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Rady Gminy Starcza

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowosci Starcza"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 22001r. Nr 142poz. 1591 z p62n.zm.),

Rada Gminy Starcza
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s l
Zafuiietdza sie ,,Plan odnowy miejscowosci Starcza" na lata
2008-2014, realizowany w ramach dzialania ,Odnowa i rozw6j wsi"
objetego Programem Roz,voju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013
o tresci stanowiacej Zalqcznik Nr 1 do ninieiszej uchwaty.

s 2
Wykonanie uchwaly powieza sie W6jtowi Gminy Starcza.

s 3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Pnewodniczqca Rady/0miny
"-'r

Marlld Wuu$jiczah



PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOSCI STARCZA
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Pragniemy, aby STARCZA byla wizyt6wkq naszej gminy

i jednoczesnie wsiE z rozbudowane infrastrukturE technicznq

stwarzajEcq warunki do rozwoju agroturystyki i rekreacji, gdzie

mieszkaricy chcq nie tylko mieszkac i pracowa6, ale r6wnie2

aktywnie wypocrywac.



Spis Tresci

1- CharakterystykamiejscowosciStarcza
1 .1. Rys historyczny
1.2. lnwentaryzac,ja zasob6w sluzqca ujeciu stanu Eeczywistego
2. Analiza SWOT
3. Planowane kierunki odnowy mieiscowo6ci Starcza
4. Opis planowanych zadan do realizacji w latach 2008 - 2014
5. Opis priorytetowego zadania pzewidzianego do realizacji
5.1. Szacunkowy kosztorys planowanego projektu
5.2. Harmonogram planowanego projektu
6. Wizja przyszlosci dla miejscowosci Starcza



l. Charakterystyka miejscowosci Starcza

1.'l Rys historyczny

PieMsza wzmianka o miejscowosci Starcza pochodzi z 1662 roku jako Starca.

Zostala ona lokowana na obszarze historycznych zarosli o okresleniu Pniewno, a jej nazwa

wywodzi sie od staropolskiego slowa "Starczek" , czyli pniaczek.

Legenda zaC m6wi, ze bardzo dawno temu w5r6d las6w mieszkal stazec pustelnik,

kt6ry zajmowal sie leczeniem ziolami. Mial bardzo dobre serce, pomagal ka2demu

potzebujqcemu (zwykle biedakom). Jego umiejetno6ci znane byly w okolicy, ludz,e z

ro2nych stron ptzy)ezdzali, by kotzysiac z jego pomocy i porad zielarskich. Z czasem

zaczeli w poblizu chaty starca wycinac las i budowae M*asne chaty, a kiedy stazec zmarl,

osadnicy w dow6d wdzieczno6ci nazwali wie6, w kt6rej mieszkal, Starcz+

Teren dzisiejszej Starczy a2 po wiek XV naleial do Slaska. Od XVI wieku jej

obszar zndldowal sie ju2 w granicach Rzeczypospolitej, w powiecje lelowskim

wojew6dztwa krakowskiego. Osada do 1793 roku byla udasnoscie krolewska klucza

Poczesna w starostwie olsztyiskim. WieS nale2ala do parafii w Poczesnej, a dopiero od

1911 roku stala sie samodzielne paratie. Starcza od poczatku powstania gmin, tj. od'1867r

ai do 1952 nale2ala do gminy Rekszowice. W latach 1952-1954 i 1973-1991 znalazla sig w

gminie Kamienica Polska, zas w latach 1954-1973 byla siedzibq gromady, skupiajqcq

sze56 wsi.

W okresie istnienia gromady uzqdzono osrodek zdrowia, oiwarto biblioteke

publiczn4 wybudowano od podglaw droge bitA p62niej asfaltowq i uruchomiono pierwsze

polqczenia komunikacyjne z Czestochow4 w latact 1956-59 pzeprowadzono

elektMikacje wsi, a w latach szeScdziesietych pzystqpiono do budowy nowej szkoly

podstawowej, tzw. tysiqclatki. W latach siedemdziesiatych wystawiono dom nauczyciela

i nowy ocrodek zdrowia, a w latach osiemdziesiAtych wybudowano remizo - Swietlice.

Kolejna reforma administ.acyjna w 1973r. wcielila zn6w Starcze wraz

z sqsiadujqcymi z ni4 solectwami do gmioy Kamienica Polska, co spowodowalo, i2 rozwoj

gospodarczy nieco oslabl i wzroslg niezadowolenie mieszkahcow.

Na mocy Rozpozadzenia Rady Ministtorv z dnia 2 grudnia 1S1 roku utwozono

Gmine Starcza, kt6ra swojA dzialalnosc rozpoczela I stycznia 1992 roku, a miejscowoSd

Starcza stala sie jej siedzibe.



Naturalnq funkcja wsijest rolnict\,vo indywidualne, a caly jej obszar stanowi dogodnE

tereny lowieckie.

Dominujq uprawy zbozowo-okopowe, chdw bydta i hodowla tzody chlewnej.

Struktura wykorzystania grunt6w w Starczy prezentuje sie nastepujqco:
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Najwieksza powierzchnie zajmuja grunty ome (49,7%), co Swiadczy o tym, 2e

mieszkahcy wsi w dalszym ciqgu uzyskujq dodaikowe dochody z gospodarstw rolnych.

