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

Uchwała Nr XVIII/182/08 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 30.06.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tropiszewo.

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 Tropiszewo, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę Nr XIII/132/07 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2007 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Tropiszewo”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZE

fan Michalski
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Uzasadnienie

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

Sołectwo Tropiszewo posiada plan odnowy, który wymaga 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.
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WÓJT GMINY LICHNOWY

PLAN ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI TROPISZE WO

Tropiszewo, czerwiec 2008
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1. Charakterystyka miejscowości
J

Miejscowość Tropiszewo położone jest w Gminie Lichnowy, w powiecie malborskim 

na terenie Żuław Wiślanych.

Powierzchnia wsi wynosi 980,17 ha, liczba ludności (stan na 31.12.2004 r.) -  229 osób. 

T ropiszew o (Trapenfelde) To w ieś ty p u  kolonijnego założona przez „olęderskich" 

m ennonitów . Krajobraz historyczny zachował się w bardzo wysokim stopniu, jak również 

układ i tradycja wszystkich trzech pierwotnie istniejących siedlisk. W latach 20 -  tych XX 

wieku powstał w okolicy bardzo ciekawy, jednorodny i samowystarczalny kompleks 

przestrzenny związany z fabryką mydła, składający się z budynku przemysłowego oraz 

niewielkiego osiedla pracowniczego wolnostojących domków willowych, który winien także 

podlegać ochronie.

Dostrzegając potrzeby planowania strategicznego na każdym szczeblu zarządzania 

samorządowego, miejscowość nasza podjęło działania, zmierzające do opracowania 

dokumentu wskazującego kierunki rozwoju. Udział w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich - Program 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? - zróżnicowanie społeczno-zawodowe

- naturalne (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 w gospodarstwie
- praca najemna
- zasiłki (GOPS)
- świadczenia rodzinne
- emerytury
- praca sezonowa

Jak zorganizowani są 
mieszkańcy?

- Rada sołecka

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

- spotkania z Radnymi, sołtysem, Policją, środowiskiem nauczycielskim, rodzicami
Jaki wygląd ma nasza - zabudowa zagrodowa
wieś? - zadbane gospodarstwa
Jakie obyczaje i tradycje są 
w nas pielęgnowane i

- Wyplatanie wińca dożynkowego
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rozwijane? - Noc Świętojańska
- Dzień Dziecka
- Dzień Kobiet

Jak wyglądają mieszkania i 
obejścia?

- Dominacja domów wolnostojących kilkurodzinnych zagospodarowanych w wodę z wodociągu Żuławskiego
- B. mieszkańcy w 50% podłączeni do sieci telekomunikacyjnej

Jaki jest stan otoczenia i 
środowiska?

- 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?

- Zajęcia w świetlicy wiejskiej
- Turnieje piłki nożnej
- Spotkania Mikołajkowe
- Wieczorki Andrzejkowe z obrzędem lania wosku
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne, tenis stołowy, gry planszowe
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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 Równinne

Walory przyrodnicze X

Wody powierzchniowe (cieki, 
rzeki, stawy)

X

Gleby X

Kopaliny X Piasek

Dziedzictwo kulturowe

Walory architektury wiejskiej i 
osobliwości kulturowe X X

Domy
„poniemieckie”

Walory zagospodarowania 
przestrzennego

X

Zabytki X Fabryka mydła,
Budynek drewniany z połowy 
X IX w .

Zespoły artystyczne -

Dziedzictwo religijne i 
historyczne

Miejsca, osoby i przedmioty 
kultu

Święta, odpusty, pielgrzymki

X

X

Dzień Dziecka 
Majówki przy 
figurze Matki 
Boskiej prowadzone 
przez najstarszą z 
kobiet

Tradycje, obrzędy, gwara X
Plecienie Wieńca 
Dożynkowego. 
Tradycja lanego 
poniedziałku.
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Legendy, podania i fakty 
historyczne

X Noc Świętojańska

Ważne postacie historyczne X

Specyficzne nazwy X
Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę 
mieszkalną

X

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)place i miejsca 
publicznych spotkań 
Miejsca spotkań i rekreacji

X

X Świetlica, boisko

Gospodarka i rolnictwo
Specyficzne produkty 
(hodowle, uprawy połowę)

Znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe 
Możliwe do wykorzystania 
odpady poprodukcyjne

