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Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Wstęp

Plan odnowy miejscowości Stare Jabłonki powstał przy współudziale
mieszkańców wsi, Rady Sołeckiej oraz Gminy Ostróda. Wypracowane
tu priorytety i zadania są dobrem ogółu, a ich realizacja leży w interesie
współtwórców
Plan odnowy miejscowości Stare Jabłonki dotyczy lat 2010-2017. Prezentuje zasoby
i potencjał wsi oraz jej mieszkańców. Znajduje się tu analiza słabych i mocnych stron
miejscowości oraz analiza szans i zagrożeń. Ocena tych czynników pozwoliła na
wyłonienie priorytetów i kierunków rozwoju Samborowa.
Stare Jabłonki to jedna z największych wieś Gminy Ostróda, prężny ośrodek
turystyczny. Mieszkańcy Starych Jabłonek podejmują chętnie inicjatywy stymulowane
czynnikiem zewnętrznym, dlatego też niezwykle ważne jest sprawne funkcjonowanie
instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych
(Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Bractwo Wypoczynkowe”, Towarzystwo
Kajakarskie Drwęcy i Kanału Elbląskiego, Stowarzyszenie Miłośników Starych
Jabłonek i okolic itp.).
Mieszkańcy Starych Jabłonek to osoby wyjątkowo aktywne, związane ze swoja wsią,
otwarte na nowe możliwości i rozwiązania. Dlatego też, widzą duże możliwości w
działaniach mających na celu rozwój swojej miejscowości. Rozwój miejscowości
nastąpi poprzez jej tzw. odnowę, czyli proces obejmujący szeroki zakres działań
wpływających na podwyższenie jakości życia na wsi i wzrost tożsamości miejscowości
Stare Jabłonki.
Odnowa wsi do szeroki zakres przedsięwzięć wynikających z bezpośrednich potrzeb
mieszkańców. Przedsięwzięcia te mogą dotyczyć zarówno miejsc spotkań wiejskich
(place, centra wsi, świetlice), obiektów historycznych, zabytkowych; przestrzeni
wiejskiej (zieleni, chodników, zagospodarowania stawów), jak również imprez
kulturalnych (festynów, imprez cyklicznych, tematycznych), folkloru (zespołów
tanecznych, orkiestr), sportu i kultury fizycznej (boisk sportowych, siłowni, szlaki
piesze, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie kąpielisk, plaż), bezpieczeństwa (place
zabaw, ograniczenia ruchu kołowego, parkingi), jak również ochrony środowiska
(sanitariatów, koszy do segregacji odpadów), a także wizualizacji i informacji (tablic
informacyjnych dotyczących wszystkich ww. przedsięwzięć). Elementem spajającym
wszystkie
przedsięwzięcia,
charakterystycznym
dla
tego
procesu
jest
współdecydowanie mieszkańców wsi w sprawie kierunków rozwoju ich miejscowości.
Projekty odnowy wsi powstają bowiem w wyniku debaty lokalnej na poziomie
sołectwa. Głównym celem działań w ramach odnowy wsi jest pobudzenie aktywności
mieszkańców wsi, poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw
rozwojowych oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów i instrumentów wsparcia
odnowy i rozwoju wsi.
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Rozdział I

Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Powiązanie Planu z celami strategicznymi dokumentów
dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy
Wiejskiej Ostróda

Plan odnowy miejscowości Stare Jabłonki został opracowany zgodnie z procedurą
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opublikowanym w Dz.
U. Nr 284, poz. 2846 z 2004 r.). Wszelkie zadania zawarte w tym planie zostały
wypracowane podczas Zebrania Wiejskiego w Starych Jabłonkach.
Plan odnowy miejscowości Stare Jabłonki jest zgodny z następującymi dokumentami
strategicznymi Gminy Ostróda:


Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkalnej
jednorodzinnej,
sportu
i
usług
rzemieślniczych
w Samborowie (Uchwała Nr XXX/209/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26
lutego 1997r., Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego z dnia 18 kwietnia 1997r. Nr
12 poz. 146).



Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminny
Ostróda na lata 2006-2015, przyjęta Uchwałą LII/197/06 Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2006.



Program ochrony środowiska, przyjęty Uchwałą XXXVII/129/04 Rady Ostróda
z 8 listopada 2004r.



