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Uchwala Nr 196/XXV/10
Rady Gminy Starcza

zdnial2 paZdziernika 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo6ci Starcza

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 z p62n.zm.),

Rada Gminy Starcza
uchwala co nastgpuje:

s 1 .
ZaM'tierdza sie Plan Odnowy Miejscowo5ci Starcza na lata
2010-2017, realizowany w ramach dzialania ,,Odnowa i rozw6j wsi"
objgtego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013,
o tre5ci stanowiqcej Zalqcznik Nr 'l do niniejszej uchwaly.

s 2 .
Traci moc Uchwala Nr 74/X/08 Rady Gminy Starcza z dnia
30 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo6ci
Starcza.

s3 .
Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Starcza.

s4 .
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Zal4cznik Nr 1
do Uchwaly Nr 196/XXV/10
Rady Gminy Starcza
w dnia 12 pa2dziernika 2010r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOSCI STARCZA
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fu powstah jui sata gimnastyczna i budynek zaplecza boiska spotowego dla dzlaci i nlodzidty, tuakuje je-szcze

placu zabaw dla n4nlodszych mieszkahc6w Starczy.

Pragniemy, aby STARCZA byla wizyt6wkq naszej gminy

i jednoczeSnie wsiq z rozbudowanq infrastrukturq techniczn4 stwarzaj4cq

warunka do rozwoju agroturystyki i rekreacji, gdzie mieszkafcy chcq nie

tylko mieszkad i pracowad, ale r6wnie2 aktywnie wypocz1ruva6.
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l. Charakterystyka miejscowo5ci Starcza

Miejscowo6c Starcza polo2ona jest w powiecie czestochowskim wojewodztwa
Slqskiego, w odleglosci 18 kilometr6w na poiudnie od Czqstochowy i 65 kilometr6w na
p6lnoc od Katowic, stolicy wojew6dztwa. Starcza zajmuje obszar 745 hektar6w i jest
najwiekszq miejscowo6ciE gminy , liczEcq 1208 mieszkanc6w (stan na 31.12.2009rok.)

PieMsza wzmianka o miejscowosci Starcza pochodzi z 1662 roku jako Starca.
Zostala ona lokowana na obszaze historycznych zarosli o okresleniu Pniewno, a jej nazwa
wywodzi sig od staropolskiego slowa "Starczek" , czyli pniaczek.

Legenda zas m6wi,2e bardzo dawno temu w5r6d las6w mieszkal stazec pustelnik,
kt6ry zajmowal sie leczeniem ziolami. Mial bardzo dobre serce, pomagal ka2demu
potzebujqcemu (zwykle biedakom). Jego umiejetnosci znane byly w okolicy, ludzie z r62nych
stron pzyje2d2ali, by kozystac z jego pomocy i porad zielarskich. Z czasem zaczgli w
poblizu chaty starca wycinai las i budowac wlasne chaty, a kiedy starzec zmarl, osadnicy w
dow6d wdzigczno5ci nazwali wieS, w ktorej mieszkal, StarczE. .

Teren dzisiejszej Starczy a2 po wiek XV nalezal do Slqska. Od XVI wieku jej
obszar znajdowal sig ju2 w granicach Rzeczypospolitej, w powiecie lelowskim wojew6dztwa
krakowskiego. Osada do 1793 roku by{a wlasno6ciq kr6lewskq klucza Poczesna w starostwie
ofsztydskim. WieS nale2ala do parafii w Poczesnej, a dopiero od 1911 roku stala 3ig
samodzielnq parafiq. Starcza od poczqtku powstania gmin, tj. od 1867t a2 do 1952 nalezafa
do gminy Rgkszowice. W latach 1952-1954 i '1973-1991 znalazla sig w gminie Kamienica
Polska, za5 w latach 1954-1973 byla siedzibq gromady, skupiajEcE sze5c wsi.

W okresie istnienia gromady urzqdzono osrodek zdrowia, otwarto biblioteke
publiczn4 wybudowano od podstaw droge bitq, p62niej asfaltowq i uruchomiono pierusze
polqczenia komunikacyjne z Czestochowq. W latach 1956-59 pzeprowadzono elekt$ikacje
wsi, a w latach szeScdziesiEtych przystqpiono do budowy nowej szko.ly podstawowej, tzw.
tysiqclatki. W latach siedemdziesietych wystawiono dom nauczyciela
zdrowia, a w latach osiemdziesiqtych wybudowano remizo - Swietlice.

i nowy osrodek

Kolejna reforma administracyjna w 1973r. wcielila znow Starcze wraz z sqsiadujqcymi
z niq solectwami do gminy Kamienica Polska, co spowodowalo, i2 rozw6j gospodarczy nieco
oslabl i wzroslo niezadowolenie mieszkaic6w.

Na mocy Rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia 2 grudnia 1991 roku utwozono Gmine
Starcza, ktora swojq dzialalno6c rozpoczela 1 stycznia 1992 roku, a miejscowoic Starcza
stala siq jej siedzibq.

