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w S ta r czy

Uchwala Nr 195/XXV/10
Rady Gminy Starcza

z dnia 12 oa2dziernika 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo6ci Klepaczka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zp62n.zm.),

Rada Gminy Starcza
uchwala co nastgpuje:

s 1 .

Zalwierdza sie Plan Odnowy MiejscowoSci Klepaczka na lata
2O1O-2O17, realizowany w ramach dzialania,,Odnowa i rozw6j wsi"
objgtego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013,
o tre5ci stanowiqcej Zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.

s 2 .
Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Starcza.

s3 .
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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L Charakterystyka miejscowo6ci Klepaczka

MiejscowoSc Klepaczka polozona jest w gminie Starcza w powiecie
czestochowskim, w wojew6dztwie Slqskim. Geograficznie le2y w obszarze poludniowej
czq6ci Progu Herbskiego Wy2yny SlEsko - Malopolskiej.
Znajduje siq w odleglo6ci 17 km na poludnie od Czgstochowy - siedziby powiatu i66 km
na polnoc od Katowic - stolicy wojew6dztwa.

Klepaczka to najmlodsze i najmniejsze solectwo w gminie Starcza. Obszar wioski
zlmuje 125 hektarow, na kt6rym mieszka 165 ludzi (stan na dzien 31 .12.2009r).

Po raz pierwszy osada wymieniona zostala dopiero w 2rodle z 1789 roku jako
pustkowie, chocia2 istniala ju2 na poczqtku XVlll wieku Byla wlasno6ciq kr6lewskq
wchodzqcq w obrqb folwarku Klepaczka w kluczu poczeszynskim (starostwo
olsztyriskie, powiat lelowski).

W 1789 roku pustkowie posiadalo 6 chalup, w kt6rych mieszkalo 27 os6b.
WieS powstala w blisko6ci lasku Klepaczka, wymienionego w ,,Lustracji dobr
krolewskich" z 1789 r. , od ktorego wziqla nazwq

Sama nazwa klepaczka oznacza miejsce, gdzre klepano czyli kuto 2elazo.
A jeszcze inaczej piszqc, oznacza warsztat ku2niczy, w ktorym przekuwano sztaby
Zelaza na gotowe wyroby

Wioska od oczqtku istnienia nalezala do parafii w Poczesnej, a od 191 1r. do parafii
w Starczy.

W 1883 roku Klepaczka leZqca w gminie Rekszowice miala 1 0 dom6w i 66
mieszkanc6w. Wchodzila w sklad majoratu generala Lebiediewa.

W roku 1933 powierzchnia Klepaczki r6wnala siq 135 hektarow, z tego 81 ha ziemi
ornej. W tym czasie w wiosce slaly 22 budynki mieszkalne, kt6re zamieszkiwalo 147
os6b.

W okresie miqdzywojennym Klepaczka byla solectwem. WczeSniej nale2ala
do solectwa w t-y6cu. W latach ll wolny Swiatowej soltys z t-y6ca pelnil tak2e funkcjq
administratora Klepaczki.

W 1 962 roku wie6 ( 40 gospodarstw) otrzymala prqd elektryczny.
W 1970 roku w Klepaczce zylo 157 osob, w 1977r. - 189 ludzi, a w 1988r. tylko176
mieszkar'rc6w .

W XX wieku do 1945 roku wiqkszo56 chalup byla we wsi drewniana i kryta
strzech4 Tylko jeden niedu2y dom zosta{ wykonany z cegly ceramicznej.

W latach 50{ych i 60-tych ub. stulecia domy stawiano z kamienia polnego
i wapienia oraz z cegly (ceramicznej i cementowej), a kryto dach6wk4 W okresie
p62niejszym w budowre wiejskim masowo stosowano pustak 2uzlowy jako material
wznoszenia scian, czesto pietrowych budynkow, a dachy z reguly w ksztalcie koperty
kryto pap4

W ostatnim czasie wiqkszo5c tych ,,blok6w" doczekala siq przebudowy.
DziS nowe domy mieszkalne maj4 urozmaicony ksztalt i wySlad Sq parterowe,
z u2ytkowym poddaszem, z dachem dwu - lub wielospadowym. Kryte r62nego rodzaju
dach6wkq lub gontem bitumicznym.