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda, przyjęty Uchwałą XXIII/153/08
Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008r.

Plan jest również zgodny z dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym:


Strategia Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2001-2015, która
stanowi załącznik do Uchwały Nr XXII/156/2000 Rady Powiatu ostródzkiego.



Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, która stanowi załącznik do Uchwały Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XVIII/272/00/2000 z dnia 24 lipca
2000r.
Plan Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego
na lata 2004-2006, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego nr XIX/271/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r., zaktualizowany uchwałą
Sejmiku nr XXXI/424/05 z dnia 19 kwietnia 2005r.
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Rozdział II
2.1

Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Analiza zasobów sołectwa

Historia

Wieś Stare Jabłonki położona jest w północno - wschodniej części Gminy Ostróda,
niedaleko drogi krajowej Nr 16 Grudziądz - Olsztyn, liczy 678 mieszkańców i zajmuje
powierzchnię 17,27 km2, co stanowi 4,31% powierzchni całej gminy.
Stare Jabłonki wymienione są po raz pierwszy w 1584 roku jako majątek książęcy.
W 1619 roku Albrecht Finck otrzymał z prawem dziedziczenia przez obydwoje dzieci
od Jana Zygmunta z Lipowca pięć włók magdeburskich. W latach 1628-1675 owe
pięć włók należało do Albrechta i Krzysztofa Fincków oraz mieszczanina ostródzkiego
Jerzego Fahrenholza, który to sprzedał swoje dobra Krzysztofowi Rostkowi, który
nazywał siebie Jabłońskim. W 1820 roku Stare Jabłonki miały tylko pięć domów
i mieszkało tu tylko 29 osób.
Pierwsze wzmianki na temat Starych Jabłonek w dokumentach pojawiły się w 1584.
Piękna okolica sprawiła, że miejscowość od przeszło stu lat jest cenionym ośrodkiem
turystycznym. W latach 30. XX wieku sosny z okolicznych lasów były bardzo cenione
w niemieckim przemyśle lotniczym, a praca przy ich wyrębie była dla wielu
mieszkańców miejscowości głównym źródłem utrzymania. Drzewa ze Starych
Jabłonek nazywano "sosnami lotniczymi". 16 lipca 1938r. zmieniono nazwę
miejscowości z Alt Jablonken na Altfinken.
Dziś Stare Jabłonki to prawdziwy kurort z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi,
Stanica Wodną PTTK oraz całorocznym Hotelem Anders, znany w kraju i poza jego
granicami.
2.2 Funkcje, jakie pełni wieś
Stare Jabłonki to wieś o charakterze mieszkalnym oraz turystycznym. Ze względu
na swoje atrakcyjne położenie oraz otaczające lasy i jezioro, miejscowość ma duży
potencjał sprzyjający rozwojowi turystyki wiejskiej - agroturystyki.
Wieś ma zabudowę zwartą, posiadającą dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną:
wodociągi 99%, kanalizacja 99%, telefonizacja 54%.
Stare Jabłonki są jednym z 34 sołectw ma terenie Gminy Ostróda.
Tabela nr 1. SOŁECTAW W GMINIE WIEJSKIEJ OSTRÓDA
Lp.

Sołectwo

Miejscowości w obrębie
Sołectwa

1

Brzydowo

Brzydowo, Ryński

2
3
4
5
6

Durąg
Dziadyk
Gierłoż
Giętlewo
Glaznoty

Durąg, Pancerzyn
Dziadyk, Kraplewo, Prusowo
Gierłoż, Nowa Gierłoż, Podlesie
Giętlewo, Janowo
Glaznoty

5

Sołtysi
Siemianowski
Mirosław
Kugler Zdzisław
Łukawska Lucyna
Skolmowski Jerzy
Markowski Andrzej
Gasikowska
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7
8
9