Woska Starcza powstala jako typowa ul ic6wka z jednq gl6wnq ul icq, przy
kt6rej gniazdowo lokowane byly pierwsze chalupy. Jedno ze 2rodel z koica Xvl l l
wieku opisuje Starcze jako ,,  wie6 w gruntach piaszczystych polozona,
nieuporzEdkowane ciEgloSciE osady, ale na pustkowia bl isko siebie ipo sobie
nastgpujEce podzielona, kt6re jednq zawierajq nomenklature Wasnej". Wiek pozniej te
pustkowia (czgSci wsi) majq ju2 swoje nazwy: Cesarze, Urbany, Przegony i  Zimna
Woda.

W dziejach Starczy istnialy jeszcze dwa przysi6lki .  Badory i  Kolonaa
Starczadska, Badory, umiejscowione na p6lnoc od glownej zabudowy w pobli2u
Klepaczki,  wystepowaly w XIX wieku.



DziS pozostala po nich jedynie droga o nazwie Badorska. Z kolei f igurujEca na
mapach Kolonia Starczaiska, le2qca pod Hutkami, nazywana jest przez mieszkaic6w
Starczy t-azami albo Goralami.
Tu stojq trzy domy mieszkalne, w tym jeden ju2 pusty. W ostatnim czasie rozpoczela
sie w przysi6lku budowa osiedla domk6w jed norodzin nych.

Obecnie Starcza stanowi zwartA zabudowg rozciqgajqcq sie wzdlu2 dr6g
gl6wnych na dlugo6ci ponad 5 km (ul.  Szkolna iul.  Gliwicka). Od drogi gl6wnej (ul.
Szkolnej) odchodzq drogi boczne, Vzy kt6rych powstaje nowa zabudowa
jednorodzinna, bqdz wydzielane sq dzialki  budowlane. W Starczy nie ma jednego
centrum. Ze wzglgdu na dlugq zabudowg mo2na wyr62nic w wiosce dwa, a nawet trzy
oSrodki centralne.

Jeden (dla wschodniej cze6ci wsi) rozciqga sig od skrzy2owania dr6g przy
kosciele do budynku szkoly. Znajdujq sie tu prawie wszystkie plac6wki uzytecznosci
publ icznej, obslugujqce nie tylko wioske, ale i  gmine, takie jak: Urzqd Gminy, Urzqd
Poczty, Przedszkole, OSrodek Zdrowia, budynek OSP, 2 ko6cioly, Szkola Podstawowa
i Gimnazjum.

Drugie centrum (dla zachodniej czegci wsi zw. Zimnq Wodq), rozlokowane jest
ptzy sktzy2ow an iu drogi wojew6dzkiej (ul.  Gliwickiej) z drogq powiatowq (ul.  Szkolnq).
Tu rozmieszczone sq. 2 przystanki autobusowe, sklep og6lnosp ozywczy, budynek
zaplecza boiska sportowego, boisko sportowe do pilki no2nej i miejsce rekreacji. W
niedalekiej przyszlosci ma byc wykonane boisko do siatk6wki pla2owej i  plac zabaw.

Budynok zaplaaza boitka epodowogo

Trzeci osrodek centralny, kt6ry dopiero siQ
skrzyzowaniem ul. Szkolnej z ul.  Spacerowq,
autostrady A-1. Tutaj gl6wne miejsce zajmuje
bankiem. Na dzialce tej mieszkaicy chcq urzqdzic

wyodrebnia polo2ony jest pomiedzy
a poczEtkiem pasa planowanej

dzialka gminna z ujeciem wody i
plac zabaw.



2. Inwentaryzacja zasob6w slu2qcych odnowie miejscowo6ci.

2.1. Zasoby przyrodnicze i turystyczno - rekreacyjne

Okolice Starczy to wspaniale tereny rekreacyjne z sosnowymi lasami na zachodzie
wsi, malownicza dolinq zeki Zimnej Wody i Kamieniczki na poludniu iwidokowymi wzg6zami
na p6lnocy.

Zachodnia czg56 Starczy le2y w granicach Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad G6rnq
Liswartq'. Park ten zajmuje na gruntach wsi obszar 70 hektar6w. Znajdujq sie w nim dwa
torfowiska wysokie, powstala w wyniku zarastajqcych bezodplywowych oczek wodnych.
Wystepuje tu roslinnoSc wyspecjalizowana, nie spotykana w innych zbiorowiskach. Rosnq
m.in. rosiczka okrAglolistna, bagno zwyczajne, zurawina blotna, modzewica zwczajna i
welnianka. Torfowiska te sq r6wnie2 wa2nym miejscem rozrodczym plaz6w.
Na terenie Parku pzy boisku sportowym w 2007 roku wybudowane zostalo miejsce rekreacji.
Z udzialem dofinansowania z Uzqdu Marszalkowsktego wyr6wnano teren, wykonano
deszczochron, wyposazony w st6l i lawy, uzqdzono krqg ogniskowy i zamontowano fawki
wzdlu2 linii bocznych botska. Z miejsca rekreacji korzystajq mieszkancy zachodniej czqsci
Starczy, a takze sportowcy i emeryci, uzqdzajEc pzy ognisku biesiady oraz spotkania
kole2ehskie i rodzinne.

Tutaj tez strazacy przeprowadzajq zawody sportowo-pozafiicze i gminne cwiczenia
ognrowe.