Nie mniejjednak odlogi i ugory plasujq sig na drugim miejscu, co Swiadczy o powolnym

spadku zainteresowania praca na roli. Rolnic{.vo nie stanowi gl,ownego 2r6dla utzymania

mieszkaicow. Gospodarstwa sa nazbyt rozdrobnione z przewaga slabych gleb i czesto

odlogowanych. Jednak mimo to mog+yby stanowi6 dla ich Mdaicicieli 2rodlil utzymania

jako gospodarstwa agroturystyczne. Na tych terenach pzy zastosowaniu Mda6ciwej

agrotechniki mo2na uzyskac wysokie i niezawodne plony wiekszosci roslin uprawnych.

Opr6cz prowadzenia gospodarstw rolnych, mieszkaicy zajmujq sie tez

dzialalnoscia gospodatczA Na terenie wsi istniqe kilkana3cie podmiot6w gospoda.czych

zajmujqcych sie g+ownie handlem. Cze6a mieszkaic6w czerpie dochody z pracy

najemnej w innych miejscowoSciach oraz prac sezonolvych.

W Starczy dziatajq lokalne organizacje i stowazyszenia: Gminny Klub Sportowy
"Czarni", Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", Ochotnicza Stra2 Po2arna, Kolo

Gospodyi Wiejskich, Kol'c Rencist6w iEmerytow oraz stowarzyszenie - Spoleczna

Inicjatywa Ekologiczna-,,EKO-STARCZA'

Pzez zachodniq cze6a wsi ptzebiega droga wojew6dzka Czestochowa-cliwice,

a 3 km na wsch6d od wsi biegnie trasa ekspresowa (DKl). Z uwagi na polo2enie

pomiedzy dwoma duzymi traktami komunikacyjnymi istnieje ogromne mozliwogci

inwestowania w r62norakich kierunkach.



Polozenie Stafczy w sesiedztwie wa2nych szlak6w komunikacyjnych daje jej du2e

moiliwosci realizacji pzedsiewzieC zwiqzanych z ruchem drogowym otaz o

charakteze turystycznym, np. infrastruktury ptzydtoZnd) i bazy noclegowo -

gastronomicznej, tak2e usytuowanie innej dzia+alnosci gospodarczej.

Do cennych obiekt6w w miejscowosci Starcza zalicza sie zabytkowy ko6ci6l

parafialny w otoczeniu okazalych lip drobnolistnych oraz drewniany ko6ciol parafii

starokatolickiej mariawit6w.

Te miejsca kultu religijnego sq czesto odwiedzane pzez pielgzymdw w drodze na Jasna

G6re, a plac pzy koSciele parafialnym pielgzymi wykozystuja czesto jako miejsce
'wypoczynku .

Czeste pielgzymki wiemych stwazaje mozliwosci rozwoju turystyki, co jest szansA do

powstania malej gastronomii i zaplecza sanitarno-soqalnego.

W ostatnich dziesieciu latach Starcza wzbogacila sie o sie6 wodociagow4,

telekomunikacyjnq i kanalizacji - sanitamej, wlasne ujecie wody i stacje jej uzdatniania, a

takze energooszczedne oSwietlenie ulic, chodnikiprzy ul. Gliwickiej iul. Gminnejoraz bank

spoldzielczy.

Zorganizowano rSwnie2 wyw6z Smieci oraz punkty selektywnej zbiorki odpadow;

plastik, papier, szkl,o.

Na rogu ulic Szkolnej i Targowej usytuowane jest nowoczesne pzedszkole, do kt6rego

pzylega wybudowane w 2006 roku boisko sporlowe (do pilki koszykowej i siatkowej) wraz

z parkingiem i czesciq edukacyjno-rekreacyjne.

W Starczy znajduj4 sie Szkola Podstawowa i Gimnazjum, do kt6rych uczeszcza

mlodziez z calej gminy. MieszczE sie w jednym du2ym budynku, wymagajacym jednak

modernizacji, zainicjowanej wykonaniem projektu budowlanego w 2007 roku.

ldieszkancy w ramach podsiawowej opieki zdrowolnej korzystajq ze Swiadcz66

medycznych w Oirodku Zdrowia w Starczy, jak nr\Nniei z zabieg6w w gabinecie

rehabilitacyjnym.

Osoby i rodziny znajdujqce sie w trudnei sytuacji zyciowej maja mozliwosc

korzystania ze wsparcia finansowego i porad Gminnego Oirodka Pomocy Spotecznej.



W 2005 roku gmina przystqpita do budowy pelnowymiarowej sali gimnaslycznej, kt6rq

planuje si9 oddae do uZytku w sierpniu 20Og roku. W dalszym ciqgu zachodzi jednak

koniecznosc budowy pzy szkole otwartych sportowych boisk wielofunkcyjnych wykonanych

z trawy syntetycznej i poliuretanu.

Dla poprawienia bezpieczeistwa uczni6w szkoty podstawowej i gimnazjum

wybudowano chodnik od budynku szkoly do ko6ciota w Starczy. W na.iblitszym czasie planuj€

sie jego budowe na cal,ej dlugosci ul. Szkolnej.

W celu poprawienia infrastruktury w Starczy zaplanowano na najbli2sze lata budowe

wodociagu i kanalizacji w ul. Spacerowej (gdzie ju2 powstaje zabudowa ) i ul. Bzozowej

(gdzie nastqpilo Wdzielenie dzialek pod budownistwo jednorodzinne).