Grabin
Górka
Idzbark

10

Kajkowo

11
12

Kątno
Klonowo

13

Lipowiec

14

Lipowo

15

Lubajny

16

Międzylesie

17
18
19
20

Morliny
Naprom
Ornowo
Ostrowin

21

Pietrzwałd

22

Reszki

23

Rudno

24

Samborowo

25

Smykówko

26

Stare Jabłonki

27
28
29

Szyldak
Turznica
Tyrowo

30

Wałdowo

31
32

Wirwajdy
Wygoda

33

Wysoka Wieś

34

Zwierzewo

Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Grabin, Grabinek
Górka, Wominy
Idzbark, Młyn Idzbarski
Kajkowo, Cibory, Lesiak
Ostródzki, Przylądek, Szafranki
Kątno, Szklarnia
Klonowo
Lichtajny, Lipowiec, Wolka
Lichtańska

Grażyna
Freigin Ludwik
Ronowicz Marek
Stankiewicz Zofia
Milewski Stanisław
Filipek Tadeusz
Markowska Zofia
Czerwonka
Małgorzata

Bałcyny, Lesiak Lipowski,
Dmochewicz Piotr
Lipowo, Marynowo
Lubajny, Nowe Siedlisko
Ilnicki Jan
Międzylesie, Ruś Mała, Warlity
Guzal Krystyna
Wielkie
Morliny
Sztramska Halina
Naprom
Blajda Stanisław
Ornowo
Jułkowski Zbigniew
Ostrowin
Górecka Małgorzata
Bednarka, Miejska Wola, Nowy
Folwark, Pietrzwałd, Ryn,
Malik Henryk
Zajączki
Ciemniak, Gruda, Reszki
Wysocki Wladysław
Jankowiec, Pobórze, Rudno,
Wielk Alicja
Smykowo
Czyżówka, Samborowo,
Dworak Halina
Samborówko, Zabłocie
Smykówko
Niesyt Barbara
Buńki, Gąski, Jabłonka,
Stabińska
Stare Jabłonki, Zawady
Barbara
Małe, Żurejny
Szyldak, Wyżnice
Szostek Marek
Turznica
Ostas Grażyna
Tyrowo
Ślusarczyk Roman
Czarny Róg, Czerwona Karczma,
Sosnowska Maria
Wałdowo
Nastajki, Wirwajdy
Szymańska Bożena
Wólka Klonowska, Wygoda
Łodzikowska Irena
Podlaszewski
Wysoka Wieś
Michał
Zwierzewo
Glinicki Antoni
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2.3.

Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Charakterystyka wsi i mieszkańców

W 2005 roku Stare Jabłonki zamieszkiwało 668 osób (13 na pobyt czasowy). W 2006
roku liczba ta wzrosła do 661 osób (19 na pobyt czasowy), natomiast na koniec roku
2007 wynosiła 661 osób (10 na pobyt czasowy).
Miejscowość położona jest na Pojezierzu Iławskim, około 11 km od Ostródy,
nad jeziorem Szeląg Mały. Okoliczne tereny są atrakcyjne pod względem
turystycznym, a sama miejscowość jest znanym ośrodkiem letniskowym.
Mieszkańcy wsi Stare Jabłonki, to pracownicy sektora państwowego, jak również
prywatnego. Źródłem ich utrzymania są indywidualne gospodarstwa agroturystyczne,
jak również zakłady pracy poza miejscem zamieszkania.
Mieszkańców wyróżnia szeroko rozumiana aktywność społeczna, duży udział pracy
własnej na rzecz środowiska lokalnego. Są aktywnymi członkami organizacji
społecznych takich jak: Ochotnicza Straż Pożarna. Wszystkie wątpliwości i problemy
rozwiązywane są na zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych spotkań
Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.
Stare Jabłonki jako duży ośrodek wiejski dysponuje rozbudowanymi strukturami
edukacyjnymi. Na terenie wsi znajdują się: Publiczne Przedszkole Samorządowe,
i Szkoła Podstawowa. Jednostki kształcenia szkolnego zlokalizowane są w dwóch
oddzielnych budynkach.
Starsza młodzież, po ukończeniu gimnazjum kontynuuje naukę w szkołach
ostródzkich, iławskich oraz olsztyńskich (czynnik decydujący o wyborze stanowi
dostępność komunikacyjna). Najczęściej wybór pada na średnie szkoły zawodowe
(technika) oraz licea ogólnokształcące, coraz mniejszy odsetek absolwentów
gimnazjów pobiera naukę w szkołach zawodowych. Zdecydowana większość
dojeżdża do szkół pociągami, wykorzystując dogodne połączenia kolejowe.
Po zakończeniu edukacji na poziomie szkół średnich znaczny odsetek abiturientów
kontynuuje naukę na uczelniach wyższych-przeważnie w Toruniu i Olsztynie.
Tryb prowadzonych studiów (stacjonarny, eksternistyczny) zależny jest w znacznym
stopniu od poziomu zamożności. Pomimo różnego usytuowania materialnego
mieszkańców Starych Jabłonek wyraźnie zaznaczona jest ogólna potrzeba
podnoszenia poziomu wykształcenia, na co z pewnością ma wpływ aktywność
kulturalna i edukacyjna prowadzona w ramach działania Ochotniczej Straży Pożarnej.
2.4. Poziom
wiejskiego