WieS Klepaczka to typowa ulic6wka, polo2ona Wzy drodze gminnej
(ul Zachodniej) jednq stronq (p6lnocnq) zabudowy na dlugoSci 900m.

Od ulicy g{6wne.i odchodzi Slepa droga boczna, kt6ra dzi6 nosi nazwq
ul. Topolowej, a od dawna wiedzie do przysiolka l-azy. Przy tej ulicy wydzielone zostaly
dzialki budowlane i buduia sie nowe domv mieszkalne

WieS Klepaczka wlaSciwie nie posiada uformowanego centrum. Ono dopiero sig
ksztaltuje. Mozna powiedziee, 2e osi4 odniesienia jest skrzy2owanie ulic (Zachodniej
i Topolowej). Od tego punktu w promieniu 100m rozmieszczone sq obiekty zycia
wiejskiego. Tu urzgduje soltys i Rada Solecka, mieSci siq sklep og6lnospo2ywczy
i urzqdzone zostalo miejsce rekreacji.

2. Inwentaryzacja zasob6w slu2qcych od nowie miejscowo6ci.

2.1 Zasoby przyrodnicze i turystyczno -rekreacyjne
Cennymi walorami okolic Klepaczki sq przyroda i czyste powietrze.

Wioska le2y z dala od gl6wnych szlak6w komunikacyjnych - w6r6d zaro6li, lqk i p6l
uprawnycn.

Przez grunty wsi plynie ciek wodny zwany ,,Doplywem od Klepaczki", a jedno
z jego starych 2r6del bierze poczqtek z tylu zabudowari. Teren 2yznych iqk nad ciekiem
obfituje w bogate stanowiska ro6[n chronionych takich jak: mieczyk dach6wkowaty,
goryczka wAskoiistna i kukulka szerokoiistna

Przez drogi solectwa prowadzi szlak rowerowy ,,Do Parku Krajobrazowego"
w Starczy, kt6ry w Klepaczce ma sw6j przystanek w miejscu rekreacji przy ul.
Topolowej.



Miejsce rekreacyjne zostalo urzqdzone w 2008 roku z wykorzystaniem dotacji
z Uzqdu Marszalkowskiego i pzy udziale spolecznym mieszkaric6w. Obiekt sklada
sig z deszczochronu, krqgu ogniskowego, laweczek i odnowionego oczka wodnego.
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Tutaj odbywaj4 siq zebrania wiejskie i Rady Soieckiej. Dzieci, mlodzie2 i doro6li chqtnie
spgdzajq wolny czas na Swierzym powietrzu, piekqc kielbaski, urzqdzajqc spotkania
biesiadne, a tak2e inne okoliczno6ciowe uroczystoSci.

2.2. Dziedzictwokulturowe

Na terenie Klepaczki nie ma obiekt6w zabytkowych Co prawda stoi jeszcze we
wsi stary opuszczony dom murowany z cegly ceramicznej, wzniesiony pzed 1939
rokiem, lecz nie jest wpisany do wojew6dzkiej ewidencji zabytk6w.
Nie zachowala sie te2 we wsi do czasow obecnych architektura drewniana.

2.3. Infrastruktura spoleczna

W Klepaczce nie dzia{a 2adna organizacja spo{eczna. Jednak mieszkaricy wioski
naleZE do Ochotniczej Strazy Po2arnej i Kola Gospodyri Wiejskich w Starczy.

Dzieci w wieku szkolnym moga rozruijae swoje zainteresowania artystyczne
w Zespole Spiewaczym ,,Starczanki", ktory dziala przy Kole Gospodyh Wiejskich
w Starczy, a od wrzeSnia 2Q1Or. mogq tez uczestniczyc w zajgciach Swietlicy
Srodowiskowej.

