
Załącznik nr .). do Protokołu 
nr XVIII/08 sesji Rady Gminy 
Lichnowy z dnia 30.06.2008 r

Uchwała Nr XVIII/180/08 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 30.06.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Starynia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy 
uchwala co następuje:

§1 .

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Starynia, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2 .

Traci moc uchwała Nr XIII/130/07 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2007 r. w 
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Starynia.

§3 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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U za s a d n ie n ie

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest głównym celem Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 -  2013, w zakresie którego gminy wiejskie mogą 

pozyskiwać środki finansowe na działania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju 

społeczno-ekonomicznego, aktywizacją ludności wiejskiej oraz utrzymaniem, odbudową i 

poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego a także podniesieniem 

atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o środki z PRO W jest opracowanie 

przez społeczność każdego sołectwa planu odnowy wsi, w którym zawarte mają być kierunki

Miejscowość Starynia posiada taki plan, lecz wymagał on dostosowania do 

wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

lutego 2008 r. 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”.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.

rozwoju.



PLAN ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI STARYNIA

Starynia, czerwiec 2008
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1. Charakterystyka miejscowości

Miejscowość Starynia położone jest w Gminie Lichnowy, w powiecie malborskim na 

terenie Żuław Wiślanych.

Starynia (Altenau) jest jedną z trzech wsi na terenie gminy, która utrzymała swój 

unikatowy charakter i prawie w całości wszystkie cechy wysokiej klasy rozwiązań 

przestrzennych i architektonicznych. Jest wspaniałym przykładem unikatowej kultury 

żuławskiej o rzadko spotykanej urodzie i wewnętrznym uroku. Zachowany został układ i 

tradycja 4 siedlisk, są to bardzo ciekawe zagrody typu "olęderskiego" na siedliskach o starszej 

genezie, łączące w sobie część mieszkalną, inwentarską i składową. To jeden z ostatnich tego 

rodzaju obiektów na Żuławach. Widoczny jest także oryginalny stary bruk i stare obsadzenie 

głównego wejścia do budynku - dwie lipy flagujące ganek to typowe regionalne rozwiązania. 

Obok wsi pojawiła się swego czasu bardzo silna nowa kolonia osadnicza "olędrów - 

menonitów"- skąd najprawdopodobniej "stara" wieś otrzymała nazwę " Altenau". Zespoły 

folwarczne zachowały w bardzo wysokim stopniu swoją oryginalną zabudowę. Murowany 

dom mieszkalny z 1870-1912 r. wraz z oborą i stodołą z 1921 roku są rejestrowanymi 

obiektami zabytkowymi.

Dostrzegając potrzeby planowania strategicznego na każdym szczeblu zarządzania 

samorządowego, sołectwo nasze podjęło działania, zmierzające do opracowania dokumentu 

wskazującego kierunki rozwoju. Udział w Pomorskim Programie Odnowy Wsi uświadamia 

potrzebę dalszego ożywienia aktywności społeczności lokalnej. Dlatego też wszelkie 

działania zarówno społeczne jak i gospodarcze winny mieć charakter zaplanowany.

Opracowanie planu odnowy miejscowości zostało oparte na bazie konsultacji i 

zaangażowania miejscowej społeczności. Udział taki potrzebny jest zarówno w fazie 

projektowania, realizacji i eksploatowania.
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2. Diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości

Jaka jest nasza wieś?
Co ją  wyróżnia? - niewielka miejscowość

- zabytkowa zabudowa
- bardzo dobre stosunki międzyludzkie

Jakie pełni funkcje? - wieś rolnicza
Kim są mieszkańcy? - ludność napływowa

- rolnicy
- pracownicy rolni
- pracownicy usługowi
- emeryci
- renciści
- bezrobotni

Co daje utrzymanie? - praca najemna
-  praca w gospodarstwie
- świadczenia rodzinne

- emerytury
— zasiłki (GOPS)
- praca sezonowa

Jak zorganizowani są 
mieszkańcy?