organizacji

miejscowości

i

aktywizacja

środowiska

Sołtysem Samborowa jest Pani Barbara Stabińska.
Wszelkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich
podczas organizowanych, w pomieszczeniach OSP (świetlicy wiejskiej), spotkań
Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.
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Parafia rzymsko-katolicka św. Matki Boskiej Królowej Polski
w Starych Jabłonkach
Parafia św. Matki Boskiej Królowej Polski w Starych Jabłonek obejmuje swoim
zasięgiem: Stare Jabłonki, Buńki, Gąski, Żurejny, Zawady Małe, Kątno, Szklarnia–
770 wiernych. Proboszczem Parafii jest ks. Janusz Niksa.

Fot. Kościół - Parafia św. Matki Boskiej Królowej Polski w Stare Jabłonki
Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Jabłonkach
Jednostka została założona w 1994 roku. Dziś liczy 34 członków i jest wpisana do
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Posiada średni samochód gaśniczy
STAR 266 w wersji GBA 2,5/20/10 wyposażony w podstawowy sprzęt do działań
ratowniczo – gaśniczych /2 motopompy , 2 radiostacje samochodowe, 4 nasobne,
piłę do drewna , piłę do betonu i stali ,zestaw lądowy do likwidacji materiałów
ropopochodnych oraz 2 aparaty powietrzne / i lekki samochód gaśniczy Żuk A15 w
wersji GLM 8.
Celami i zadaniami OSP są:




prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami
samorządowymi i innymi podmiotami,
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi,
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upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
działania na rzecz ochrony środowiska,
wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie Samborowa i okolic.

Potrzeba utworzenia jednostki OSP w Starych Jabłonkach wynikła z usytuowania
miejscowości pomiędzy dużym kompleksem leśnym Nadleśnictwa Stare Jabłonki,
które w okresie letnich suszy stwarzają duże zagrożenie pożarowe.
Ze względu na usytuowanie obok drogi krajowej nr 16, Ochotnicza Straż Pożarna w
Starych jabłonkach została wpisana do Krajowego Sytemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Zarząd jednostki:
Prezes - Druh Wiesław Wojciechowski
Wiceprezes - Naczelnik - dh Dariusz Małecki
Z-ca Naczelnika - dh Łukasz Łojewski
Sekretarz - Skarbnik - dh Paweł Parcheta
Kronikarz - dh Anna Małecka

Stowarzyszenie Miłośników Starych Jabłonek i okolic
Stowarzyszenie powstało w celu promocji i rozwoju wsi Starych Jabłonek.
Zarząd stowarzyszenia:
Prezes - Paweł Dziedzicki
Sekretarz - Paweł Trędowicz
Skarbnik - Zbigniew Klimowicz
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2.5.

Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Położenie i wygląd wsi

Wieś Stare Jabłonki (niem. Alt Jablonken, Altfinken) położona jest w województwie
warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w północno - wschodniej części
gminy Ostróda, przy drodze krajowej Nr 16 Olsztyn - Grudziądz, liczy 676
mieszkańców i zajmuje powierzchnię 17,27 km2, co stanowi 4,31% powierzchni całej
gminy.
Odległość do większych miast





Ostróda /miasto gminne i powiatowe/
Iława
Olsztyn
Warszawa

11 km
29 km
30 km
220 km

Rys. 1 Lokalizacja wsi Stare Jabłonki
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Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Transport drogowy
Przez miejscowość prowadzi droga krajowa Nr 16 Olsztyn – Grudziądz, zarządcą
drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Transport kolejowy
Przez Stare Jabłonki przebiega linia kolejowa o znaczeniu pierwszorzędnym,
zelektryfikowana (w większości) relacji 353 Poznań Główny - Żeleznodorożnyj.