Gl6wnymi rzekami przeplryajqcymi na poludnie od zabudowan s4: Kamieniczka i jej
lewy doplyw - Zimna Woda. Szczeg6lnie malowniczE doline, bo poro6nietq starymi wiezbami
i olchami, ma zeka Kamieniczka. Z kolei w strumyku Zimna Woda plynie czysta wrecz
krystaliczna i bardzo zimna woda.

P6lnocne tereny Starczy sA urozmaicone kilkoma lagodnymr wzgozami Garbow
Rekszowickich, z kt6rych rozciEgajA sie panoramiczne widoki na blizszE idalszq okolice.
Pzez tereny te prowadzi szlak rowerowy z G6ry t-ysieckiej do Parku Krajobrazowego ,,Lasy
nad G6ma Liswarta"



2.2. Dziedzictwo ku ltu rowe

MiejscowoSc Starcza posiada dwa cenne obiekty kulturowe wpisane do wojewodzkiej
ewidencji zabytk6w. Sq to budowle sakralne - ko6cioly: zymskokatolicki i starokatolicki
mariawit6w. Pieruszy pod wezwaniem NMP Czestochowskiej, wybudowany zostal w latach
1928-'1934 z cegfy ceramicznej i kamienia polnego (piaskowca fysieckiego) w stylu
neobarokowym. Ko5ci6l mariawicki pod wezwaniem MB Nieustajqcej Pomocy byl wzniesiony
w latach 1907-1908 z drewna

NoSciol mariawicki Koaci6t eymskokatolicki

2.3. Infrastruktura spoNeczna.

W Starczy swojq siedzibe majE: UzEd Gminy i Urzqd Stanu Cywilnego. W instytucjach
tych mieszka6cy pieciu solectw zalatwiajq swoje sprawy uzedowe.

W solectwie dzialSq tzy plac6wki oswiatowe: Gmrnne Pzedszkole, Szkola
Podstawowa im. J6zefa Lompy i Gimnazjum im. A. Mickiewicza.
Szkoly mieszczq sie w jednym du2ym budynku z 1967 roku, wymagajqcym
termomodernizacji.

Pzy obiekcie szkolnym w latach 2006-2008 zostala wybudowana pelnowymiarowa sala
sportowa z boiskami do siatk6wki i koszyk6wki, z widowniq na 200 miejsc.

DzialalnoS6 czytelniczq i kulturalnq wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych rozwija Gminna
Biblioteka, mieszczqca sig w budynku przedszkolnym.

Dzieci i mlodzie2 od wzeSnia 2010r. mogq tez uczestniczyc w zajgciach Swietlicy
Srodowiskowej. Swietlica ta, uruchomiona dzieki dotacji Wojewody Slqskiego, zapewnia im
pomoc w nauce oraz gry i zabawy ruchowe.

Mieszkaricy wioski kozystajqze iswiadczefr medycznych w O6rodku Zdtowia w Starczy
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej rehabilitacji i stomatologii. Ostatnio (2009r.)
ptzychodnia zostala pzebudowana i rozbudowana, dzieki ununej dotacji z Regionalnego
Programu Operacyjnego.

Osoby znajdujqce sie w trudnej sytuacji 2yciowej maje mozliwosi ottzymania wsparcia
finansowego i porad Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej.

W Starczy dzialajq lokalne organizacje i stowaeyszenia: Ochotnicza Stra2 Po2arna,
Kolo Gospodyri Wiejskich, Kolo Emeryt6w i Rencist6w, Gminny Klub Sportowy ,,Cza'ni" i
Uczniowski Klub Sportowy,,Olimpiczyk"

Koac i6t eymsko Ratol i cki



Ochotnicza Stra2 Po2arna RP, kt6ra powstala w 1928 roku zzesza 25 czlonk6w z
tzech wiosek: Starczy, Wlasnej i Klepaczki. Jednostka dziala pre2nie, odgrywajqc zatazem
waznE misje w dzialalnoSci spolecznej. Pelni znaczqcq role wychowawczq wSr6d mlodzie2y,
bowiem popzez s.luzbe po2arnicza ksztaltuje postawe obryatelskq, uczy i rozwija sprawno6c
fizycznq.

Wielkq zaslugq stra2ak6w ochotnik6w bylo zaanga2owanie wiekszoSci Srodowiska w
budowg dw6ch straznic. Pierwszq remize wzniesiono zaraz po ll wojnie Swiatowej (pod koniec
lat 40{ych XX w) z pustaka i cegiy cementowej, Byla ona wiejskim osrodkiem kultury.
Odbywaly sig w niej zabawy taneczne, dyskoteki, szkolne choinki noworoczne, a objazdowe
kino raz w tygodniu wySwietlafo filmy. Z czasem staeejqca sie remiza stalq siQ ciasna i nie
spelniala oczekiwaf ani strazak6w, ani mieszkahc6w.

\N zuiqzku z tym zrodzil sig pomysl budowy nowej rcmizy polqczonej ze Swietlicq.
Budowg w czynie spo{ecznym rczpoczeto 1979 roku, a zakof'rczono 10 tat pozniej.
W 1989 roku oddano do u2ytku sale widowiskowq, a w 1992 roku czg56 drugE, w kt6rej
zamiast Swietlicy, znalazl siedzibe Uzqd Gminy.
Strazacy ze Starczy aktywnie uczestniczq w akcjach ratowniczo- gaSniczych, zawodach
sportowo-po2amiczych i cwiczeniach bojowych.