- Rada sołecka

W jaki sposób rozwiązują - zebrania Rady Sołeckiej
problemy? - zebrania wiejskie

- spotkania z Radnymi, sołtysem, Policją, władzami gminy, rodzicami, przedstawicielami Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Starym Polu
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Jaki wygląd ma nasza 
wieś?

- stara zabudowa
- zabudowa wolna (przysiółek)

Jakie obyczaje i tradycje są 
w nas pielęgnowane i 
rozwijane?

- festyny rodzinne
- majówki

Jak wyglądają mieszkania i 
obejścia?

-mieszkania kilkurodzinne
- zadbane, schludne
- dominacja domów wolnostojących kilkurodzinnych zagospodarowanych w wodę z wodociągu Żuławskiego
- mieszkańcy w 50% podłączeni do sieci telekomunikacyjnej

Jaki jest stan otoczenia i 
środowiska?

- park
- plac zabaw dla dzieci
- zbiornik wodny
- zieleń, układ zieleni wśród rzędów ciągów komunikacyjnych, wśród ciągów melioracyjnych

Jakie jest rolnictwo? - gospodarstwa indywidualne
Jakie są powiązania 
komunikacyjne?

- prywatna linia przewozowa „Lisebus”

Co proponujemy dzieciom 
i młodzieży?

- festyny rodzinne
- rajdy rowerowe organizowane przez GOKiS
- wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki, wernisaże, organizowane przez GOKiS
- zajęcia sportowo-rekreacyjne, tenis stołowy na boisku wiejskim
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3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

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 
znacze
niu
małym

Jest o 
znacze
niu
średnim

Jest o 
znacze
niu
dużym

Uwagi

Zasoby przyrodnicze
Walory krajobrazu X

Walory przyrodnicze X

Wody powierzchniowe (cieki, 
rzeki, stawy)

X

Gleby X

Kopaliny X

Dziedzictwo kulturowe Stara zabudowa

Walory architektury wiejskiej i 
osobliwości kulturowe

X

Walory zagospodarowania 
przestrzennego

X

Zabytki X

Zespoły artystyczne X

Dziedzictwo religijne i 
historyczne

Miejsca, osoby i przedmioty 
kultu

X Kapliczka wiejska

Święta, odpusty, pielgrzymki X - Dzień Dziecka
- wyjazdy na 
wernisaże
- wyjazdy do kina
- wyjazdy do teatru
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Tradycje, obrzędy, gwara X
- Lany Poniedziałek
- majówki

Legendy, podania i fakty 
historyczne

X

Ważne postacie historyczne 

Specyficzne nazwy
X

X

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę 
mieszkalną

X
Boisko

Działki pod domy letniskowe X

Działki pod zakłady usługowe 
i przemysł pustostany 
mieszkaniowe, magazynowe i 
po przemysłowe

X

Tradycyjne obiekty 
gospodarskie wsi (spichlerze, 
kuźnie, młyny)

X

place i miejsca publicznych 
spotkań
Miejsca spotkań i rekreacji

X

Gospodarka i, rolnictwo
Specyficzne produkty 
(hodowle, uprawy połowę)

X
pszenica, rzepak, 
buraki, hodowla

Znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe 
Możliwe do wykorzystania 
odpady poprodukcyjne

X

X - Firma EWA
- Firma DIANA
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Infrastruktura techniczna
w zakresie: energetyki

dostarczenie ciepła 

usuwania ścieków 

usuwania odpadów

X

X

X

X

Zakład Energetyczny w 
Nowym Stawie 

Ogrzewanie etażowe 
Szamba

Zakłady wywozu śmieci 
z Nowego Stawu, 

Nowego Dworu Gd. i 
Malborka

Sąsiedzi i przyjezdni Oddalone o 13 km.
Korzystne, atrakcyjne X miasto Malbork z
sąsiedztwo (duże miasto, Zamkiem
atrakcja turystyczna) Krzyżackim

Ruch tranzytowy X

Przyjezdni stali i sezonowi X
Infrastruktura społeczna
Placówki opieki społecznej X
Szkoły X
Zaplecze kulturalne X
Inne X