X X

Pszenica, rzepak, 
buraki, hodowla 
ogórki, cebula, 
marchew 
Sklep spożywczy

Słoma

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
Korzystne, atrakcyjne 
sąsiedztwo (duże miasto, 
atrakcja turystyczna)

X Oddalone o 20km. 
Miasto Malbork z 
Zamkiem Krzyżackim

Ruch tranzytowy X
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Przyjezdni stali i sezonowi X O d w ie d z in y  k re w n y c

Infrastruktura społeczna
Placówki opieki społecznej X
Szkoły
Zaplecze kulturalne X X Świetlica
Inne X

Kapitał społeczny i ludzki
OSP X
KG W
Stowarzyszenia 
Darczyńcy i sponsorzy

X

X
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4. Analiza SWOT -  ocena mocnych i słabych stron miejscowości

SILNE STRONY SŁABE STRONY

Z Bliskie położenie komunikacji kolejowej, (Warszawa- Z Duża liczba bezrobotnych ,
Gdańsk) Z Brak miejsc pracy,

Z Prywatne linie przewozowe ”Lisebus” Z Brak zaplecza agroturystycznego,
Z Zasoby ludzkie -  50% mieszkańców sołectwa Z Systematyczne ubożenie mieszkańców,

stanowią osoby w wieku produkcyjnym Z Brak zainteresowania ze strony inwestorów,
Z Świetlica wiejska, Z Brak organizacji rekreacyjno-sportowych,
Z Żyzne gleby (mady żuławskie ) Z Zły stan dróg powiatowych,
Z Korzystne warunki do produkcji rolnej, Z Apatia i stagnacja mieszkańców,
Z Telekomunikacja, Z Słaba infrastruktura (gazyfikacja, kanalizacja),
Z Zdrowe środowisko, Z Niska świadomość ekologiczna mieszkańców,
Z Wykorzystanie walorów krajobrazu, Z Uboga oferta rozrywkowo -  sportowa,
Z Dobre zaopatrzenie w wodę, Z Brak połączeń komunikacyjnych PKS
Z Dobra gospodarka odpadami stałymi, Z Niski poziom wykształcenia,
Z Dobra polityka w zakresie opieki społecznej. Z Duży odsetek osób korzystających z pomocy Opieki

Społecznej.
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OKAZJE

S  Wykreowanie Centrum Kultury 
Z Rozwój rolnictwa,
S  Rozwój przetwórstwa rolniczego,
^  Rozwój kultury sportu i rekreacji,
Z Rozwój infrastruktury technicznej,
Z Budowa kanalizacji,
Z Budowa gazociągu,
Z Wykorzystanie walorów krajobrazu poprzez

r

melioracje i zagospodarowanie rzeki ” Świętej”



ZAGROŻENIA

S  Brak miejsc pracy 
S  Ograniczenie produkcji rolnej,
S  Słabnąca rentowność produkcji,
S  Brak połączeń komunikacyjnych PKS, 
S  Zagrożenie powodziowe,
S  Wzrost ubóstwa i patologii społecznej, 
S  Zagrożenie migracji młodych osób
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5. Wizja stanu docelowego

Jaka ma być nasza wieś za kilka at?
Co ma ją  wyróżniać? Ekologia, dobrze prosperujące gospodarstwa rolne, integracja poprzez wspólne 

inicjatywy, dobrze rozwinięte ośrodki kultury sportu i rekreacji.
Kultywowanie tradycji wiejskich.

Jakie ma pełnić funkcje? Funkcja rolniczo -  usługowa

Kim mają być mieszkańcy? Ludzie świadomi swej pozycji społecznej, wykształceni, znający języki obce. 
Mające poczucie bezpieczeństwa materialnego.

Co ma dać utrzymanie? Rolnictwo -  tzw. Grupy producenckie, usługi na rzecz rolnictwa i inne, inwestorzy

W jaki sposób ma być 
zorganizowana wieś i 
mieszkańcy?

Poprzez Radę Sołecką.

W jaki sposób mają być 
rozwiązane problemy?

Zgłaszanie do Rady Sołeckiej, Sołtysa, Radnego.

Jak ma wyglądać nasza wieś? Zazielenienie terenów, zadbana, rozwinięta, łącząca tradycje z nowoczesnością, 
zintegrowana społecznie.