Kolo Gospodyh Wiejskich reaktywowane zostalo w 1995 roku. Lic.zy 24 czfonkinie. Przy
KGW dziala Zesp6l Spiewaczy ,,Starczanki", kt6ry od lat wystepuje ze swoim repertuarem na
gminnych uroczystosciach oraz reprezentuje Gming Starcza na przeglqdach i do2ynkach
powiatowych.

Najmlodszq orgenizacjq jest miejscovre Koto Emerytow i Rencist6w zrzeszajqce 45
czlonk6w. Kolo istnieje od 2006 roku. Zajmuje sie uzqdzeniem wycieczek i okazjonalnych
uroczystosci: Dzien Kobiet, Dzief Matki, Dzien Seniora itp.

Gminny Klub Sportowy ,,Czami ,, Starcza powstaf w1994 roku na bazie zlikwidowanego
Ludowego Klubu Sportowego
Prowadzi sekcje pilki no2nej, rozgrywajqcq mecze w klasie B.

2.4 lnfrastruktura techniczna

Pzez zachodniq czQ6c Starczy pzebiega droga wojew6dzka Czestochowa -Gliwice.

Pozostale glowne ulice we wsi sq drogami powiatowymi. Wzdlu2 tych dr6g, w obszarze
zabudowy mieszkaniowej ulozone zostaly ciEgi pieszo-rowerowe.

Stan techniczny dr6g jest dobry, bowiem drogi sq po pzebudowie.
W ostatnich kilkunastu latach miejscowoSi wzbogacila sie o siec wodociEgowE i wlasne ujecie
wody ze stacjq jej uzdatniania oraz siee kanalizacji sanitamej z oczyszczalniq sciek6w.

We wsi zorganizowano r6wnie2 wyw6z Smieci i cztery punkty selektywnej zbi6rki
odpad6w (plastik, szklo, papier ).,

Starcza posiada energooszczedne oswietlenie ulic, a dostawcq energii na terenie
solectwa jest Enion S.A. Oddzial w Czgstochowie.

Mieszkaicy zaopatrujE sie w energie cieplnq indywidualnie, z wykozystaniem piecow
centralnego ogrzewania opalanych weglem, miaiem weglowym, eko-groszkiem, olejem lub
gazem z sieci.

Obszar calej miejscowo5ci objety jest zasiegiem kilku operator6w telefonii kom6rkowej i
stacJonameJ.

We wsi usytuowanych jest sze6c pzystank6w komunikacji zbiorowej. Dojechac z nich
mozna autobusami PKS S.A. Czgstochowa do Bytomia, Czgstochowy, Gliwic, Katowic,
Kamienicy Polskiej, Piekar Slqskich i Tamowskich Gor. Do tej ostatniej miejscowosci mo2na
dostae sie te2 kozyst4Ec z prywatnej komunikacji autobusowej relacji Czgstochowa -
Starcza - Woiniki - Tarnowskie G6rv.



2.5. Gospodarka i rolnictwo.

Naturalna funkcjq wsi jest rolnictwo indylvidualne, a caly jej obszar stanowi dogodne
tereny lowieckie. Dominujq uprawy zbo2owo-okopowe, ch6w bydla i hodowla tzody chlewnej.
Struktura wykozystania grunt6w w Starczy prezentuje sie nastepujqco:

Rodzal grunt6w Powlor:chnia w he utlzial 96 w oo6lncj poriricrzchnl wri
3runtv orne 370 49.7
-akj i pastwiska 1 0 5 1 4 .  I
-asy, qrunty zadzewione i zakrzewione co
r,lieuzytki 2 0 , 3
)dloqi i uqorv 1 5 0 2 0 . 1
Nody plynace 4 0,6
)rogi 1 5 2,O
erenv zaiete ood zabudowe 43

Razem 745 't 00
fabela Nr 2 .sirumurc upraw w Starczy.

Najwigkszq powiezchniQ zajmujq grunty orne (49,7o/o), co Swiadczy o tym, 2e
mieszkaicy wsi w dalszym ciqgu uzyskujE dodatkowe dochody z gospodarstw rolnych. Nie
mniej jednak odtogi i ugory plasujq sie na drugim miejscu, m Swiadczy o powolnym spadku
zainteresowania pracq na roli. Rolnictwo nie stanowi gl6wnego zr6dla utrzymania
mieszkaic6w. Gospodarstwa sE nazbyt rozdrobnione z pzewagE slabych gleb i czesto
odlogowanych. Jednak mimo to moglyby stanowic dla ich wlascicieli zrodlo utzymania jako
gospodarstwa agroturystyczne. Na tych terenach pzy zastosowaniu wlasciwej agrotechniki
mo2na uzyskac wysokie i niezawodne plony wiqkszo6ci roSlin uprawnych.

