiono Program Odnowy 
Wsi Pomorskiej edycja 2003. Następnie Lucjan Pietrzyk przekazał informacje dotyczące 
szkolenia Liderów Wiejskich. W dalszej części zebrania przedstawiono plan długofalowego 
rozwoju sołectwa Lichnowy. Po dyskusji do przedstawionego planu zgłoszono dwa wnioski 
dotyczące:

renowacja ołtarza gotyckiego -  wniosek zgłosił ks. Jan Sindrewicz
częściowa modernizacja ul. Wiatracznej i oświetlenia -  wniosek zgłosiła sołtys Stefania
Osińska.

Po wpisaniu w/w wniosków zatw-ierdzono plan rozwoju sołectwa i uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

Podjęto uchwałę o woli przystąpienia społeczności wiejskiej do Pomorskiego 
Programu Odnow y Wsi. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 
Uchw ały w załączeniu.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
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Uchwała Zebrania Wiejskiego

Z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie przyjęcia Długofalowego Planu Rozwoju Sołectwa Lichnowy.

§i -
Na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o przyjęciu Długofalowego Planu Rozwoju Sołectwa 
Lichnowy.

§ 2 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lider Wiejski 

Anna Skorupa



Uchwała Zebrania Wiejskiego.

Z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi

§ i .
Na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o przystąpiu sołectwa Lichnowy do 

Pomorskiego Programu Odnowy Wsi

§ 2 .

W ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi realizowany będzie projekt „Zabawa-Nauka 
-  Internet” .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Lider Wiejski
h Y/Wa,

Anna Skorupa

/



Długofalowy plan rozwoju sołectwa Lichnowy

Wstęp

Liclinowy położone są w centrum Gminy Lichnowy, w powiecie malborskim, 
na terenie Żuław Wiślanych. Powierzchnia sołectwa wynosi 1586 ha, liczba 
ludności (stan na dzień 27.06.2003r.) -  820 osób.

Dostrzegając potrzebę planowania strategicznego na każdym szczeblu 
zarządzania samorządowego również nasze sołectwo podjęło działania 
zmierzające do opracowania dokumentu wskazującego kierunki rozwoju.
W związku z wcześniej podjętymi działaniami społeczności lokalnej w 
tworzeniu Świetlicy Środowiskowej, wieś Lichnowy uchwałą Rady Gminy 
została wytypowana do udziału w Pomorskim Programie Odnowy Wsi. Program 
ten uświadamia potrzebę dalszego ożywienia aktywności społeczności lokalnej. 
Dlatego też wszelkie działania zarówno społeczne jak i gospodarcze winny mieć 
charakter zaplanowany.

Opracowanie długofalowego planu rozwoju sołectwa zostało oparte na bazie 
konsultacji i zaangażowaniu miejscowej społeczności. Udział taki jest potrzebny 
zarówilo w fazie projektowania, realizacji i eksploatowania.

Analiza Zasobów Sołectwa

Do wykonania analizy zasobów7 wykorzystano dwie tabele (zal. nr 1 i 2)



JACY JESTEŚMY? -  Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa

Jaka jest nasza wieś?

Co ją wyróżnia? - historyczny układ
- centralnie zlokalizowany kościół zabytkowy znacząco wpisujący się w krajobraz
- świetlica środowiskowa, wszechstronnie wyposażona

Jakie pełni funkcje? - rolnicza
- usługa w zakresie podstawowym
- mieszkaniowa

Kim są mieszkańcy? - ludność napływowa 100% śladowo rdzenna
Co daje utrzymanie? - praca na własnych gospodarstwach

- najemna praca rolnicza (Zakład Rolno Usługowy, Spółdzielnia Rolnicza)
- zatrudnieni w instytucjach placówek oświatowych
- lokalny handel

Jak zorganizowani są 
mieszkańcy?

-OSP
- Rada sołecka
- Rada powiatu
- Kółka rolnicze

W jaki sposób rozwiązują 
problemy?

- poprzez składanie wniosków
- poprzez zebrania wiejskie

Jaki wygląd ma nasza 
wieś?

- wielodrożnica
- zwarta, wielozagrodowa

i



ANALIZA ZASOBOW WSI
STOŁECTWO: LICHNOWY  GMINA: LIC H N O W Y

Zasoby -  to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które 
mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych 
lub prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi

Rodzaj zasobu Brak Jest o Jest o Jest o Uwagi
znaczeni znaczeniu znaczeni
u małym średnim u dużym

Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu

X X
równinne

Walory przyrodnicze
X X

Wody powierzchniowe (cieki, 
rzeki, stawy)

X X
Gleby

X X
Kopaliny

Środowisko kulturowe

Walory architektury wiejskiej 
i osobliwości kulturowe X X

Walory zagospodarowania 
przestrzennego X X

Zabytki X X Zespół
Dziecięco

Zespoły artystyczne X X Młodzieżowy
„Nazaret”

Dziedzictwo religijne i 
historyczne

Miejsca, osoby i przedmioty Kościół 
gotycki z XIX

kultu X X w.