Za najwa|nielsze dzialanie pozwalajac€ na poprawe warunkow 2ycia w so{ectwie

mieszkahcy uznali pzede wszystkim stwozenie miejsc rekreacyjno-sportowych oraz

estetycznych pzestzeni wiejskich. Za jednq z drog tei poprawy bedzie budowa budynku

zaplecza boiska sportowego z parkingiem w Starczy, pzy ul. Sportowej.

Gmina posiada na swoim terenie grunty, kt6re zostaly przeznaczone na boisko

sportowe do pilki noznej. Od dluiszego czasu prowadzone satam rozgrywki Gminnego Klubu

Sportowego ,,Czarni". Dla poprawienia estetyki pzestrzeni oraz stwozenia warunkow do

rozbudowy infrastruktury sportowej, z iniciatywy mieszkahc6w w 2007 roku powstaly tam

obiekty malej architektury (altanka, krag ogniskowy, laweczki..). W dalszym ciqgu brakuje

jednak nowoczesnego zaplecza socjalno-sanitamego (pawilonu sportowego ze swietlic4,

szatniq, lazienkami, sanitariatami izapleczem gospodarczym), kt6re pzyczyniloby si9 do

poprawy warunk6w szkoleniowo - trenangowych, a tak2e do bezpieczeistwa rozgrywania

zawodow sportowych.



2. Analiza SWOT
PoTzez analize SWOT postarano sie wykazae mocne

Starcza oraz potencjalne jej szanse i zagrozenia stwazane
pozwala na okreSlenie obecnej sytuaqi tej miejscowo6ci
kierunk6w jej rozwoju.

i slabe strony miejscowosci
Dzez otoczenie. Analiza ta.
oraz wskazania pzysztych

OCNE STRONY STABE STRONY
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'1.2. ln fl entaryzacia zasob6w slui4ca ujeciu stanu rzeczywistego.

Miejscowoic Starcza polozona jest w odleglosci okolo 15 kilometrow na poludnie od

Czestochowy - siedziby powiatu i 65 kilometrow od Katowic- stolicy wojewodztwa. Zachodnia

cze6c Starczy le2y w granicach Parku KEjobrazo\a/ego "Lasy nad G6me Liswarta' . Park ten

zajmuje na gruntach wsi obszar 70 heklarow. Znajduja sie tu dwa torfowiska wysokie,

powstale w wyniku zarastajEcych bezodplywowych oczek wodnych. Wystepuje foSlinno6c

wyspecjalizowana, nie spotykana w innych zbiorowiskach. Rosnam.in. rosiczka okraglolistna,

modzewnica z\ ycz4na,2urawina blotna, bagno zwyczajne i wetnianka. Torfowiska te sa

rownie2 wa2nym miejscem rozrodczym pNazo\rv- Sted proponuje sie objgcie ich ochronq w

f ormie u2ytk6w ekologicznych.

Gl6wnymi rzekami ptzeptwajAcymi pzez Starcze sa Kamieniczka i jej lewy doplyw Zimna

Woda, ktory wije sie na potudnie od Starczy, dwnolegle do jej zabudowai. Pod wzgledem

hydrograficznym Starcza poloiona jest w zlewni zeki Warty (prawego doplywu Odry), w

dorzeczach jej doplyw6w Kamieniczki i Stradomki.

Okolice Starczy to wspaniale tereny rekreacylne z czystym powietzem i irodlano .

krysztalowa wod4 Usytuowanie dzialki komunalnej w takim rejonie ( Starcza, ul Sportowa)

stwarza dodatkowe mozliwqsci rozwoju turystyki z budowa szlak6w i Sciezek rowerowych.

Starcza zajmuje obszar okol'o 745 ha i iest naiwiekszq miejscowosciE gminy.

Zamieszkana iest orzez 1219 osob.

Praedzial lvleftowy Kobietv Me2czvini Razefn

0s 31 44

7-16 n 70 1n 12,5

17 -X m 89 171 14,0

M5 166 183 319 28,6

4S5 1 € 15S T2

Powy2ej A5 't03 170 13,9

Razem 607 612 1219 100

Tabela Nr 1 Struktua wiekM mi.vkaftriw$Ei Siarcza.

Jak wynika z przedstawionej struktury wiekowej w Starczy zamieszkuje naMecej os6b

w wieku produkcyjnym ( 2G45 lat), co daje dute moiliwo6ci u*asnej przedsiebiorczo6ci.

NiepokojAcym zjawiskiem jest niskiwskainik najr odszej grupy wiekowej ( G6 lat), kt6ry

stanowi tylko 6,2% calej struktury wiekowej.



3. Planowane kierunki odnowy miejscowo6ci Starcza

Rozw6j solectwa garcza ma nas{qpi6 dzieki wprowadzeniu i zaealizowaniu

przedstawionych ponizej priorytet6w, cel6u projekt6w oraz zada,i.

Priorytet | - Poprawa inf rastruKury

Cel 1. Budowa i rozw6i infrastruktury rekreacyino - soortowei

Zadanae:

Kompleksowe roNiqzanla potzeb sportowwh i warunhov szkotentowo -lrentngowych dla
rozwoju ntlodieiy uzdornionej sportowo

Projekty:

- Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej

- Kontynuacja budowy sali gimneslycznej z zapleczem i l4cznikiem przy Szkole Podstawowel

iGimnazjum

- Budowa szkolnego boiska sporlowego

Cel2. l/lodernrzacie infraslru ktu rv ominnei

Zadanie'.