Opr6cz prowadzenia gospodarstw rolnych, mieszkaricy zajmujq sig tez dzialalnosciE
gospodarczq. Na terenie wsi istnieje kilkanaScie podmiot6w gospodarczych zajmujqcych sig
gl6wnie handlem. CzgSc mieszkaric6w czerpie dochody z pracy najemnej w innych
miejscowoSciach oraz prac sezonowych.

Starcza zajmuje obszar okolo 745 ha i jest najwiekszq miejscowo6ciq gminy.
Zamieszkana jest pzez 1208 os6b.

Przedzial wiekowy Kobietv Meiczvtni Razem o/o

0{ 42 40 m 6,8

7-t6 59 138 11,1

17 -25 84 8'l ,t at 13,7

26-45 101 1g) 354 29,3

46-65 149 160 25,6

Powyiej 65 98 160 13,2

Razem 606 602 1208 100
Nf 7 - S-trul/'ura wiekoyra mieszkaic6w wsi

Jak wynika z pzedstawionej struktury wiekowej w Starczy zamieszkuje najwiecej os6b
w wieku produkcyjnym ( 26-45 lat oraz w wieku 46-65) , co daje duze mo2liwoSci wlasnej
przedsiQbiorczosci. NiepokojEcym zjawiskiem jest niski wska2nik najmlodszej grupy wiekowej
( 0-6 lat), kt6ry stanowi tylko 6,8% calej struktury wiekowej



3. Analiza SWOT
Popzez analiz? SWOT postarano sig wykazai mocne islabe strony mieiscowosci Starcza oraz

potencialne jej szanse i zagrozenia slwazane przez otoczenie. Analiza ta, pozwala na okreslenie
obecnej sytuacji tej miejscowosci oraz wskazania przyszlych kierunk6w .ie.i rozwoju.

MOCNE STRONY SI.ABE STRONY

brak uciqlliwego dla Srodowiska przemyslu
czyste powietrze i piekne krajobrazy
skanalizolvanie wsi z pod+qczeniem do
oczyszczalni gminnej
zwodociegowanie wsi z wlasnym ujeciem wody
telefonia stacjonarna i kom6rkowa
zorganizowany system wywozu odpad6w stalych z
punktami ich segregacji
zwarta zabudowa wsi
tunfcjonowanie Szkoly Podstawowej i Gimnazjum
oraz poczty i biblioteki publicznej
siedziba Urzedu Gminy
dzialalno66 banku sp6ldzielczego
dzialalnos6 klubu sportowego,
funkcjonowanie swietlicy Srodowiskowej dla
dzieci i mlodzie2y
dzialalno6i organizacji pozarzqdowych i
stowarzyszef
dobra sie6 d169 o nawierzchni bitumicznej
potoienie przy drodze wojew6dzkiej
dogodne po.tqczenia komunikacyjne
z Ctestochowq i miastami cdrnego SlEska,
ciqgi pieszo-rowerowe przy gl6wnych szlakach
komunikacyjnych

dogodne warunki do rozwoju turystyki i
prowadzenia gospodarstw ekologicznych

dostep do Internetu

wystepujqce bezrobocle
slaby rozw6j lokalnej przedsiebiorczo5ci
mala lic:ba zaklad6w produkcyjnych i
uslugowych
brak bazy gastronomicznej
mala powierzchnia gospodarstw rolnych
niski poziom technologiczny gospodarstw
mala licaba obiekt6w sportowych
mal4liczba i atrakcyjnych miejsc do
spotkaf dla dzieci i ml,odzieiy
niski poziom ,ycia w6r6d czg6ci
mieszkafc6w
apatia spoleczna
dlugo66 zabudowy wsi ponad 5 km bez
jednego uksztaltowanego centrum.

SZANSE
motliwo66 skorzystania ze Srodk6w funduszy
unijnych w zwiqzku z przynaleino6ciq do Unii
Europejskiej
nawiezanie miedzynarodowej wsp6lpracy
samorzqdowej i kulturalnej
sprzyjajqca polityka regionalna w tym adresowana
do rozwoju obsz.r6w wiejskich ze gtrany rzqdu i
wladz wojew6dzkich
wsp6lpraca z gminq przy realizacji strategii
rozwojowej
budowa autostrady Al z miejscami obslugi
podr62nych z mo2llwosclq tworzenla nowych
miejsc pracy
moda do mieszkania ..za miastem"
rozw6j agroturystyki
doplaty bezpoerednie dla rolnik6w
wzrost Swiadomogci ekologicznej
mieszkaic6w
mozliwosci podtEczenia do sieci
wodoc iegowej i kanalizacyjnej
moiliwo66 rozwoju rnlodziety uzdolnionej
sportowo
poprawa warunk6w szkoleniowo-treni ngowych
integracja mieszkaf c6w dla realizacji
wsp6lnvch cel6w.

przynaleinos6 do Unii Europejskiej -jako
zwiekszenie konkurencyjnosci i odplyw
rr*odzieiy do pracy za granica

up.d.nie mCych i 6rednich gospodarstw
rolnych

brak stabilnoSci w polityce wspierania
rozwoju obszar6w wiejskich i gospodarki
rolnej
spadajqga liczba urodzei
utrzymujqcy sie wysoki wskainik
bezrobocia
brak dostatecznych 6rodk6w finansowych na
realizacje inwestycji
uboten ie czesci spoleczef stwa
rosnace patologie spol,eczne (alkoholizm,
narkomania)
niestabilno66 prawa



4. Planowane kierunki odnowy miejscowo5ci Starcza

Rozwoj solectwa Starcza ma nastqpic dziqki wprowadzeniu i zrealizowaniu pzedstawionych
ponizej priorytetow, cel6w, projekt6w oraz zada6.