Kapitał społeczny i ludzki
OSP X
KGW X
Stowarzyszenia X
Darczyńcy i sponsorzy X
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4. Analiza SWOT -  ocena mocnyc i słabych stron miejscowości

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

SILNE STRONY

Z Bliskie położenie komunikacji kolejowej, (Warszawa- 
Gdańsk)

Z Prywatne linie przewozowe ”Lisebus”
Z Chęć do zmiany (zgodna wola do współpracy)
Z  (Zasoby ludzkie -  50% mieszkańców sołectwa 

stanowią osoby w wieku produkcyjnym)
Z (Żyzne gleby (mady żuławskie )
Z Korzystne warunki do produkcji rolnej,
Z Zdrowe środowisko,
Z  Wykorzystanie walorów krajobrazu,
Z Dobre zaopatrzenie w wodę,
Z Dobra gospodarka odpadami stałymi,
Z Dobra polityka w zakresie opieki społecznej.

SŁABE STRONY

Z Brak dostępu do Internetu,
Z Brak miejsc pracy,
Z Brak zaplecza agroturystycznego,
Z Brak zainteresowania ze strony inwestorów,
Z Brak miejsca spotkań -  świetlicy wiejskiej 
Z  Zły stan dróg powiatowych,
Z Słaba infrastruktura (gazyfikacja, kanalizacja), 
Z  Niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 
Z Uboga oferta rozrywkowo -  sportowa,
Z Brak połączeń komunikacyjnych PKS
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OKAZJE

S  Rozwój rolnictwa,
S  Rozwój przetwórstwa rolniczego, 
S  Rozwój kultury sportu i rekreacji, 
S  Rozwój infrastruktury technicznej, 
S  Budowa kanalizacji,
S  Budowa gazociągu,
S  Informatyzacja________________



ZAGROŻENIA

Z Brak miejsc pracy 
Z Ograniczenie produkcji rolnej,
Z Słabnąca rentowność produkcji,
Z  Brak połączeń komunikacyjnych PKS, 
Z Zagrożenie powodziowe,
Z Zagrożenie migracji młodych osób
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5. Wizja stanu docelowego

Jaka ma być nasza wieś za kilka lat?
Co ma ją  wyróżniać? - estetyka wsi

- mnogość zieleni
- bardzo dobre kontakty międzyludzkie

Jakie ma pełnić funkcje? - turystyczną
- rolniczo-produkcyjna

Kim mają być mieszkańcy? - ludźmi, mającymi poczucie bezpieczeństwa materialnego, świadomymi pozycji 
społecznej, szczęśliwymi,

Co ma dać utrzymanie? - ciężka, uczciwa praca, rolnictwo, turystyka

W jaki sposób ma być 
zorganizowana wieś i 
mieszkańcy?

- przez Radę Sołecką

W jaki sposób mają być 
rozwiązane problemy?

- zgłoszenie do sołtysa lub Rady Sołeckiej,
- forum internetowe

Jak ma wyglądać nasza wieś? - zadbana,
- posiadająca zazielenione tereny,
- zintegrowana obywatelsko

Jakie obyczaje i tradycje mają być 
u nas pielęgnowane i rozwijane?

- Dzień Dziecka,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Mężczyzn,
- wszelkie spotkania integracyjne
- plecienie wieńca dożynkowego
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- piknik nocy świętojańskiej

Jak mają wyglądać mieszkania i 
obejścia?

- estetyczne,
- czyste,
- zmodernizowane, zmechanizowane, bezpieczne i ekologiczne

Jaki ma być stan otoczenia i 
środowiska?

- środowisko schludne,
- zadbane
- bez zanieczyszczeń

Jakie ma być rolnictwo? - nowoczesne,
- spełniające standardy europejskie zachowaniem żywności ekologiczne

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne?

- komunikacja PKS
- prywatne linie przewozowe
- ścieżki rowerowe
- wyłączenie tranzytu wysokotonowego

Co zaproponujemy dzieciom i 
młodzieży?