Poprawa stanu technicznego i wyglqdu estetycznego budynku szkoly oraz poprawa
warunk6w nauczania

Prcieky:

- Modemizacja gospodarki cieplnej w budynku Szkoly Podslawowej i Gimnezjum.

Cel 3. Budorva infraslruKurv luNstvcznei

4&:

Popnwa jakoSci iycta mi€5.zkahc6w poprzez zviekszenie ich bezpieczeisiwa i
pod n ies i e n ie atra kcyj n oS c i tu ryslyc zn ej

Prokkty:

- Eudowa ciqgu pieszo-rowero\rrego w ulicy Szkolnej na odcinku od szkoly do skrzyzowania
z ul Gliwickq.

-Budowa chodnika iScie2ki ro\.verowej w ul. TaEowej.



Cel 4. Budowa infrastruKuN technicznei

zadanie:

Popnwa warunk6w iycia na wsi pop,zez unowoczdnienie in latzuttutry komunalnej

Prciekty:
- Budowa wodociqgu i kanelizacji sanitamej w ul. Sp€cerowej

- Budowa osiwiellenia ulicznego ptzy ul Targowej

- Budowa gazociqgu

- Budowa wodociqgu i kanalizacja sanitamej w ul. Brzozowej

Priorytet ll - Poprawa warunk6w ekonomicznych mieszkaic6w

Cel '1. Tworzenie $runk6w do rozwoiu MSP

Zadania:

-Tworzenie warunk6w pzyjaznych powsawaniu przedsiQbiorstw usfugowo - handlowych w

oparciu o potencjal soleciwa

-Tworzenie warunk6w spazyjajqcych powslawaniu punkt6w mal,ej gastrcnomii

Cel 2. Modemizacia i o2vwienie qosoodarstw rolnvch

Zadania:

- WspieEnie agroturystyki

- Tworzenie punktow sp?edety bezposredniej,

- Organizowanie konkurs6w poprawiajqcych estetyke otoczenia np. , Najpiekniejsza zagroda"

Cel 3. Inteoracia mieszkaric6w

Zaalania:

-Podnoszenie poziomu edukacji mieszkaicdw z wykorzystaniem m.in. awiellicy,

-Organizowanie imprcz integrujqcych,

-Rozszeeenie dzia+alnosci klubu sportowego.

1 0



Priorytet lll - Ochrona zasob6w przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

Cel 1. Ochrona i promocia zasobdw Dtzvrcdniczvch

Zaclania:

-Podniesienie Swiadomo6ci ekologicznej mieszka6c6w.

Cel 2. Ochrona i orcmocia dziedzidwa kulturovreao

Zadana:

- Promocja zabytkowych obiekt6w sakralnych,

Kultywowanie tradycji ludowych.

l l



4. Opis planowanych zadai do realizacji w latach 2008-2014

.p N azwa plan owa nego zadan ia
Cztts

realizttcji
gdania

KNz,l! 4rdania
(w zL)

I

Budowa sali gimnastycznei z zapleczem
i lqcznikiem przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum

2004-2008

3 t74 559 .

'ze 6rodk6w Bud:etu Paistwa
\,lan,sterstwa Spoftu i Turystyki -
| 566 000.,
'ze Srodk6w budzetu qminy- 1.608.559

]el; Rozbudowa bazy szkohq sportowei.

Sudowa sali gimnastycznej wraz z bobkiem (3rlmx18m), widowniA zapleczem, '4cmikiem i kotlowni.
tazowE oraz jej wyposazeniem. Realizacja tego zadania pozwoli na rozbudovre bazy szkolne

trzeaaczenie; Dla mHzb2y sztolnei i pozaszkolnei oraz mbsztaiqtw gminy
Stworzenie nowoczestych wannk6w do uptawiania spothl ipodiesienie standardu cwilizacyjneg(
ilcia mieszkaicow- Budynek be(2ie d,ostosovtarry do potrzeb os6b niepelnosprawnych poruszajAcycl
lie na w6zkach, co zwiekszy krqg u2ytkowrik6w.
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3udowa budynku zaplec2a bois*a
iportowego przy ul. spoatovrcj 200E-2010

99t.697.-

ze Srodk6w Uniinych - PROW
t00 000 -
ze srodk6w budzetu omrnv - 498 697.-

'el: Poprawa vrarunk6w szkolc.rbr.ro-Ecni|gowl,t l

nwestycja polegae bQdzie na budowie budynku zaplecza sportowego wraz z parkingiem przy boiskL
,ilkarskim. Zapl€cze socjalno-gospodarcze przyczyni sie bezposrednio do poprawy warunk6\
rzkoleniowo - feningowycn, a takze do poprawy bezpieczeftrrwa rozgrylvania zawod6w sportowych
rpowszechnienie ra*6d spoleczeiist',vd aktywnego stytu Zycra.