Priorytet | - Poprawa infrastruktury

Cel 1. Budowa i rozw6i infrastruKurv rekreacvino - sportowei

Tadanie.

Kompleksowe rozwiEzanie potzeb sponowych i rekreacyjnych dla rozwoju dzieci i
mfodzie2y

Projekty:
- Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego i placu zabaw ptzy ul. Targowej.
- Budowa boiska rekreacyjnego do siatk6wki plazowej i placu zabaw pzy ul.
Sportowej

- Budowa placu zabaw pzy ul. Szkolnej.
- Budowa boiska szkolnego

Cel 2. Modernizacia infrastruKurv qminnei

Zadanie:

Popnwa slanu technicznego i wyglqdu estetycznego budynku szkoty onz popnwa
warunk6w nauczania

Projekty:
- Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej

Cel 3. Budowa infrastrukturv turvstvcznei

Zadanie:

Popnwa jakos;ci 2ycia mieszkahc6w popnez zwigkszenie ich bezpieczehstwa i
p od n ies ie n ie at ra kcyj n o Sc i t u ry stycz n ej

Projekty:
-Budowa chodnika i Scie2ki rowerowej w ul. Targowej.

Cel 4. Budowa infrastrukturv technicznei

Zadanie:

Popnwa warunk6w 2ycia na wsi poprzez unowoczeSnienie infnstruktury komunalnej

Projekty:
- Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitamej w ul. Spacerowej
- Budowa gazociEgu
- Budowa wodociqgu i kanalizacji sanitamej w ul. Bzozowej
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Priorytet ll - Poprawa warunk6w ekonomicznych mieszkaric6w

Cel 1. Tworzenie warunk6w do rozwoiu MSP

Zadania.

-Twozenie warunk6w przyjaznych powstawaniu pzedsiebiorstw uslugowo - handlowych w
oparciu o potencJal solectwa
-Tworzenie warunk6w spzyjajEcych powstawaniu punkt6w malej gastronomii

Cel 2. Modernizacia i oivwienie oospodarstw rolnvch

Zadania:

- Wspieranie agroturystyki
- Twozenie punkt6w spzeda2y bezpo5redniej,
- Organizowanie konkurs6w poprawiajqcych estetyke otoczenia np. ,, Najpiekniejsza
zagroda"

Cel 3. Inteqracia mieszkaric6w

Zadania:

-Podnoszenie poziomu edukacji mieszkadc6w z wykozystaniem m.in. Swietlicy,
-Organizowanie imprez integrujEcych,
-Rozszezenie dzialalnosci klubu sportowego.

Priorytet lll - Ochrona zasob6w przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego

Cel 1. Ochrona i promocia zasob6w przvrodnic:vch

Zadania:

-Podniesienie SwiadomoSci ekologicznej mieszkaRc6w_

Cel 2. Ochrona i promocia dziedzictwa kulturoweoo

Zadania:

- Promocja zabytkowych obiekt6w sakralnych,
- Kultpowanie tradycji ludowych.
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5. Opis planowanych zadaf inwestycyjnych i przedsigwziq6
aktywizujqcych spoleczno56 lokalnE w latach 2010-2017.

L

p

Nazwa zadania Cele Przeznaczenie
Harmo-
nogram
realizac
i i

Koszt
inwestycj
i
PLN

Z.6dla
finansowa
nia

1 Budowa miejsca
rekreacyjno -
wypoczynko-
wego i placu
zabaw przy ul.
Tarqowei

Rozw6j rekreacji
I czynnego
wypoczynku

Stwozenie bazy
rekreacyjnej dla dzieci
i mlodziezy

2010

s3.680.- -Budzet
gminy
-Srodki
un|lne
(PROW)

Budowa
wodociqgu i
kanalizacji
sanitarnej w ul.
Spacerowej

Rozw6j
infrastruktury
komunalnej

Stworzenie mo2liwosci
korzystania z sieci
wodociqgowej i
kanalizacyjnej

2010

2011

433.124.-
-Bud2et
gminy
-Srodki
un|lne
(PRow)

Budowa boiska
szkolnego

Rozw6j sportu i
rekreacji

Poprawa warunkow do
uprawiania sportu dla
dzieci i mlodziezy

2010

2011

60.000.- EudZet
gminy

4 Budowa placu
zabaw przy ul.
Szkolnej

Rozwoj rekreacji
czynnego
wypoczynku

Rozwoj bazy fekreacji
dla dzieci i mlodziezy

2011
-2012

45.000.-Fu ndusz
solecki
-6rodki
untne Lider

5

Termomoder-
nizacja budynku
Szkofy
Podstawowej

Poprawa stanu
technicznego
budynku szkoly
oraz poprawa
warunk6w
nauczanta

Stworzenie lepszych
warunkow nauczania
dzieci i mlodziezy oraz
warunk6w pracy
pracownikom oswiaty