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

Święta Dożynkowe, organizowanie Dnia Dziecka, Dzień Kobiet, Noc Świętojańska

Jak mają wyglądać mieszkania i 
obejścia?

Schludnie, estetycznie, czyste, rabaty kwiatowe,
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Jaki ma być stan otoczenia i 
środowiska?

---- y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- —

Środowisko zadbane, wykorzystanie ekologii jako znaczącego elementu ochrony 
środowiska.

Jakie ma być rolnictwo? Nowoczesne, dochodowe, spełniające standardy europejskie przy zachowaniu specyfiki 
dobrej polskiej żywności

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne?

Komunikacja PKS, Prywatne linie przewozowe, Centrum Kultury z placem zabaw, 
boisko sportowe

Co zaproponujemy dzieciom i 
młodzieży?

Sala komputerowa (internat) organizowanie imprez plenerowych, kultywowanie 
tradycji, koła zainteresowań.
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6. Wizje rozwoju naszej wsi

• Marzą aby moja wieś...

- Aby działała świetlica, gdzie organizowano by zabawy i dyskoteki dla dzieci (internet w 

świetlicy)

Posiadała dostęp do intemetu

Posiadała boisko z bieżnią i miejscem do gry w koszykówkę, piłkę nożną 

Posiadała plac rekreacyjny nad rzeką „Świętą” (ławki, stoliki, miejsce na ognisko) 

Posiadała połączenia PKS

- Posiadała wyremontowane drogi i chodniki

- Aby wieś była nowoczesna i czysta (pojemniki do segregowania śmieci, kosze przy 

ulicy), dobrze oświetlona

•  Byłbym szczęśliwy...

- Gdyby we wsi nie było przemocy, żeby było bezpiecznie 

Gdyby nie było osób spożywających alkohol,

- Gdyby policja bardziej pilnowała porządku i bezpieczeństwa,

- Gdyby nie było ludzi biednych i głodnych,

Gdyby dbano o czystość i wygląd wsi,

Gdyby było więcej miejsc rozrywki, aby nie było dzieci bawiących się na ulicy i 

przystanku autobusowym (imprezy, festyny itp.)
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7. Makieta programu krótkoterminowego

Pytania dotyczące 
projektów

Propozycje projektów Czy nas na to stać ? Hierarchia
organizacyjnie finansowo

Co nas najbardziej 
zintegruje ?

Rozszerzenie działalności kulturalnej na bazie świetlicy 
(wspólna praca społeczna) TAK NIE I

Na czym nam 
najbardziej zależy ?

Doposażenie świetlicy wiejskiej
TAK NIE I

Co nam najbardziej 
przeszkadza ?

Brak środków finansowych, apatia, ubożenie społeczeństwa, 
brak miejsc pracy, znikoma komunikacja

Co najbardziej zmieni 
nasze życie ?

Zmiana mentalności, stosunków międzyludzkich, stworzenie 
wizji rozwoju, utworzenie miejsc sprzyjających rozwojowi 
integracji mieszkańców wsi

TAK
Raczej
TAK

Co osiągniemy 
najłatwiej ?

Budowa kanalizacji lub osiedlowych i przydomowych 
oczyszczalni TAK

Raczej
TAK



8. Makieta planu rozwo ju i programu odnowy wsi Tropiszewo

Wizja: Tropiszewo jest wsią o średnim standardzie życia mieszkańców, pielęgnujących wartości życia 
wiejskiego łącząca tradycje z nowoczesnością.

Kluczowe
zagadnienia

Analiza Diagnoza Prognoza Programy Projekty Wnioski do 
instytucji 

zewnętrznych
Co jest? Jak jest? Jak ma być? Co trzeba zrobić? W  ja k i sposób?

Co ją wyróżnia? Świetlica
wiejska

Lokal po remoncie 
niewykorzystana 
powierzchnia lokalu

Ma pełnić funkcje 
centrum kulturalnego

Doposażyć świetlicę i 
kuchnię

Zakup komputerów z 
oprogramowaniem, mebli ,założenie 
sieci internetowej

PROW, Urząd 
Gminy

Wielofunkcyjne
boisko
sportowe

Zaniedbana 
powierzchnia ,nie 
rekultywowana 
zarośnięta , 
nawierzchnia 
utrudniająca grę, zły 
stan drogi 
prowadzącej do

Centrum spotkań 
mieszkańców, ma służyć 
w celach sportowych jak i 
rekreacyjnych (festyny)