- organizowanie imprez plenerowych
- możliwość dostępu do Internetu
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6. Wizje rozwoju naszej wsi

• Marzymy, aby nasza wieś... 

posiadała:

-boisko sportowe oraz miejsce do bezpiecznych zabaw dla dzieci

- wyposażona była w świetlicę, będącą miejscem spotkań edukacyjnych i rozrywkowych dla 

mieszkańców

- wyremontowane drogi i chodniki

- ścieżkę rowerową

- zarybiony stawek

- połączenie PKS

- stronę internetową wsi, na której będzie możliwość zaprezentowania jej osiągnięć

- b y ła :

- swoista atrakcją turystyczna

- miejscem bezpiecznym, spokojnym

•  Byłbym szczęśl iwy...

- gdyby udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele związane z rozwojem wsi
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7. Makieta prosramu krótkoterminowego odnowy miejscowości i doboru projektów do realizacji
-  Starynia

Pytanie Propozycja projektu Czy nas stać? Hierarchia
Organizacyjnie Finansowo

Co nas najbardziej 
interesuje? Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego

TAK NIE I

Na czym nam najbardziej 
zależy? BUDOWIE ŚWIETLICY WRAZ Z KOMPLEKSEM 

REKREACYJNYM

TAK NIE II

Co nam najbardziej 
przeszkadza? ZŁY STAN DROGI, BRAK KANALIZACJI, BRAK DOSTĘPU 

DO INTERNETU, BRAK TRANSPORTU DZIECI DO SZKOŁY

TAK NIE I

Co najbardziej zmienia 
nasze życie?

Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego

TAK NIE I

Co przyjdzie nam 
najłatwiej? MODERNIZACJA BOISKA, POPRAWA ESTETYKI 

MIEJSCOWOŚCI
DBANIE 0  OBEJŚCIA, DOSADZANIE DRZEW

TAK TAK III

Co nas najbardziej 
zintegruje?

WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ NASZEJ MIEJSCOWOĆI 
,WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO W CENTRUM 
REKREACYJNO - SPORTOWYM

TAK NIE II
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8. Makieta planu rozwoju i programu odnowy wsi Starynia

Wizja: Starynia jest miejscowością rolniczą, posiadającą wysokie walory przyrodnicze w której mieszkańcy spokojnie i bezpiecznie żyją, pracują 
i odpoczywają.

K luczow e
zagadnienia

A naliza D iagnoza Prognoza Program y Projekty W nioski do 
instytucji 

zew nętrznych
Co jest? Jak jest? Jak ma być? Co trzeba zrobić? W jaki sposób?

Co ją  wyróżnia?
Boisko sportowe Wymagające

modernizacji
Nowoczesne, 

wyposażone w 
odpowiedni sprzęt, 

bezpieczne

Utworzyć centrum 
kulturalno - sportowe

Wznowić granice 
boiska, ogrodzić, 

poprawić stan 
murawy, 

wybudować 
świetlicę ,zbudować 

plac biwakowy, 
posadzić drzewa i 
krzewy, doposażyć 

w odpowiedni 
sprzęt

Instytucje
zewnętrzne

URZĄD GMINY

Zbiornik wodny zaniedbany Piękny, 
pogłębiony, 
zarybiony, z 
pomostem

zmodernizować Pogłębić zbiornik 
wodny,
uporządkować teren 
wokół stawku, 
zarybić, zbudować 
pomost

Instytucje
zewnętrzne

URZĄD GMINY

Obiekt kultu 
religijnego

zaniedbany
odnowiony odnowić

Uzupełnić elementy
ogrodzenia,
pomalować
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Zabytkowe domy
Zaniedbane
elewacje

Poprawić estetykę i 
stan techniczny 
budynków

Przywrócić pierwotny 
wygląd budynków

Odnowić elewacje,
uporządkować
podwórka

-

Pomnik przyrody Brak oznakowania Ogrodzony, 
oznakowany

Ogrodzić oznakować Zawiesić tabliczkę
informacyjną,
ogrodzić

-

Jakie pełni 
funkcję?