Natomiast mlodzie2 zainteresowana sportem pzynalezy do Gminnego Klubu
Sportowego ,,Czami", kt6ry r6wnie2 jest zlokalizowany w Starczy.
Do Starczy jest bowiem zaledwie 1 km odleglo6ci.

Podstawowq opiekq nad mieszkahcami Klepaczki sprawuje Gminny O5rodek
Zdrowia w Starczy.
O5rodek ten w 2009 roku, dzigki unijnej dotacji z Regionalnego Programu
Operacyjnego zostal przebudowany i rozbudowany.



Obecnie w nowoczesnym budynku Swiadczone sq uslugi w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej, stomatologii i rehabilitacji

Osoby znajdujEce siq w trudnej sytuacji 2yciowej majq mo2liwo56 korzystania ze
wsparcia finansowego Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Starczy.

2.4. lnfrastruktura techniczna

Zasadniczym 2r6dlem zaopatrzenia w wodq mieszkaric6w Klepaczki jest ujqcie
wody i stacja uzdatniania w Starczy. Ujqcie wody i wodociqg zostaly wybudowane
w latach 90-tych XX wieku.

W 2OO4 roku skanalizowano wie6 ( ul. Zachodnia), a rok p62niej wybudowano
wodociqg i kanalizacjg sanitarnq dla przysi6lka t-azy (ul. Topolowa).

W 2006 roku zostala zmodernizowana nawierzchnia ul. Topolowej, a w 2009
roku Drzebudowana ul. Zachodnia.

W solectwie prowadzona jest selektywna zbi6rka odpad6w nadaj4cych siq do
recyklingu (plastik. szklo, papier metale) Zorganizowano rownie2 wyw6z Smieci
komunalnych ipunkt selektywnej zbi6rki plastiku iszkla.

Klepaczka posiada energooszczedne oswietlenie ulic, a dostawcq energii na
terenie wsi jest Enion S.A. Oddzial w Czqstochowie.

Mieszkancy zaopatrujq sig w energig cieplnq indywidualnie, wykorzystujqc w tym
celu piece centralnego ogrzewania opalane wgglem, mialem i eko - groszkiem-

Obszar calej miejscowo6ci objgty jest zasiggiem kilku operator6w telefonii
stacjonarnej i kom6rkowej, z mo2liwoSciq dostepu do internetu.

W Klepaczce przy skrzy2owaniu z drogq powiatow4 usytuowany jest przystanek
autobusowy. Zatrzymujq sig na nim autobusy PKS S A Czestochowa jadace do
Bytomia, Czgstochowy, Kamienicy Polskiej, Piekar Slqskich, Starczy i Tarnowskich
G6r, a tak2e autobusy prywatnego przewo2nika ,,Uni-Metal" Koniecpol relacji
Tarnowskie G6ry -Wo2niki - Starcza - Czgstochowa.

2.5. Gospodarka i rolnictwo.

Naturalnq funkcjq wsi jest rolnictwo indywidualne. DominujE uprawy zbo2owo-
okopowe, chow bydla i hodowla trzody chlewnej
Struktura wykorzystania grunt6w w Klepaczce prezentuje sig nastgpuj4co.

Lp. Rodzaj grunt6w Powierzchniaw ha udzlal 96 w og6lnsj
powlerzchni w3i

1 Gruntv orne 55,2
2 raki r pastwiska 18 .0 14.4
3 Lasy, grunty zadrzewione i

zakzewione 0 0
^ Nieu2ytki 0 , 1 n l

Odloqi i uqory 30.0 24.O
Wody plynEce 0,3 0,2

7 Drogi z , o 2 , 1
5 fereny zajete pod zabudowg 4,0
x Razem 125,O 100

upraw w Klepaczce.



Najwigkszq powierzchniq zajmujq grunty orne (55,2o/o), co Swiadczy o tym, 2e
mieszkancy wsi w dalszym ciqgu uzyskujqdodatkowe dochody z gospodarstw rolnych.
Nie mniej jednak odlogi i ugory plasujq sig na drugim miejscu, co Swiadczy
o powolnym spadku zainteresowania pracq na roli.