Rekultywacja terenu, 
założenie nawierzchni z 
trawy, utwardzenie drogi 
,zamontować 2 lampy przy 
drodze do boiska, 
zamontowanie skrzynki 
elektrycznej 
(transformatora)

Wyrównać teren, zasianie trawy, 
systematyczne okoszenia ,wyłożenie 
odpowiednim materiałem nawierzchni 
małego boiska do gry w kosza, zakup 
kosza wraz ze stojakiem. Wyłożenie 
drogi np. płytami ,jombo”, założenie 
2 lamp przy drodze

PROW, Urząd 
Gminy

Kapliczka. Zły stan techniczny Renowacja całej kapliczki 
wraz z ogrodzeniem i 
utwardzeniem placu

Przywrócić oryginalny 
wygląd.

Odnawianie całej kapliczki, utwardzić 
teren wokół wraz z zamontowaniem 
nowego ogrodzenia

PROW, Urząd 
Gminy

Gospodarstwa 
coraz bardziej 
zadbane

Zaniedbane budynki 
mieszkalne

Zadbane domy ,czyste 
podwórka, zwarta 
zabudowa

Zadbać o dobry wygląd 
zabudowań

Poprzez rozmowy z mieszkańcami na 
temat estetyki zabudowy, odnowić 
elewacje budynków

Środki własne

Rzeka Święta Zaniedbane 
środowisko wodne 
głęboko zamulone 
dno, słaby nurt rzeki

Przystosowana do użytku 
turystycznego

Dbać o czystość 
środowiska naturalnego, 
prowadzić nadzór, 
przystosować do użytku np. 
do spływów kajakowych

Ograniczenie zanieczyszczenia ze 
strony rolnictwa i gosp. domowych, 
przeprowadzić melioracje, 
ofaszynować(utwardzić) brzegi rzeki

PROW, Urząd 
Gminy, RPO
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Równinny 
krajobraz, 
historyczny 
układ wsi

Tereny zadbany, 
posesje biorą udział w 
programie „Piękna 
wieś”

Wieś całkowicie 
uporządkowana ,dużo 
zieleni, brzeg rzeki 
Świętej obsadzony 
wierzbami

Zagospodarować pobocza 
przy głównej drodze 
,zlikwidować chodnik

Zadbanie o zieleń przydrożną ,nad 
rzeką poprzez okoszenia poboczy i 
nasadzenie nad rzeką wierzb

PROW, Urząd 
Gminy

Jakie
pełni funkcje?

Rolnicza i 
mieszkaniowa

Brak innych funkcji -  
np. turystycznej.

Rozwój funkcji 
gospodarczych, 
agroturystycznych 
rekreacyjnych i 
turystycznych

Wyposażyć w 
infrastrukturę rekreacyjną i 
zagospodarować tereny 
zielone.

Budowa ścieżek rowerowych 
,przystani dla kajaków,.

Kim są 
mieszkańcy?

Liczba
mieszkańców
229 osób
Ludność
napływowa,
rolnicy,
pracownicy
rolni, emeryci
,renciści
bezrobotni

Niezadowalający stan 
wykształcenia, zbyt 
wielu dotkniętych 
chorobami ,rodziny 
utrzymujące się z 
zasiłków GOPS

Poprawa poziomu 
wykształcenia ludności, 
obniżenie bezrobocia na 
terenie wsi

Zadbać o podniesienie 
poziomu wykształcenia.

Organizowanie kursów, wykładów, 
pogadanek, szkoleń

Z czego się 
utrzymują?

Z pracy w 
gospodarstwie, 
zatrudnienie w 
zakładach na 
terenie gminy i 
poza nią, zasiłki 
GOPS 
świadczenia 
rodzinne, 
emerytury 
,renty

Małe gospodartwa, 
duża ilość 
bezrobotnych

Gospodarstwa zbliżone 
wielkością do średniej w 
regionie, mały % 
bezrobotnych, duże 
zatrudnienie w usługach

Propagować agroturystykę i 
dodatkowe działalności w 
gospodarstwach rolnych.

Organizować w świetlicy szkolenia 
agroturystyczne i nt. pozarolniczych 
źródeł dochodu na wsi, tworzyć nowe 
miejsca pracy (świetlica wiejska), 
kursy przekwalifikowujące, kurs 
wyplatania wikliny

Preferencyjne 
kredyty dla 
rolnictwa z 
dopłatami ARiMR, 
kursy
przekwalifikowujące
P.U.P.