Rolniczą, 
mieszkaniową

Brak innych funkcji Stworzyć funkcję 
turystyczną, 
rekreacyjną, 
gospodarczą

Wyposażyć w 
infrastrukturę 
kulturalno-sportową 
oraz turystyczną

Utworzenie centrum
rekreacyjno-
sportowego,
odbudowa zbiornika
wodnego,
renowacja
kapliczki,
zagospodarowanie
terenów zielonych

Dofinansowanie z 
projektu odnowy wsi

Kim są 
mieszkańcy?

Mieszkańcy ogółem 
61 osób

- kobiety -  33
- mężczyźni -28 
Osoby w wieku : 
0-181-15 
19-651-37 
Pow. 661 -9

Niezadowalający 
stan wykształcenia

Podniesienie 
poziomu 
wykształcenia 
Podniesienie 
standardu żucia

Zmotywowanie do 
pracy ,
Podniesienie poziomu 
wykształcenia 
Podniesienie standardu 
życia

Organizacja i 
uczestnictwo w 
kursach i 
szkoleniach, 
Angażowanie w 
sprawy społeczne,

Powiatowy Urząd 
Pracy
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Z czego się 
utrzymują?

Z rolnictwa, z pracy 
w mieście, 
emerytur, rent, 
zasiłków dla 
bezrobotnych

Większość 
mieszkańców 
utrzymuje się z 
pracy zarobkowej, 
część z pracy w 
rolnictwie, 
niewielki procent to 
osoby bezrobotne

Stworzyć
możliwość
podniesienia
kwalifikacji
zawodowych,
stworzyć
możliwości rozwoju 
turystyki również w 
celach zarobkowych

Rozpowszechnianie 
informacji o 
szkoleniach, kursach, 
motywowanie do 
podnoszenia 
kwalifikacji

Rozpowszechnianie 
informacji o 
szkoleniach, 
kursach,
motywowanie do
podnoszenia
kwalifikacji

-

Jak jest
zorganizowana? RADA SOŁECKA

Średnio
zorganizowana
społeczność

Większa
współpraca na rzecz 
wsi

Inicjowanie 
przedsięwzięć 
mających na celu 
integracji, rozwoju i 
poprawy standardu 
życia mieszkańców

Organizacji
możliwości
kształcenia i
dokształcania,
rozwoju
kulturalnego

PUP, GOKiS

W jaki sposób
rozwiązuje
problemy?

Spotkania z wójtem, 
sołtysem, radą 
sołecką, policją

Dobra współpraca Jeszcze lepsza 
współpraca i 
częstsze kontakty

Organizacja spotkań 
integracyjnych, 
edukacyjnych, 
wspólnych wyjazdów

Powstanie centrum
kulturalno-
rekreacyjnego

Program odnowy 
wsi, urząd gminy, 
GOKIS

Jaki ma wygląd?

Posesje usytuowane 
wzdłuż drogi, 
podział na dwie 
części,

Brak centrum 
kulturalno- 
rekreacyjnego, brak 
miejsca spotkań

stworzenie centrum
kulturalno-
rekreacyjnego

stworzenie centrum
kulturalno-
rekreacyjnego

Budowa świetlicy, 
modernizacja boisk 
i kapliczki, 
stworzenie pola 
biwakowego, 
renowacja 
zabytkowych 
zabudowań

Program odnowy 
wsi, urząd gminy, 
GOKIS
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Jakie obyczaje i 
tradycje 
pielęgnuje i 
rozwija?

Religijne, świeckie Brak miejsca 
spotkań

Integracja 
mieszkańców, 
mobilizacja do 
wspólnyh działań

Organizacja zajęć 
sportowych 
szczególnie dla dzieci i 
młodzieży

Organizacja zajęć 
sportowych 
szczególnie dla 
dzieci i młodzieży

-

Jakie są 
mieszkania i 
obejścia?

Domy jedno- i 
wielo rodzinne,

Większość wymaga 
renowacji i 
modernizacji

Remont budynków, 
poprawienie 
estetyki terenów 
przydomowych, 
kanalizacja wsi lub 
budowa 
przydomowych 
oczyszczalni

Odnawianie 
zabudowań, dosadzanie 
dzew,

Poprawa estetyki 
wsi

-

Jaki jest stan 
otoczenia i 
środowiska?