Rolnictwo nie stanowi gl6wnego 2rodla ulrzymania mieszkarlc6w. Gospodarstwa sq
nazbyt rozdrobnione, z przewag4 slabych gleb i czesto od{ogowanych

Jednak mimo to mogiyby stanowii dla ich wla5cicieli 2r6dlo utrzymania jako
gospodarstwa agroturystyczne. Na tych terenach przy zastosowaniu wlasciwej
agrotechniki mo2na uzyska6 wysokie i niezawodne plony wigkszo6ci ro5lin uprawnych.

Oprocz prowadzenia gospodarstw rolnych, mieszkarlcy zalmulq sie te2
dzialalno6ciq gospodarczq. Na terenie wsi istnieje kilka podmiot6w gospodarczych
zajmujqcych sig gl6wnie uslugami. CzqSi mieszkafic6w czerpie dochody z ptacy
najemnej w innych miejscowosciach oraz prac sezonowych.

Klepaczka zajmuje obszar 125 ha i jest najmniejszq miejscowo6ciq gminy.
Zamieszkana jest przez 165 os6b.

Przedzial wiekowy Kobietv MeiczvZni Razem o/o

04 4 o t3 7,88

7-16 D 15 9,09

17 -25 7 4 1 20 12,12

28-45 21 21 42 25,45

4545 24 46 2f ,88

Powyiej 65 18 11 29 't7,58

Razem 83 82 165 100
Tabela Nr 1. Struktura wiekowa mieszkartc6w wsi Klepaczka.

Jak wynika z pzedstawionej struktury wiekowej w Klepaczce zamieszkuje
najwigcej os6b w wieku produkcyjnym ( 46€5 lat oraz w wieku 2645 I, co daje duZe
moZliwoSci wlasnej przedsiebiorczoSci. Niepokojqcym zjawiskiem jest niski wskaznik
najmlodszej grupy wiekowej ( 0€ lat), kt6ry stanowi tylko 7,88% catej struktury
wiekowei.



3. Ocena mocnych islabych stron miejscowo5ci - analiza SWOT

Poptzez analizg SWOT postarano sie wykazac mocne i slabe strony miejscowo6ci
Klepaczka oraz potencjalne jej szanse i zagro2enia stwarzane peez otoczenie. Analiza ta,
pozwala na okreSlenie obecnej sytuacji tej miejscowo5ci oraz wskazania przyszlych kierunk6w
jej rozwoju

MOCNE STRONY SLABE STRONY
brak uciqiliwego dla Srodowiska przemysfu

czyste powietrze i piekne krajobrazy

dobry stan Srodowiska naturalnego

skanalizowanie wsi z podfqczeniem do

oczyszczalni gminnej

zwodociqgowanie wsi z podlqqzeniem do

gminnego ujecia wody

telefonia stacjonarna i kom6rkowa

doatep do lnternetu

zorganizowany system wywozu odpad6w

stalych z punltami ich segregacji

zwarta zabudowa wsi

dobra sie6 d169 o nawierzchni bitumicznej

poloienie przy drodze powiatowej i dogodne

polaczenia komunikacyjne autobusami z

Czqstochowq i miastami G6rnego Slqska

dogodne wrrunki do rorwoju turystyki i do

prowadzenia gospodarstw ekologicznych

aktywno66 mieszkafc6w w podejmowaniu

inicj.tyw epolecznych

dobra wspolpraca z samorzEdem gminy

wystepujqce bezrobocie

slaby rozw6j lokalnej p rzeds iebiorczosci

brak zaklad6w produkcyjnych i ma{a

liczba punkt6w uslugowych

brak bazy gastronomicznej

brak obielt6w sportowych

mala powierzchnia gospodarstw rolnych

niski poziom technologiczny

goapodaratw

slabe zainteresowanie rozwojem

agroturystyki

brak placu zabaw dla dzieci

brak chodnik6w

brak parking6w

brak Swietlicy

niski poziom 2ycia w6r6d czq6ci

mieszkafc6w

apatia spoleczna

najmniejsza miejscowosci w gminie

. SZANSE . E
moiliwo66 skorzystania ze Srodk6w funduszy

unUnych w zwiezku z przynaletno6cie do Unii

Europejskiej

sprzyjajqca polityka regionalna ze strony

rzadu i w{adz wojew6dzkich w tym

adresowana do rozwoju obszar6w wiejskich,

wsp6lpraca z gminq przy realizacji strategii

rozwojowej

moda do mieszkanie -2. mi.slem"