-odpust 21.10 
-dożynki 
-dzień seniora

Święta, odpusty, pielgrzymki X X -noc
świętojańska



Tradycje, obrzędy, gwara -

Legendy, podania i fakty 
histoiyczne X X

Legenda o 
budowie wieży 
maślankowej 
w Malborku

Ważne postacie historyczne 

Specyficzne nazwy

X *■

Lachowicz
Rychlik

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę 
mieszkalną

X

Działki po domy letniskowe
1
]

Działki pod zakłady usługowe 
! i przemysł pustostany 
! mieszkaniowe, magazynowe i 

po przemysłowe

?
' 1:

Tradycyjne obiekty 
gospodarskie wsi (spichlerze, 
kuźnie, młyny)place i miejsca 
publicznych spotkań X X X

Miejsca spotkań i rekreacji Świetlica 
Środowiskowa 
, boisko 
sportowe, hala 
sportowa przy 
Zespole Szkół 
sala

widowiskowa 
przy OSP-

Gospodarka i, rolnictwo
Specyficzne produkty 
(hodowle, uprawy połowę) 
Znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe 
Możliwe do wykorzystania 
odpady poprodukcyjne

X

X

S-nia
Produkcyjna
„Zwycięstwo”

Słoma



Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne, atrakcyjne X X
sąsiedztwo (duże miasto, „
arteria komunikacyjna,
atrakcja turystyczna)
Ruch tranzytowy -

Przyjezdni stali i sezonowi X X
Instytucje
Placówki opieki społecznej X X GOSP
Szkoły X X Ośr.
Dom kultury X X Zdrowia
Inne Poczta, BS,

Policja
Ludzie, organizacje OSP,
społeczne ”Caritas”
OSP X X Klub
KGW - Sportowy
Stowarzyszenia X X „Strażak”
Darczyńcy i sponsorzy X X

*  DATA . ,< A : 9 9 :A 9 °.P. f :



Analiza SWOT

SILNE
Centralne położenie na terenie gminy 
Zasoby ludzkie 
Prężnie działająca Świetlica 
Środowiskowa
Dostęp do instytucji, usług istniejących 
we wsi

- Ośrodek Zdrowia, Urząd 
Pocztowy, OSP, punkt kasowy 
BS, Policja, sklepy, stacja paliw, 
Zespół Szkół z halą sportową i 
salami komputerowymi 

Dobrze rozwinięta współpraca władz z 
sąsiednimi gminami, powiatem 
województwem i zagranicą 
(partnerstwo z gminą w Bawarii)
Żyzne gleby
Małe zanieczyszczenie środowiska 
Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna 
Istniejący obiekt zabytkowy -  kościół z 
XIV w.

SŁABE
Duża liczba bezrobotnych
Brak miejsc pracy
Brak oczyszczalni ścieków
Brak zaplecza turystycznego i obsługi
turystów
Niedostatecznie rozwinięta melioracja 
Ubożenie ludzi
Mała częstotliwość kursowania 
autobusów PKS.
Brak kanalizacji, gazyfikacji 
Brak inwestorów z zewnątrz 
Stagnacja i niezadowolenie ludzi

OKAZJE
Wejście do UE -  rozwój usług i 
działalności okołorolniczej 
Dalsze rozwijanie istniejącego 
Ośrodka Kultury i Sportu, 
Wykreowanie istniejących obiektów 
zabytkowych.
Wykorzystanie byłego torowiska 
kolejki wąskotorowej na budowę 
ścieżki rowerowej .

ZAGROŻENIA
Ograniczenie produkcji rolniczej 
Zamknięcie mostu lisewskiego na 
Wiśle
Słabnąca rentowność transportu 
publicznego
i konieczność jego dofinansowania z 
UG
Zagrożenie powodzią.



/

WIZJA

Mieszkańcy Lichnów żyją godnie, kultywują swoje tradycje a wieś jest 
rozwojowa i silna gospodarczo.



Arkusz 6
ARKUSZ PLANOWANIA
NASZA MAŁA STRATEGIE - PLAN ROZWIJU SOŁECTWA

{

Wizja Rozwoju Sołectwa
Prorytet 1
Rozwój in fras truk tu ry  wsi L ichnow y

Prorytet 2
Poprawa stanu ś r o d o w is k a  natura lnego

Prorytet 3
Integracja m ieszkańcówCel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 1: Cel 2: Cel 3:Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej Budowa i rozwój malej infrastruktury sportowej Poprawakomunikacji Uporządkowaniegospodarkiściekowej Rekultywacja terenów zielonych wsi Remont świetlicy wiejskiej Odbudowa i rozwójdziedzictwakulturowegoProjekty: Projekty: Projekty: Projekty: Projekty Projekty: Projekty: Projekty: Projekty:

1) Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej przy O S P
1) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy świetlicy 1) Wymiana przystanku przy ZR Lichnowy 1 ) Budowa kolektora Nowy Staw-Lichnowy 1) Odbudowa parku przy ul. Tczewska,Zwycięstwa

J .
1) Remont dachu

1) uruchnomienie koła teatralnego na bazie szkoły i świetlicy
2) modernizacja ogrzewania w/w obiektu 2) budowa placu zabaw przy świetlicy 2) Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej 2) Budowa sieci Wykonanie elementów małej architektury 2) Wykończenie wnętrza 2) Powrót do tradycji
3) zagospodarowanie terenu przyległego 3) Doposażenie boiska sportowego

3) budowa ciągu pieszo- rowerowego ZR -wieś 3) Likwidacja szamb
2) Modernizacja parku przy ul. Tczewska, Lachowicza ! 3) Zakup wyposażenia

3) Uruchomienie mini muzeum-izby historii naszej wsi •
4) Doposażenie placu zabaw 4) modernizacja i oświetlenie ul. Wiatracznej 4) Renowacja gotyckiego ołtarza

i

i