Przeznaczenie; Dla sportowcrtw, mlodzie2y szkokpi i pozaszkolnei
cbiekt sfuzya bedzie nie tylko sportowcom, ale r6wr e2 dzieciom, mlodzie2y i mieszkancom d(
:odziennej rekeacji i wypoczynku , a tak2e (m.in. poprzez spotlania kdt-ralne itolYarzFkie) przyczyn
rie do inteqracii i aktywizacii lokahei spoleczno6ci i otqatizacii pozaftadowydl.
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Budowa wodociqgu i kanalizacli
rnilamej w ul. Spacerowei 2007 -2010

832 000.-

ze Srodk6w Uninych
PROW 51t.500
ze Srodk6w budzetu ominv-320 500.-

Cel: Poprawa warunk6w iycia mieszkaric6w i unowocze6nienie infrasiruKury
komunalnej
/v celu poprawienia infrasrruktury w Starczy zaplanowano na najbfinsze lata budowe lYodociqgu
kanalizacji w ul. Spacerowej, gdzie po\r'staie nowa zabudo\Na.
nwestycja poprawi warunkizycia na wsi poprzez unowoczesnienie infrastruKury komunalnej

rrzeznaczenie; Dla mieszlaft!6rv ul. Spaccrowq.
nwestycja stwotzy mozliwo6ci przytqczenis si€ do oczyszczalni ikanalizacji gminnej, co nie
wlko DoDmwi warunki zycia mieszkahc6w, ale wDtynie r64vnie2 na ochrcnQ Srcdowiska.

\rodeaniz.cja gospodarki cieplnej rv
)udynku Szkoly Podstawowej i
3imnazium

2007-2010

933 .158 . -

ze srodk6w Unijnych
. RPO ,793 '184.,
ze Srodk6w budzetu ominv- 139 974 -
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C€l: Poprawa stanu iechnicznego budyn*u szkoly oraz popr-awa warunk6w nauczania
3udynek szkolny poc*Ddzqcy z lat 60 XX w $aymaga remontu i modemvacji gospodarki cieplnej.
/v 2007 roku gmina wykonata pojekt budowlany modemizacii gospodarld cieplnej budynku Szkoly
rodstawowej i Gimnazjum- cata inwestycja bedzie polega+a na przebudotvie kotlowni 2 wQglowej na
lazowa wymianie instalacji c.o., stolarki okiennej idra ,owej oraz dociepleniu Scian isfopu

Prreaacrcnic: Dla uczni6'w szfot podstawo{€i i girx|azitln oraz grcr|a pedagogicznego
nwestycja popaawi slan techniczny i wyglqd estetyczny budynku, co popmwi warunki
lauczania mlodziezv i warunki Dmcy oracownikom szk6t.
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Budowa oswiellenia ulicznego przy ulicy
farqowei 2008-20r 0

50.000.-
!e 3rodk6w bud2etu gminy

:el: Zwiekszenie bezpiec2eislwa ruchu ulic:neqo
vlajac na celu poprawienie bezpieczeistwa nie Vko dneci i mlodzie2y ,ale r6Yvniez wszystkicl
nieszkaic6w planuje sie budowe os!,vieteda uk:4ego na calej dtugosci dicy ti. 600 mb.

tazeznaczenie: Dla vrszystkich uczestfkdw ruchu drogorrcgo.
ludowa oswiedenia ulicmego pr-zy ul. Targowej poprawi warunki poruszania sae po llicy w godzinacl
^/ieczomych, jest to ulica o du2ym nale2miu ruciu drogowego.
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Sudowa szkolnego boiska sportow€go 2009-2010

750.000.-

ze Srodk6w Budzelu Panstwa -
]75.000.-
ze Srodk6w budzetu qminy-375.000.-

'el: Kompleksowe rozwi?ania potfteb sportowych
nwestycja ta zapewni wszeciFbonrry rozw6j dtecj i rnlodziezy, poprawi warunki do uprawiania
ryortu, tak2e zwiekszy szanse na rozw6j mi'odzie2y uzdolnionej sportowo.

trreznaczenie: Dla dzbci i rnlodzidy szkokpi
Realizowane wczedniej inwestcje pobg6j4ce na budowie sali sportowej, czy budowie budynku
zaplecza boiska sportowego poprat*q infiastrukture sportow4, ale w dalszym ciqgu zachodzijednak
(oniecmose budowy przy szkole olwartego bois*a wieltfunkcyinego do pilki no2nej, recznej,
(oszyk6wki, siaik6wki itenisa - wykonanego z trawy sFtetycaei i poliuretanu.

,|

2009-20t2

3.300.000.-

rlicy Szkolne.i na odcinku od szkoly do
rkrzyiowania z ul. Gliwickq ze Srodk6w Unijnych

' RPo -2 850 000 -ze Srodk6w budzetu
rminv- 450.000.-

Cel: ZwielGzenie bezpieczeisry.a ruchu uli:znego

f,la poprawienia bezpieczerKwa uczr*:^.r szkoty podstawswej i gimnazjum, a takze dorostych w
lajblizszym czasie planuje si€ budowe chodnika na calejdfugoSciul. Szkolnei-

trreznaczenie: Dla wszystti{$ uczestri*du n dru diogo\ tego
)lanowa inwestycja dotyczy ul Szkolnej na odcinku 36@mb, gdzie jesl duzy ruch
ramochodowy, a daogq doje2dia du2o dzieci i rnbdzie2y do Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w
3tarc4

Sudowa chodnika i Scieiki Jowerowei w
rl Targowe, 2010-20t2

540.000.-

ze Srodk6w Uninych
RPO-459.000.-

ze Srodk6w budzetu ominv-81.000.-
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Cel: : Zwiekszenb bczpie'czeristwa rucho uliczncgo, w tt'm ruat|u pieszych i aowerzyst6w

y'V celu poprawienia bezpieczefistwa dzieci i rnlodziezy uczeszczaj4cej do szkoV podstawowej
gamnazjum oraz \,vszystkich mieszkafic6w, a lak2e zwiQkszenie atakcyjna6ci 2ycaa na ws
poprawienia wygledu estevczEgo miejscoworici. Poprawienie warunk6w 2ycia codziennego

nieszkaic6w ma wyr6wna6 idr szarF€ z miadem.