morliwo6ci podlqczenia do sieci

wodociqgowej i kanalizacyjnej

nowopowstatych budynk6w mieszkalnych

doplaty b€zpoSrednie dla rolnik6w

wzrost Swiadomosci ekologicznej

mieszkafc6w

integracja mieszkaic6w dla realizacji

wspiilnych cel6w.

przynaleinosd do Unii Europejskiej -

jako zwiekszenie konkurencyjno6ci i

odpfyw rnfodziety do pracy za granicq,

upadanie matych i srednich gospodarstw

rolnych

brak stabilno6ci w polityce wspierania

rozwoju obszar6w wiejskich i gospodarki

rolnej

m.L liczb. urodzeri

utrzymujqcy sie wysoki wskainik

bezrobocia

bfak dostatecznych Srodk6w

finansowych na realizacjq inwestycji

ubolenie czesci s poleczei stwa

rosnace paiologie spoleczne

(alkoholizm, narkomania)

niegtabilnogd Drawa
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4. Opis planowanych zadan inwestycyjnych i pzedsiqwzig6
aktywizujqcych spoleczno66 lokalnq w okresie lat2010- 2O17

L
p

Nazwa
zadania

Cele Przeznaczenie Harmono-
gram
realizacji

Koszt
inwesty
-cji
( P L N }

ZrOdla
finansowa
-nia

1

Zakup wiaty
przystanko-
wej

Podniesienie
pozromu
infrastruktury
technicznej

Polepszenie
korzyslania z
przystanku
autobusowego
przez podr6invch

2010 /1.500.- -Budiet
gminy
(Fundusz
Solecki)

2 Budowa
Scieiki
pieszo-
rowerowej
do szkoly

Poprawa
bezpieczehstwa
dzieci i
r*odziezy.
Podniesienie
lakoScl
infrastrultury
rekreacyj n ej

Stworzen ie
infrastruktury
turystyczno-
rekreacyjnej dla
mieszkadc6w.
Stworzenle Scle2kl
jako bezpiecznej
drogi do szkoly dla
dzieci i mlodzieiv

20'11-2012 t5.oo0.- €udiet
gmrny
(Fundusz
Solecli)

3

Budowa
placu zabaw

Rozw6j rekreacji
i wypoczynku

Stworzenie bazy
rekreacyjno-
wypoczyn kowej dla
dzieci i r*odzieiy

2012 66.576.- -Bud2et
gminy
.srodki
untne
(PROW)

4

Budowa
gazociEgu

Rozbudowa
infrastruktury
komunalnej.
Poprawa
warunk6w iycia
mieszkaic6w

Stworzenie
mieszkafcom
morliwo6ci
korzystania z gazu
sieciowego

2013 400.000 -Srodki inne
(PGNiG)

a Budowa
boiska
rekrcacyjne-
go do
siatk6wki
plaiowei

Rozw6j rekreacji
i sport

Stworzenie bazy
sportowej dla dzieci
i mlodzioiy

20't3 15_000.-8udzet
gminy
-srod*i
unijne
(PRow)

6

Budowa
boiska
rekreacyjne-
go do pilki
noinej

Rozw6j rekreacji
isportu

Stworzenie bazy
sportowej dle
mfodziety

2014 60.000.- -Budlet
gmrny
Srodki
unUne
(PRow)