Jak jest
zorganizowana?

Rada sołecka Społeczność słabo 
zintegrowana.

Działające prężnie KG W i 
stowarzyszenie rozwoju 
wsi.

Wznowić istnienie KGW, 
organizować festyny i inne 
imprezy integracyjne dla 
mieszkańców sołectwa

Angażować mieszkańców do 
wspólnego działania na rzecz wsi 
poprzez zebrania wiejskie i imprezy 
okolicznościowe

Udzielanie przez 
Urząd Marszał
kowski wsparcia 
finansowego pro
jektom mieszkań
ców

W jaki sposób 
rozwiązuje

Przez zebrania 
Rady Sołeckiej, 
zebranie

Słabe zaangażowanie 
mieszkańców

Liczne zebrania z 
działaczami społecznymi

Zaangażować mieszkańców 
wsi do działania na jej rzecz

Spotkania na świetlicy Utrzymanie 
świetlicy ze środków 
gminy, doposażenie
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problemy? wiejskie,
składanie
wniosków
pisemnych
,spotkania z
Radnym,
Policją

jej ze śr. 
wojewódzkich

Jaki ma wygląd? Bez wy raźnego
centrum,
posesje
usytuowane
wzdłuż drogi, ,
świetlica,

Brakuje elementów 
wyróżniających, 
pieknie położona nad 
malowniczą rzeką 
Świętą

Nadanie charakteru naszej 
wiosce

Zadbać o wyeksponowanie 
krajobrazu, wykorzystać 
położenie rzeki

Budowa ścieżki rowerowej, budowa 
przystani dla kajaków

Jakie 
obyczaje 
i tradycje 
pielęgnuje i 
rozwija?

Wyplatanie
wieńca
dożynkowego,
Noc
Świętojańska, 
Dzień Dziecka, 
Dzień Kobiet, 
„Majówki” 
przy kapliczce

Mała liczba osób 
angażujących się w 
imprezy i święta.

Zaktywizowana młodzież 
oraz starsze pokolenie.

Skupiać młodzież w 
różnych kołach i zespołach, 
organizować obchody 
tradycyjnych uroczystości o 
zasięgu gminnym i 
powiatowym, wprowadzić 
harmonogram imprez.

Zobowiązanie do tego zadania 
pracownika świetlicy, zaangażowanie 
starszego pokolenia do przekazywania 
tradycji młodym.

Jakie są 
mieszkania i 
obejścia?

Domy jedno- i 
wielorodzinne, 
wyposażone 
częściowo w 
telefony i 
komputery, 
obejścia 
typowo rolnicze

Liczne wymagają 
odnowienia, brak 
małej architektury, 
brak ogrzewania 
ekologicznego

Odnowione elewacje, 
przed budynkami mała 
architektura, ogrzewanie 
ekologiczne

Odnowić część budynków 
dbać o obejścia wokół 
domu

Malowanie domów, sadzenie 
krzewów i roślin ozdobnych

Jaki jest stan 
otoczenia i 
środowiska ?

Rzeka Święta i 
zieleń wśród 
ciągów
komunikacyjny
ch

Zaniedbane koryto 
rzeki,brak parku 
rekracyjnego

Rzeka dostosowana do 
spływu przy tym nadzór 
nad jej czystością

Wykonać oczyszczenie 
rzeki, pogłębienie jej i 
przystosowanie do 
spływów kajakowych

Zagospodarowanie rzeki Świętej oraz 
przyłączenie się do organizacji 
spływu kajakowego przedłużając jego 
trasę z gminą Nowy Staw

Dofinansowanie 
zagospodarowania 
środka wsi przez 
Urząd
Marszałkowski

Jakie jest 
rolnictwo?

Gospodarstwa
indywidualne

niedoinwestowanie Wyposażone w 
nowocześniejsze maszyny, 
stosujące nowoczesne 
technologie produkcji

Zakupić nowszy sprzęt i 
maszyny, zawiązać grupy 
producentów rolnych

Zabiegać o tanie i długoterminowe 
kredyty na maszyny do wspólnego 
użytkowania oraz wsparcie ze 
środków UE

Utrzymanie dopłat 
ARiMR do 
kredytów 
rolniczych, 
szkolenia z zakresu
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WPR
Jakie są
powiązania
komunikacyjne?