Fot. Stacja PKP w Starych Jabłonkach
Transport lokalny
Przez miejscowość biegnie kilka lokalnych tras komunikacji autobusowej.
 PKS Ostróda, linia: Nowe Miasto Lubawskie - Olsztyn
 PKS Ostróda, linia: Lubawa - Olsztyn
 PKS Olsztyn, linia: Olsztyn - Ostróda
 PKS Olsztyn, linia: Olsztyn - Lidzbark Welski
 PKS Brodnica, linia: Brodnica - Olsztyn
 PKS Brodnica, linia: Golub-Dobrzyń - Olsztyn
Transport wodny
Głównym szlakiem wodnym jest Kanał Ostródzko - Elbląski, wykorzystywany przez
żeglugę pasażerską, powiązany w kierunku zachodnim z jeziorem Jeziorak
i w kierunku wschodnim z jeziorem Szeląg Wielki i Szeląg Mały tworzy rozległy
system wodny dla uprawiania wędrownej turystyki wodnej, zbiorowej (żegluga
pasażerska) oraz żeglarskiej i kajakowej. Jest to jeden z nielicznych szlaków wodnych
na świecie, na którym nadal funkcjonują pochylnie oparte na technologii z końca
XIX wieku.
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Środowisko naturalne

Rzeźba terenu
Gmina Ostróda posiada bardzo zróżnicowany krajobraz. Północna część gminy leży
w obrębie Pojezierza Iławskiego, środkowa i południowa na garbie Lubawskim,
a zachodni skraj gminy obejmuje Dolina Drwęcy.
W północno - wschodniej części gminy znajdują się wielkie kompleksy leśne oraz
charakterystyczne jeziora polodowcowe połączone kanałami i rzeczkami. Część
północna gminy ma charakter równinny, w podłożu tej części dominują piaski
sandrowe. Część środkowa gminy to wysoczyzna moreny dennej o typowo falistej
powierzchni - dominują tu gliny zwałowe.
Południowe rejony gminy to zupełnie odmienny krajobraz. Obszar ten jest bardzo
pofałdowany, charakteryzuje się dużą zmiennością budowy geologicznej - gliny,
piaski i żwiry z głazami, występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe
na całym Pojezierzu Mazurskim - Góra Dylewska 312 m n.p.m.
Klimat
Stosunki klimatyczne charakteryzujące obszar, na którym położone jest Stare
Jabłonki są wynikiem warunków geograficznych. Omawiana miejscowość leży
w strefie mazurskiej dzielnicy klimatycznej. Występuje tutaj ścieranie się dwóch
podstawowych mas powietrza: polarno-morskiego, atlantyckiego i bałtyckiego,
z powietrzem polarno-kontynentalnym.
Średnia roczna temperatura wynosi około 6˚C, pokrywa śnieżna zalega do 120 dni,
sezon wegetacyjny jest krótszy niż 160 dni. Najwięcej (40%) opadów jest w lecie,
stosunkowo dużo, bo 600-700 mm/rok. Występują tu wahania okresu
wegetacyjnego, przesunięcie pór roku, szybkie zmiany pogody. Przymrozki jesienne
są wczesne (nawet od połowy września) ale jesień jest pogodna i długa (nawet
do połowy grudnia). Dni bezwietrznych jest średnio 5 w roku, a wiatry są silne
i występują z dużą częstotliwością. Trudne warunki klimatyczne niekorzystnie
wpływają na działalność rolniczą.
Rolnicza przydatność gleb
Użytki rolne zajmują ok. 51,02 % pow. gminy, z czego użytki zielone stanowią 23,16
%. Urodzajne gleby, korzystne dla rozwoju funkcji rolnej zalegają generalnie
na terenach wysoczyzny morenowej w środkowej części gminy. Są to gleby
kompleksu pszennego dobrego i pszenno-żytniego o dobrej strukturze, głębokim
poziomie próchnicznym, zasobne w składniki pokarmowe. Te cechy pozwalają na
uprawę bardzo szerokiego wachlarza roślin. Szczególnie wyróżniają się pod tym
względem środkowo-zachodnia część gminy. Trwałe użytki zielone występują głównie