7

Budowa
chodnika w
u l .
Zachodniej

Poprawa
bezpieczefstwa
uiytkownik6w
ruchu
d rogowego

Stworzenie
nowoczesneJ
infrastruktury
drogowej dla
uczestnik6w ruchu
drogowego

2015 200.000.- €udiet
gmany

8 Budowa
kanalu
sanitamego
w ul .
Topolowej

Podniesienie
jakosci
Srodowiska
naturalnego

Stworzenie
moiliwo6ci
korzystania z
kanalizacji
sanitarnej nowym
mieszkafcom

2016 t86.000.- €udzet
gminy

9 Remont
drogi
dojazdowej
do p6l

Wzrost
dostepnosci do
grunt6w rolnych

Ulatwienae dojazdu
rolnikom do 06l

20'17 150.000.--BudZet
gmrny
+OGR



4.1. Opis priorytetowego zadania przewidzianego do realizacji

Zadan e pn. ,,Budowa placu zabaw w miejscowosci Klepaczka ,, zostalo zapoektowane do
wykonania na dzialce o uregulowanym ksztalcie (ff 5314 ) o powiezchni 1528 m2.

Inwestycje o wymiarach 40m x 12m, zaplanowano wykonac o nawiezchni trawiastej. Plac
zabaw zostanie ogrodzony plotem o wysokosci 1,5 m z bramq wjazdowq i fuilkq (ogrodzenie
siatkowe).

Teren przewidziany pod inwestycje w czq6ci p6lnocnej jest zagospodarowany.
W cze5ci tej jest usytuowany deszczochron z kregiem ogniskowym oraz odnowione oczko
wodne. Teren pzewidziany do zainwestowania jest poro6niety trawami.

Budowa placu zabaw bedzie uzupelnieniem istniejEcej infrastruktury, pozwalajqcym na
zwiekszenie atrakcyjnosci miejsca rekreacyjnego.

Realizacja inwestycji bgdzie polegala na wykonaniu:
- rob6t przygotowawczych oraz robot ziemnych,
- ogrodzeniu terenu placu zabaw,
- budowie placu zabaw,

W zakres peedsigwziecia polegajqcego na budowie placu zabaw w miejscowoSci Klepaczka
wchodzi monta2 nastepujEcych element6w:

a) zestaw rekreacyjny (totleca ze zje2d2alniq o wym. ok.3,5m x4m x2,2m ) z konstrukcji
noSnej metalowej, z dachem z materialu wodoodpornego oraz podlogq i elementami
wejsciowymi z materialu antypoSlizgowego. Porgcze, zeslizgi i uchwyty zostanq wykonane
ze stali nierdzewnej

b) hu*tawka (wahadlowa dwusiedziskowa o wym. ok. 2,9m x 2m x 2,3m ) wykonana z
profilu metalowego zamkniqtego. Siedziska zawieszone na laf cuchach ze stali nierdzewne.j
HuStawka lo2yskowana na lo2yskach tocznych.

c) karuzela Wkonana z profili metalowych zamknietych (zar6wno konstrukcja sfupa jak i
konstrukcja ramion). Ramiona karuzeli bgdq lozyskowane na lo2yskach tocznych z
napedem wykonanym ze stali nierdzewnej. Siedziska karuzeli bedq siedziskami
gumowanymi, atestowanymi.

d) pneplotka lukowa z konstrukcji metalowej z rurmin. s 48mm, a szczeblez ruro min.
33mm. Calo6i konstrukcji wsparta na nogach wykonanych z rur min o 76 mm

e) kiwka wykonana z rur metalowych (wyposazona w bezpieczny element spre2ynujEcy),
natomiast oparcia na stopy- ze stali nierdzewnej, a siedzisko - z materialu wodoodpomego

f) huStawka wagowa (wa2ka)- wykonana z rur metalowych i siedziskami ze sklejki
wodoodpornej lub gumowymi oraz uchwytami ze stali nierdzewnej.

g) tablica - regulamin placu zabaw wykonany z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600
mm). Konstrukcja nosna z profilu malowana proszkowo.