Asfaltowa 
droga, drogi 
polne, prywatna 
komunikacja 
autobusowa, 2 
przystanki 
autobusowe,.

Drogi i chodniki w 
złym stanie 
technicznym, 
wystające płytki 
chodnikowe, brzeg 
chodnika utrzymuje 
wodę na drodze 
asfaltowej, nieliczni 
maja dostęp do 
Internetu

Przełożenie chodnika lub 
jego likwidacja i ułożenie 
nowego asfaltu na drodze, 
możliwość podłączenia 
Internetu dla wszystkich 
wraz ze świetlicą

Wyrównanie dróg polnych 
przy użyciu sprzętu rolni
czego,

Społecznie naprawiać drogi polne, 
likwidacja lub przełożenie chodnika z 
ułożeniem asfaltu przy pomocy 
finansowej z zewnątrz

budowa nowej 
centrali (TPSA lub 
inna firma)

Co proponuje 
dzieciom 
i młodzieży?

Świetlica -  
zajęcia w 
świetlicy, 
Spotkania 
Mikołajkowe, 
Wieczorki 
Andrzejkowe z 
obrzędem lania 
wosku, tenis 
stołowy, gry 
planszowe 
Boisko- turnieje 
piłki nożnej, 
zajęcia 
sportowo- 
rekreacyjne

Zakres zabaw, gier i 
zajęć sportowych 
mało atrakcyjny. Nie 
wykorzystane boisko.

Stan dotychczasowy, 
ponadto zajęcia 
komputerowe, nauka 
języków, kółka 
zainteresowań, ćwiczenia 
fizyczne

Zakupić komputery z 
oprogramowaniem, zakupić 
stanowisko do ćwiczeń 
„Atlas”,

Wprowadzić zajęcia komputerowe, 
naukę języków obcych, podłączyć 
internet, umożliwić ćwiczenia w 
małej siłowni pod nadzorem 
opiekuna.
Odnowić i zainstalować istniejące 
urządzenia do zabaw dla dzieci

Dofinansowanie 
zakupu komputerów 
i sprzętu sport, przez 
Urząd
Marszałkowski, 
utrzymanie 
pracownika 
świetlicy ze śr. 
Gminy.
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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.
Renowacja figurki wraz z 
wykonaniem ogrodzenia i 
utwardzeniem terenu wokół 
figurki

2009 zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki 
obszarów wiejskich

Mieszkańcy Tropiszewa, 
okoliczni mieszkańcy, turyści

15 000 PROW

2.
Przeprowadzenie kursu 
wyplatania z wikliny

2009 promowanie obszarów 
wiejskich

Mieszkańcy Tropiszewa, 
okoliczni mieszkańcy, turyści

20 000 PROW

3.
Zakup komputerów do świetlicy 
i założenie Internetu oraz 
wyposażenie świetlicy wiejskiej 
np. biblioteczka, szafki, stoliki i 
krzesła pod komputery

2009-2010 zaspokojenie potrzeb 
społecznych i 
kulturalnych 
mieszkańców

Mieszkańcy Tropiszewa, 
okoliczni mieszkańcy, turyści

35 000 PROW

4. Powiększenie i naprawa 
przystanku przy p.Nowak

2010 poprawa jakości życia Mieszkańcy Tropiszewa, 
okoliczni mieszkańcy, turyści

2 000 PROW

5. Zamonotowanie dodatkowych 
punktów świetlnych

2011 poprawa jakości życia Mieszkańcy Tropiszewa, 
okoliczni mieszkańcy, turyści

18 000

6. Utwardzenie drogi do boiska 2012 Poprawa jakości życia Mieszkańcy Tropiszewa 23 000 Budżet Gminy

7. Melioracja rzeki Świętej, 
utwardzenie brzegów rzeki, 
przystosowanie do użytku, np. 
spływy

2012 wzrost atrakcyjności 
turystycznej i 
inwestycyjnej obszarów 
wiejskich

Mieszkańcy Tropiszewa, 
okoliczni mieszkańcy, turyści

50 000 PROW

8. Budowa ścieżek rowerowych 2013 wzrost atrakcyjności 
turystycznej i 
inwestycyjnej obszarów 
wiejskich

Mieszkańcy Tropiszewa, 
okoliczni mieszkańcy, turyści

180 000 PROW
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