w dolinach rzeki Drwęcy i jej dopływów. Przeważają użytki zielone średnie, III i IV
klasy bonitacyjnej. Strukturę użytkowania gruntów przedstawia poniżej zamieszczona
tabela nr 1.
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Tabela 1.
Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych.
Ogółem
WYSZCZEGÓLNIENIE
w ha
w odsetkach
Ogółem
40.196
100,0
użytki rolne
20.508
51,02
w tym:
grunty
15.758
76,84
orne
4.750
23,16
użytki
12.597
31,34
zielone
1.925
4,79
lasy i grunty leśne
3.165
7,87
grunty pod wodami
pozostałe grunty
Flora - Rezerwat „Sosny Taborskiej”
FLORA – Rezerwat Leśny „Sosny Taborskie”
Rezerwat leśny „Sosny Taborskie” utworzono
w 1957 r. w celu ochrony cennego
starodrzewu sosny pospolitej tzw. ekotypu
taborskiego czyli ”sosny taborskiej”. Sosny
taborskie są wysokie, proste, gonne (mało
zbieżyste), z wysoko osadzoną koroną,
bezsęczne, dzięki wąskim równomiernym
przyrostom na grubość mają doskonałe
walory wytrzymałości. W dawnych wiekach
drewno szkutnicze a zwłaszcza masztowe
było surowcem strategicznym. Istnieją
dokumenty zaświadczające o tym, że w 1568
r. królowa duńska prosiła o możliwość
zakupienia sosen taborskich na maszty dla
swojej floty. Sosną taborską interesowała się
też grupa naukowców postępujących za
armią Napoleona. Francuzi pozyskali tu
nasiona, aby podjąć próbę wyhodowania w
swoim kraju sosen taborskich z nadzieją na
uzyskanie z nich drewna masztowego. W 1900 r. na światowej wystawie w Paryżu,
sośnie taborskiej prezentowanej pod nazwą „bois du Tabre”, nadano miano
najlepszego sosnowego surowca świata.
W dobie żaglowców najwyżej wśród surowca masztowego cenione były sosny
z basenu Morza Bałtyckiego. Pod koniec XVIII w. jedna sosna masztowa miała
wartość równą 1,5 kg złota. Sosny masztowe nie kosztują już po 1,5 kg złota,
ale ciągle można je oglądać w Lasach Taborskich. W samym rezerwacie rosną jeszcze
takie 240-260-letnie drzewa. Skutkiem wieku sosna ustępuje tu miejsca bukowi,
dębowi, grabowi. Następuje naturalna sukcesja drzewostanu. Rezerwat ma
13
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powierzchnię 95,32ha, położony jest
w Nadleśnictwie Miłomłyn. Na obrzeżu
rezerwatu gościnni leśnicy zbudowali
parking i tablice informacyjne. W runie
występuje całe bogactwo roślin, takich jak
zawilec, przylaszczka, konwalia oraz kilka
gatunków mchu. Gatunkiem tej sosny
zainteresował się również Cesarz Napoleon,
który polecił zabrać nasiona do Francji. Na
Paryskiej Wystawie Światowej w 1900 r.
drewno pozyskane z sosny Taborskiej
wzbudziło również duże zainteresowanie.
Obecnie w rezerwacie pozyskuje się nasiona
drzew o najwyższej jakości. Na obszarze rezerwatu jest utworzona ścieżka
ekologiczna o długości 1400 metrów. Jest ona doskonale oznaczona, a 14 tablic
informacyjnych zawiera wiele ciekawych informacji.
FAUNA
Okolice Starych Jabłonek znajdują się w regionie przejściowym miedzy fauną
północno -wschodnio - europejską a środkowo-europejską. Przejawia się to
występowaniem ras czystych i przejściowych należących do dwóch różnych zasięgów
fauny. Współcześnie występująca zwierzyna to: jelenie, sarny, dziki, zamieszkujące
przede wszystkim lasy; zające pospolite na terenach bezleśnych; norki amerykańskie,
lisy, wiewiórki, norniki w lasach i na otwartej przestrzeni. Rzadziej spotykane są:
wydry, szopy pracze, nietoperze a okresowo pojawiają się wilk i łosie.