W zakres przedsiewziQcia wchodzi takze czyszczenie oraz zagospodarowanie terenu, na
kt6rym zostanE wybudowane lub zamontowane Ww elementy placu zabaw.

Inwestycja zapoektowana do wykonania w miejscowosci Klepaczka bgdzie slu2yi
mieszkancom do codziennej rekreacji i wypoczynku czynnego. Wybudowanie placu zabaw
pozwoli na lepsze wykorzystanie istniejqcej ju2 infrastruktury znajdujecej sie na pzedmiotowej
dzialce. Zainstalowanie wszystkich element6w pozwoli zaspokoii potzeby rekreacji
i wypoczynku dzieci i mlodziezy.

UzEdzenia placu zabaw bedq dostosowane dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat i bgdq
spelnia6 wymogi bezpieczenstwa, co oznacza 2e zostanq wykonane zgodnie z zintegrowanymi
normami polskimi i europejskimi PN-EN 1176 1-7

Kazdy element placu zabaw bqdzie miec wyznaczone strefe bezpieczeftstwa zgodnie
z instrukcjq monta2u danego uzqdzenia.
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5. Opis i charakterystyka obszar6w o szczeg6lnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkaf cow

Obszar szczeg6lnie wazny dla mieszkahc6w solectwa Klepaczka jest pofozony
nieopodal skeyzowania ulic Zachodniej i Topolowej, gdzie znajduje sie miejsce
rekreacyjne. Zostalo ono urzqdzone w 2008 roku z wykozystaniem Srodk6w z Uzgdu
Marszaikowskiego w ramach Konkursu ,,Pzedsiqwzig6 Odnowy Wsi", Srodk6w z bud2etu
gminy oraz pzy udziale spolecznym mieszkancow.

Na miejsce rekreacji sklada sig: deszczochron (altana) ze stolem ilawami, krqg
ogniskowy z laweczkami oraz odnowione oczko wodne.

W 2010 roku mieszkancy z Funduszu Soleckiego zakupili kostke brukowq i ulozyli
z niej posadzkg w altanie.

W tym miejscu rekreacji, usytuowanym w centrum wsi, z braku Swietlicy skupione
jest zycie spoleczno - kulturalne. Tutaj odbywalq sig zebrania wiejskie i posiedzenia
Rady Soleckiej. Grupy formalne i nieformalne, mlodzie2 i dorosli ( w tym cale rodziny)
urzqdzajq spotkania biesiadne ze Spiewem i pieczeniem krelbasek. Miejsce to sluzy tez
do organizacji imprez o charakterze gminnym (manewry strazackie) i miedzygminnym
(biesiady pafi KGW z gmin: Starcza i Konopiska).
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Wola mieszkanc6w jest, aby centrum wsi bylo estetyczne i atrakcyjne, a urokliwe
miejsce rekreacji, polozone przy oczku wodnym i wsr6d zadeewien zach?calo do
pzebywania na wolnym powietzu i aktywnego wypoczynku.

Dlatego te2 mieszkarlcy Klepaczki dalej chca zagospodarowywae centrum
solectwa. Z mySlq o mlodziezy, pragnq wybudowaC boisko rekreacyjne do siatk6wki
pla2owej. W tym celu chcq wykozystai Srodki z Funduszu Soteckiego. Natomiast z
my5lq o dzreciach chca uzqdzi6 plac zabaw. Nie sq w stanie tego dokonae bez pomocy
Srodk6w unijnych. Dlatego tez mieszkaRcy poprosili, aby Gmina Starcza wystqpila
z wnioskiem o dotacjg unilnq. Tym bardziej, 2e w wiosce nie ma jeszcze placu zabaw, a
w calej gminie bedzie to dopiero drugi og6lnodostqpny.

Budowa placu zabaw dobze wpisuje sig w obszar o szczeg6lnym znaczeniu dla
zaspokojenia potzeb mieszkaric6w i bedzie sprzyjad nawiqzywaniu kontakt6w
miedzyludzkich. Warto .tez podkre6lic, ze lokalizacja jej lest zaplanowana w terenie