Przeznaczenie: Dla uczeshik6w rucfu drogowego- dzieci, mlodzidy i doro6lych
Planowana inwestycja dotyczy calej ulicy Targo*ej na dtugosci 600mb., gdzie wystQpuje duzy ruch
samochodowy, a drogq dojezdza duzo dzieci i mlodziezy do Szkoty Podstawow€j i Gimnazjum
w Starczv

3udowa gezoci4gu w ul. Szkoln€j 201t-20t4

I 1E7.500 -

1 000 000 ,
ze Srodk6w bucl2etu ominv-l 87 500 -

:el: Pop6wa warunk6w iycia na wsi popr'zez unowoczeSnienie infrastruktur)
(omunalnej
ludowa gazociqgu ma na c€lu poprawe lnfraslrukfury teclnicznej oraz poprawt warunk6w iwygod)
ycia mieszkadc6lv. Dogodniejsze warunki zycia na w.{ dzit i lepsze jutro dla dzieci ma na ceh
&ieza6 ich z miejscem zamieszkania, tak, aby tu wid2ieli swojq przyszl'064.

>.zeznaczeni€i Dla mktszka'6ci5,w z ul. Szkolng i Gliwickki
)lanuje sie budowe gazociqgu, ktory ob€jmb 4km rrzdluz ul. Szkohej i750m przy ul. Gliwickiej.

l 0

tudowa wodoci4gu i kanalizacji sanitamej
ul. BJz ozowej 2412-2014

900 000 -

ze Srodk6w Unijnych
PROW 551.278.
ze Srodkow budzetu ominv-346 722

:el: Ochrona Srcdowiska i poprawa warunk6w iycia na wsi
ludowa wodociqgu i kanalizacji ma m c€lu poprawQ iniiastruktury tednicmej oraz popraw(
/varunk6w 2ycia mieszkaic6w, tak aby tcie na wsi sialo sie bardziej yvygodne, nowoczesn€
ekologicme.

trzeznaczenie; Dh mieszkaic6w z ul. B.zozor{ej
rlanuje sie budowe wodociegl, ikanalu sanitamego na dtugodci 1200m dla uzbrojenia co najmniej 5(
lzialek budowlanvci.

5. Opis priorytetowego zadania przewidzianego do realizacji.

Tytul projeKu: ,,Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej

w Starczy"

Celem poektu jest integracja spolecznogi lokalnej popzez rozw6j infrastruktury o

charaklerze sponowo-rekreacyjnym i edukacyjnym. Sfu2y lo dfugofalowemu umacnianiu spojnoSci

spoiecznej i terytoaialnej, wzroslowi umiejetnc5ci wied4 oraz zwiel6zeniu poczucia identyfikacji

mieszkaac6w z miejscowq spolecznosciq i samorzqoem lokalnym.

Wyb6r przeznaczenia planowanego obiektu polegajqcego na budowie budynku zaplecza boiskq

sportowego z parkingiem i altematylnym boiskiem do koszyk6wki i sialk6wki wynika z moziiwosci

zaspokojenia potrzeb spolecznosci lokalnej, w zakresie wzajemnej integracji ipodniesienia poziomu

edukacji i sprawnc6ci lizycznej. l$nieje wiQc duze zapolEebowanie na taki obiekt, ztliaszcza,2e

bedzie usytuowany pazy jedynym dosl€pnym boisku sportowym do pili noznej na terenie calej

gmrny.
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Boisko sporlowe jest miejscem trening6w, rozgrywek pilkarskich klasy A, spanakiad dla dzieci

i mlodzie2y, zawod6w sporto\rro - pozamiczych. W okresie wios€nooletnim odbywaja sie tu rowniet

lokalne imprczy kulluralno - rozrywko\Ne oraz feslyny.

Budowa budynku zaplecza boiska sportorego znaidu.ie soje uzas€dnienie, poniewaz

w Starczy dziala juz od wielu lat Gminny Klub Sportowy ,Czami 
".

Peedmiotem projektu jesl txdowa budynku zaplecza sportorvego wraz z parkingiem przy

boisku pitGrskim - trawiastym oraz zagospodarowenie ierenu. Obiekl zlokalizowany kdzie

w miejscowosci Starcza na dziatc, nf 84/2 po$,ienchni og6lneJ 15 5rl8 m '� we wschodnio - pdlnocnym

naro2niku z wjazdem iwejsciem na dzialk€ od ulicy Sportowej.

zagospodarowanie terenu obejmuie wykonanie utwadzonych dojs6, dojazd6w, ueqdzenie

miejsc postojowych, uporzadkowanie zieleni, oswiellenie terenu i ogr'odzenie.

Pawilon sportowy o dlugosci 28,96m i szerokosci 8,59 oraz powierzchni zabudowy 226m2

stanowi6 bedzie budynek parterowy, nie@piwniczony z dachem chruspadowym. Konstrukcja budynku

lradycyjna, muaowana z elementami Zelbetowymi i slalowymi. Wejscie do budynku znajduje sie od

strony wschodniej, natomiast od slrony poludniov{ej usytuowane sq toalety og6lnodostepne

z bezposrcdnim wyjsciem na zewnqtrz. Budynek wiqze hol z wiatrctap€m, z kt6rego doslepne bedq

wszystkie pomieszczenia dla z*/odnike.w oraz dla sedzi6w, magazyny oraz Swietlica z zapleczem.