2011

20' t2

1.228.192 BudZet
gminy
-Srodki
unlne

6 Budowa boiska
rekreacyjnego i
placu zabaw
przy ul.
Sportowej

Rozw6j rekreac.li
czynnego
wypoczynku

Rozw6j bazy rekreacji
dla dzieci i mfodziezy

2012
65.270.--Budzet

gmrny
-Srodki
unlne
(PROW)

7
Budowa
gazociqgu

Rozbudowa
infrastrukury
technicznej
Poprawa
warunk6w 2ycia
mieszkadc6w

Stwozenie
mieszkancom
mozliwosci korzystania
z gazu srecrowego

2013

1.300.000 Srodki inne
(PGNiG)

8 Budowa
wodociqgu i
kanalizacji
sanitarnej w ul.
Brzozowei

Rozbudowa
infrastruKury
wodociqgowej i
kanalizacyjnej

Stwozenie moZliwosci
kozystania z
wodociqgu i kanalizacji
sanitarnej nowym
mieszkafrcom

2014

2015

1.000.000-Bud2et
gminy
-Srodki
unrjne
(PROW)

9 Budowa
chodnika i
ScieZki
rowerowej w ul.
Targowej

Poprawa
bezpieczedstwa
uzytkownik6w
ruchu drogowego

Slworzenie
nowoczesnej
infrastruktury drogowej
dla uzytkownik6w
ruchu droooweoo

2016

540.000.- Eudzet
gminy
-Srodki inne

10

Remont ul.
Spacerowej

Poprawa
bezpieczeistwa
u2ytkownik6w
ruchu drogowego

Stworzenie
nowoczesnej
inf rastruktury drogowej
dla mieszkanc6w

2017

337.500.-Budzet
gminy
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5.1. Opis priorytetowego zadania przewidzianego do realizacji

Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego do siatk6wki pla2owej zostanie
usytuowana na ju2 zainwestowanej dzialce nr 8412 (k.m.8, obrqb Starcza). Dzialka o
nieuregulowanym ksztalcie (o pow. 15.548m') jest czq6ciowo ogrodzona, z wjazdem i
wejsciem od ul. Sportowej. Inwestycja bgdzie uzupelnieniem istniejqcej infrastruktury, kt6ra
zwigkszy atrakcyjnoSc tego miejsca.
W sEsiedztwie planowanej do realizacji inwestycji znajduje
sportowego, boisko sportowe oraz miejsce rekreacyjne
ogniskowym).

W zakres przedsiewzrQcia polegajacego na budowie

sie budynek zaplecza boiska
(deszczochron z kregiem

boiska rekreacyjnego i placu
zabaw pzy ul. Sportowej w miejscowosci Starcza wchodzi:

i budowa boiska rekreacyjnego do siatk6wki pla2owej
Boisko do siatk6wki pla2owej zaplanowano o wymiarach plyty boiska 16m x 8m.
i nawiezchni z piasku. Boisko bgdzie wyposa2one w zestaw do pilki pla2owej, w sklad
kt6rego wchodzE:
- slupki stalowe (o 29 mm) 3 czgSciowe - 2 sztuki,
- linki odciqgowe - 4 sztuki
- siatka tumiejowa obszyta tasmE
- napinacze siatki- 2 sztuki
- linie do wyznaczania pola gry z elementami mocujqcymi

)> budowa placu zabawz montaiem.
Plac zabaw zaplanowano o wymiarach 2jx25m. Nawiezchnig przewidziano iako trawiastE.
Plac zabaw bedzie ogrodzony ptotem o wysoko6ci 1,5m z furtkE (ogrodzenie siatkowe)
W zakres zadania wchodzi monta2:
- zestawu refueacyjnego -fortecy ze zje2dzalniE z wiezq z dachem oraz bez dachu, 5lizgiem
dlugim, trapem pochylym, pomostem stalym, ruchomymi klockami , drabinkq poziomq
domkiem z gankiem,

- huStawki - wahadlowej dwusiedziskowej ( o wym.; 3,4mx2,4mx2,0m)j, z drewna litego
impregnowanego oraz z belki metalowej i siedzisk gumowanych zawieszonych na
laicuchach ze stali ocynkowanej,

- karuzeli - wykonanej z profili metalowych zamknigtych (ze stali nierdzewnej), siedzisk
gumowanych, atestowanych,

- zestawu S-elementowego (drabinki o wym. 3,40mxl ,4Omx2,2Om)) - z drewna litego
impregnowanego i laf cuchami ze stali ocynkowanej,

- kiwki (sprp2ynowca) - z drewna litego impregnowanego, oparciami ze stali nierdzewnej i
siedziskami wykonanymi z materialu wodoodpomego (sklejki wodoodpornej) i uchwytrami
ze stali nierdzewnej,

- huStawki wagowej- z drewna litego impregnowanego ( belka i podpory ) oraz siedziskami
wykonanymi ze sklejki wodoodpornej lub gumowanymi i uchwytami ze stali nierdzewnej.