Środowisko 
przyjazne 
człowiekowi, 
jeszcze nie do końca 
skażone, bogate 
krajobrazowo

Park ostoje ptactwa 
dzikiego

Jeszcze więcej 
zieleni, zarybiony 
zbiornik wodny

Pielęgnacja
drzewostanu,

Przecinka drzew

Jakie jest 
rolnictwo?

indywidualne
Za mało 
doinwestowane

Wyposażone w
nowoczesne
urządzenia,
stosujące
nowoczesne
technologie,
spełniające normy
unijne,

Pozyskiwanie środków 
na zakup sprzętu 
rolniczego,

Podnoszenie
kwalifikacji
rolników -
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gwarantujące 
dostatnie życie,

Jakie są
powiązania
komunikacyjne?

Drogi asfaltowe -  
wymagające 
remontu, drogi 
polne, linia 
prywatna LISEBUS 
-  za mała 
częstotliwość 
połączeń

N iewy starczaj ąca 
komunikacja, zły 
stan dróg

Wyremontować 
drogi, utworzyć 
częstsze połączenia 
komunikacyjne

Wyremontować drogi, 
utworzyć częstsze 
połączenia 
komunikacyjne

Poprawić stan 
nawierzchni drogi, 
utwardzenie 
chodnika

-

Co proponuje
dzieciom
młodzieży?

Uczestnictwo w 
przedsięwzięciach 
organizowanych 
przez GOKIS

BRAK 
ŚWIETLICY 
,nieprzystosowane 
boisko

Utworzenie centrum
kulturalno
sportowego

Utworzenie centrum 
kulturalno sportowego

Modernizacja 
boiska, budowa 
świetlicy,
odbudowa zbiornika 
wodnego, 
utworzenie pola 
biwakowego
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9. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć

L.p.
NAZWA
PROJEKTU/
ZADANIA

HARMONOGRAM
REALIZACJI

CEL/DZIAŁANIE PRZEZNACZENIE KOSZT SZACUNKOWY 
DZIAŁANIA

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

1.
Modernizacja
boiska

2008-2009 zaspokojenie potrzeb 
społecznych i 
kulturalnych 
mieszkańców

Mieszkańcy Staryni 
okoliczni mieszkańcy, 
turyści

50 000 PROW

2.
Modernizacja 
zbiornika wodnego

2009 wzrost atrakcyjności 
turystycznej i 
inwestycyjnej 
obszarów wiejskich

Mieszkańcy Staryni 
okoliczni mieszkańcy, 
turyści

19 500 PROW

3.
Odnowienie 
obiektu religijnego

2010 zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki 
obszarów wiejskich

Mieszkańcy Staryni 
okoliczni mieszkańcy, 
turyści

10 000 PROW

6. Oznakowanie i 
zarejestrowanie 
pomnika przyrody

2011 zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki 
obszarów wiejskich

Mieszkańcy Staryni 
okoliczni mieszkańcy, 
turyści

2 000,00 PROW

4.
Budowa świetlicy 
wiejskiej

2013 zaspokojenie potrzeb 
społecznych i 
kulturalnych 
mieszkańców

Mieszkańcy Staryni 
okoliczni mieszkańcy, 
turyści

320 000 PROW

5.
Wyposażenie 
świetlicy wiejskiej

2013 zaspokojenie potrzeb 
społecznych i 
kulturalnych 
mieszkańców

Mieszkańcy Staryni 
okoliczni mieszkańcy, 
turyści

60 000 PROW

2 0



7.
Budowa ścieżki 
rowerowej

2013 promowanie obszarów 
wiejskich

Mieszkańcy Staryni 
okoliczni mieszkańcy, 
turyści

780 000 PROW

8. Oświetlenie boiska 
oraz drogi

2013 Poprawa jakości życia 
na wsi

Mieszkańcy Staryni 
okoliczni mieszkańcy, 
turyści

20 000 Budżet gminy
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