Znajdujqce sie w budynku pomieszczenia socjelne ( szatnie z sanitafiatami ) wyposazone

zostanq w podgzewacze przeplywo\.le i pojemnosciowe- za plecze socjalno-gospodarcze przyczyni siQ

bezposrednio do poprawy vearunk6w szkoleniowo - treningourych, a tak:e do poprawy bezpieczendwq

rczgrywania zawod6w sportowych. Srvietlica b€dzie wykorzydana nie tylko pt-zez sporlowc6w, ol€

r6wniez pozwoli dzieciom, opiekunom dzieci i mieszkaricom na odpoczynek iwsp6lne spolkania. Dzieci

bedq mogly prowadzid tam fti|ne zajecta i ozwiiad s'voje pasje i zainteresowania. Swietlica bedzie

miejscem spotkah czlonk6w Kola Rencist6w iEmeryt6w, Kofa Gospodyn Wiejskich, jak r6wnie2

miejscem zebrai soleckich- Jednym slovrem uakly*ni zycie kulturalno - towarzyskie nie tylkc

mieszkaic6v, Slarczy. ale rownie2 calej ominy.

Zewnetrzne wykoriczenie budynku polegad b9dzae na wykonaniu tynku akrylowego na

zaprawie tynkarskiej z cokolem rvykonanym z pMki klinkierowej. Sfupy i kominy zostanq wykonane

z cegly klinkierowej. Drzwi bedq przeszklone podobnie jak i okna bedq biale z PCV. Cze56 5cian

zewnetznych bedzie wykonana z puslak6w szklenych r,! sygemie Binerio ( zazbrojonych, g+adkich

w kolorze bezbaMnym). Do budynku dopro\rrsdzons zostanie woda ienergia elektryczna o|az

wykonana kanalizacja sanitama-

Boisko ( trawiaste ) pozoslanie w ob€cnym miejscu, wzdtuz osi wschdd - zach6d, przy

ul. Sportowej i bedzie og6lnododepne i bezplatne, co przyciqgnie do zajed sporlowych dzieci

i mlodzie2. a taue dorosrvch.
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catkowita polvieftchnia dojazd6w, doise iparking6w 9anowid bedzie 897m' Natomiast sam

parking (o pow. 480m'�) Wzie wykonany za budynkiem iwyniesioDy ponad teren na 3 cm.

Perking w czasie rczgrywek pilki noznej bedzie posiadal do wyko.zystania miejsca postojowe dla

samochod6w osobowych, w innym zas czasie @zie pelni6 dodatkowo funkcje boiska do pild

siatkowej lub koszykowej.

Drcga wjazdowa na parking bedzie wykonana z masy asfanowej z krawe2nikami drogowymi,

a dojScia z koslki brukowej z kraw€2nikami ulicznymi.

Boisko razem z paakingiem zostanie od!'todnione @przez zastosowanie odwodnienia

powierzchniowego ( z wykoazystaniem spadk6\r, naturalnych do ciek6w islniejqcych tj. row6w)

i instalacjq sqczkdw podtuZnych.

Na terenie utwardzonym koslkq baukowq obok obieKu usytuovrany b€dzie 6mietnik (kontener).

Dl€ ochrony budynku i parkingu zostanie wykonany filiochwyt o wysokosci 4m.

Po zakonczeniu inwestycji, we wlasnym zakresie, teten zostanie upozadkowany i urzqdzony

zielenia, a dodalkowo atrakcyjnosci lemu terenowi doda naturalne oloczenie lesne

5.1 . Szacunkowy kosztorys planowanego projektu

Szacunkowy kosztorys (brutto) na planowane przedsiewzigcie slanowi kwot€ - 998.697.- zl

z podzialem na:

L Vwkonanie prac przygolowawczych (wykonanie projektu budowlanego , aktLlalizacia mapy

zasadniczej i lzgodnienia ze Starostwem) -

ll. Budowa budynku zeplecza

1. aoboty ziemne

2. fundamenty

3. Sciany

4. Sciankidzialowe

5. dach

6. stolarka okienna i dr.wiowa

7. instalacja wod -kan.

8- przylacza wod - kan

23.36i,,0O zl.

960.919,97 zt.

- 62.873,88 zl

- 94.6'17,08 zl

- 59.369,93 zl

- 27.579,55 zl

- 188.&9,11 zt

- 46.587,42 zl

- 41.735,71zl

- 73.123,26 zl

L.p Nazwa planowanego projeKu trodbftansowani. planowanyct hatlad6w Koszt w zl
(brutto)Budiel

Gminy
Oalnowa i
mzw6j wsi

lnne Srodki

1 2 3 4 5 6

1 Budowa budynku zaplecza
boiska sportowego ptzy ul.
Sponowei w Starczy

4 . 6 9 7 - 500 000 - 998 697
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9. przyl4cze eleklryczne

10. inslalacja elektryczna i odgrcmo\ ra

1 1. tynki wewnelrzne i malowanie

12. posadzki

1 3. ogrzewanie-urz qdzenia

14. elewacja i elementy zewnQtzne

15. zagospodarowanie lerenu

16. drogi i place

lll. Nadz6r inwestorski (1,5olo)

3.998,03 zl

38.763,87 zl

34.276,27 zl

59.253,74 zl

15.419,98 zl

60.439,29 zl

33.137,34 d

117.095,51 zl.