- tablicy z regulaminem placu zabaw- z blachy ocynkowanej 0,8mm ( 1000 x 600 mm) i
konstrukcji no5nej z profilu malowanej proszkowo
llhzqdzenia placu zabaw bgdq dostosowane do dzieci w wieku od ? do 15lat i bedE Wonane
zgodnie z normami polskimi i europejskimi, a przy tym bedq spetniae Wmogi bezpieczedstwa /.

W zakres przedsiewziecia wchodzi lak2e czyszczenie oraz zagospodarowanie terenu,
na kt6rym zostanE wybudowane lub zamontowane w/w elementy placu zabaw i boiska
rekreacyjnego.

Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw pozwoli na zaspokojenie potrzeb
rekreacyjno- wypoczynkowych dzieci i m,lodziezy solectwa Starcza.
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6.Opis i charakterystyka obszar6w o szczeg6lnym znaczeniu dla
zaspokojenia potneb mieszkaf c6w

Szczeg6lnie wa2nym miejscem dla mieszkanc6w Starczy jest teren grunt6w
gminnych pzy ul. Sportowej, na kt6rym znajdujq sie: pelnowymiarowe boisko do pilki
noznej, budyneK zaplecza boiska sportowego, boisKo do koszykowki i siatk6wki oraz
miejsce rekreacji.

Boisko do pilki no2nej z naturalnq murawq zostalo wykonane w latach 80{ych XX w.
Natomiast miejsce rekreacji z deszczochronem, krggiem ogniskowym i lawkami uzqdzono
du2o p6zniej, bo w 2008 roku z wykorzystaniem dofinansowania z Uzgdu
Marszalkowskiego, z Programu ,,Przedsiewziei Odnowy Wsi"

Z kolei budynek zaplecza boiska sportowego z parkingiem i boiskiem do siatkowki i
koszyk6wki wybudowano w latach 2009-2010 przy udziale Srodk6w unijnych z Programu
Rozwoju Obszar6w Wiejskich.
Caly ten kompleks stanowi nie tylko wiejskie, ale igminne centrum rekreacyjno-sportowe.

Pieczg nad nim sprawuje Gminny Klub Sportowy ,,Czarni" Starcza. Na tym obiekcie
trenujq i rczgy4q mecze zawodnicy ,,Czarnych' z sekcji pilki no2nej w grupie senior6w i
junior6w. Po treningach i meczach sportowcy majq mo2liwos6 wzigcia prysznicu i
peebrania sie w szatni w budynku zaplecza.
Z og6lnodostgpnych boisk do pilki no2nej , koszyk6wki i siatk6wki kozyst4q dzieci i
mlodzie2.

Malownicze polc2enie obiektu nad rzeczkq, z trzech stron otoczonego lasami
sprawia, 2e jest to wymazone miejsce do aktywnego spedzania wolnego czasu. Z tego
powodu organizowane sq tutaj r62nego rodzaju imprezy plenerowe, takie jak: festyny
rodzinne i sportowe, biesiady, tumieje.

Z wykozystaniem walor6w tego obiektu cyklicznie odbyivajq siq w Starczy: Tumiej
Solectw w Pilce Noznej o Puchar W6jta Gminy, Powiatowe Biegi Pokoju i Mlodosci
mlodzie2y gimnazjalnej i ze szkoly podstawowej o Puchar W6jta Gminy, festyny rodzinne z
okazji Dnia Dziecka oraz biesiady Kola Gospodyh Wiejskich, Kc*a Emeryt6w i Rencist6w,
tak2e zawodnik6w i dzialaczy z rodzinami Gminnego Klubu Sportowego, polEczone ze
Spiewem i pieczeniem kielbasek. Pzy organizacji tych uroczysto6ci wykotzystuje sie
r6wn ie2 miejsce rekreacj i i Swietl icg, usytuowanE w budynku zaple cza.
Ponadto tutaj czesto spotyka siQ wielu spacerujqcych ludzi, w tym cale rcdziny z dziecmi.
Dzieci najchetniej grajq w pilkQ noznq lub koszykowq. Niekt6re .1e2d2q na roweze bqd2
rolkach. Jeszcze inne siedzq, czekajqc na swojq kolejkq, by zagra6.

W kompleksie brakuje placu zabaw i boiska do siatk6wki plazowej. Te dwa obiekty
uatrakcyjnilyby to centrum i zaspokoilyby potzeby dzieci i mlodzie2y, tak licznie tu
pzebywajEcych. Tym bardziej, 2e bytby to dopiero drugi w gminie og6lnodostepny plac
zabaw, a boiska do siatk6wki pla2owej w gminie jeszcze nie ma w og6le.

Dlatego budowa boiska rekreacyjnego do siatk6wki pla2owej i placu zabaw wplynie
na poprawe funkcjonowania calego obiektu. Wypada jeszcze raz zaznaczye , 2e centrum
rekreacyjno- sportowe pzy ul. Sportowej w Starczy ma du2e znaczenie dla lokalnej
spolecznosci. I to zar6wno dla zaspokojenia wlasnych potzeb i zainteresowah, jak r6wnie2
w celu nawiqzania kontakt6w spolecznych z grupami spoza wioski, a nawet gminy.

/,irq,t"effu?
Mai.lla WeuTyyrlcz.v
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