11.113,80 zl.

5.2. Harmonogram planowanego projektu ( lata 2008 - 2010 )

Rodzai prac 2lI'9. 2OOt. ztolh,

X

X

-Roboty ziemne
-Fundamenty

X

-Sciany
-Scianki dzialowe

X
-Dach
-Stolarka okienna i

x
-lnstalacja wod.- kan-
-lnstalacja elektryczna
I oogromowa
-Pzylqcza wod.-kan.
-PrzylEcza eleklryczne
-Tynki wewnetrzne i
malovranre
-Posadzki
-Ogrzewanie -
ulzaozenta

X

-Elewacja i elementy
ze\rnetrzne
-Zagospodarowanie
terenu
-Drogi i place

X

-Nadz6r budowlany
X X X x X

-Rozliczenie
finansowe projeKu

X
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6.Wizja przyszlo5ci dla miejscowo5ci Strrcza

W wyobraZenisch mieszk€ic6w Starcza ma 9sC siQ rtrsiq aKywnq i noi/oczesnq oraz estetycznq

i wyrozniajqcq sie na terenie calej gminy. Ma sta6 sie r6wnie2 wsiq atr€kcyjnq dla zamieszkenia, gdzie

zyje sie wygodniej i ciekawiej ni2 w miescie. Ma stad si€ nlv,,nieZ $,siq bezpieczn4 z rozwinieta

infrastrukturq technicznq, miejscam wypoczynku, turystyki irekreacji dla mieszkahc6w oraz

przyjezdnych. zycie mieszkaric6w ma sla6 si€ bardziei zinlegrowane, z nastawieniem na dzialaniS

bardziej ekologiczne i przyjazne otoczeniu-

Poniewaz rolnictwo nie jesl podstawq docfiodu mieszkafc6w tej miejscowosci, io przewiduje sie

w najblizszych latach duze zmiany w tej dzi€dlnie, a zldaszcza zmniejszenie siQ liczby gospodarstw

rolnych z koEySciq zwiekszenia sie ich powierzchni oraz stosuiqcych nowoczesne technologie.

Podstawowym it6d+em ulftymania mieszkadcdw bedq dochody z pracy zawodowej

i z dzialalnoSci gospodarcze.i, a dodatkowym: €meMury z przemyslu, rcnty slruKulalne. Szansq dla

mlodych ludzi b€dzie nie tylko pfaca najemna, ale rownie2 rozw6j malego tuchu turystycznego i malej

oastrcnomii.

Podstawq dzialai rozwoiu wsi beda aktywni ludzie kreuiqcl wizerunek s-vtoiej miejscowosci, bez

kt6rych nie bedzie mozliwa realizacja ambitnych plan6w.

Waznym celem dla spolecznosci Starczy jesl zapeMrienie dzieciom i r{odzie:y jak 6wnie2 i ich

iodzicom, wanink6w do wsp6lnego i efektywnego sp€dzania czasu. Co my zaofetujemy dzisiaj naszym

dzieciom, to w przyszlo6ci odbije sie na ich rozwoju zar6wno lizycznym jak i emocjonalnym, dlatego

tak wazne jest stwotzenie odpowiednich warunl{iw ich ozrrcju.

Budowa budynku zaplecza boiska sporto$rego z parkingiem ialtematy'.flym boiskiem do

koszykdwki i $atk6wki jest jednym z element6w, na kt6re wystepuje zapottzebowanie spolecznosci

lokalnej. Obiekt przyczyni sie bezpo6redaio do popralry warunk6vr szkoleniowo - treningowych,

a takze do poprawy bezpieczenstwa rczgrywania zawod6\y sporlowych. Rozw6j bazy spoatovrej

wptnie na zaspokojenie potEeb spo.towych i kultuElnych oraz poprawi zagospodarcwanie ptzestrzeni

publicznej. Wykonanie zaplecza socjalno - sanitamego boisle sportowego, oie tylko poprawi warunkl

do upfawiania sportu, ale takze zwiekszy szanse na rozw6j mlodziezy uzdolnionej sportowo.

Tak ukierunkowane dazenia mieszkaicdw maiq poprawid warunki 2ycia codziennego, pozwolid

im 2y6 w piQknym i estetycznym otoczeniu oraz aktywnie spedza6 czas. Taka zas forma spedzania

wolnego czasu pozwoli, lepiej sie poznsc i zintegrowed, a w konsekwencji pozwoli uniknq napiee

i konflikt6w jakie niesie ze sobq szybki proces ozlr.ojowy. Zapeti!. i dobte waaunki wszechstronnego

rozwoju dla dzieci i miodziezy, a K6aemu naleZy wyj6c naprzeciv,, A{aszcza w czasach, gdy ml,odziez

z braku pozytywnych ptzykhdofl i racjonalnej allematywy jest na€2ona na wplyw zjawisk

palologicznych.

Dzieki wsp6lpracy mieszkafc6w mozliwe jesl dopracotyanie wsp6lnej pzyszl,ej wizji solectwa

Przewodricz4ca"rx*t 
18

Maryla \fiaurzfictak

i kierunkow jej rozwoju.