Licznie reprezentowane są ptaki: orlik krzykliwy, kania, orzeł bielik, dzięcioł zielony.
Na siedliskach zawodnionych zlokalizowanych w pobliżu Drwęcy występuje ptactwo
wodne: kaczki (cyranka, cyraneczka, krzyżówka), zimorodki, żurawie. Wiele ptaków
znajduje tutaj dogodne miejsca lęgowe.
Z gatunków gadów występujących na omawianym obszarze warto wymienić
jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, padalce i zaskrońce, można również
napotkać żmiję zygzakowatą. Płazy reprezentowane są przede wszystkim przez żaby,
14
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ropuchy (szarą, zieloną i paskówkę), traszki grzebieniaste i zwyczajne, rzekotki
drzewne i kumaki.
2.7.

Sieć hydrologiczna

Stare Jabłonki położone są w pobliżu jeziora Szeląg Wielki i Szeląg Mały, które
stanowią główną oś hydrologiczną tego regionu. Rozpoczyna się tutaj również
początek szlaku wodnego Kanału Ostródzko - Elbląskiego.
2.8.

Kultywowanie tradycji i turystyka

Działalność kulturowa i oświatowa, oparta w znacznej mierze o regionalną tradycje,
prowadzona jest w ramach funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych
Jabłonkach.
Walory turystyczne regionu Warmii i Mazur przyciągają coraz większe rzesze
turystów. Gmina Ostróda należy do jednej z najpiękniej położonych w regionie.
Posiada znakomite warunki do uprawiana turystyki. Jeziora i lasy są magnesem,
który przyciąga coraz więcej gości.

Turystyczną wizytówką Gminy Ostróda jest miejscowość Stare Jabłonki z bardzo
dobrym połączeniem komunikacyjnym, dwoma jeziorami: Szeląg Wielki i Mały oraz
ogromnym kompleksem leśnym.

Tu mają swoje siedziby m.in.: Hotel "Anders", Pensjonat "Wiking", Ośrodek
Wypoczynkowy "ELEMIS" Państwa Izabeli i Tomasza Kluczewiczów, Stanica Wodna
PTTK, campingi i pola namiotowe.
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Bezpieczeństwo i służba publiczna

Siedzibę w Samborowie ma:




Rewir dzielnicowych Policji - punkt przyjęcia interesantów.
Placówka Pocztowa.
Placówka Bankowa.

2.10. Infrastruktura techniczna
Drogi
Przez miejscowość prowadzi droga krajowa Nr 16 Olsztyn – Grudziądz, zarządcą
drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Kanalizacja, oczyszczanie ścieków i wodociągi
Wieś Stare Jabłonki posiada odrębny system kanalizacyjny, wieś jest skanalizowana
w 99%. Stare Jabłonki w 99% procentach jest objęte zbiorowym zaopatrzeniem
w wodę. Wodociągi wiejskie w 100% korzystają z zasobów wód podziemnych
poprzez ujęcia głębinowe.
Telefonizacja
Telefonizacja miejscowości została określona na poziomie 55%. Przewiduje się
rozbudowę sieci rozdzielczej na obszarach podłączonych do centrali. Realizacja
wymienionych wyżej zamierzeń TP S.A. zwiększy znacznie dostęp mieszkańców
gminy do usług telekomunikacyjnych.
Gospodarka odpadami
Odpady z terenu Starych Jabłonek wywożone są przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Ostródzie i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
na podstawie indywidualnych umów z mieszkańcami.
We wsi prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.
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Tab. 5. Zestawienie tabelaryczne zasobów miejscowości Stare Jabłonki

Rodzaj zasobu

BRAK

Środowisko przyrodnicze
1. Walory krajobrazu.
2. Walory klimatu (mikroklimat, wiatr,
nasłonecznienie).
3. Walory szaty roślinnej (np. runo leśne).
4. Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty.
5. Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska).
6. Osobliwości przyrodnicze.
7. Wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy).
8. Podłoże, warunki hydrogeologiczne.
9. Gleby, kopaliny
Środowisko kulturowe
1. Walory architektury wiejskiej i osobliwości
kulturowe.
2. Walory zagospodarowania
przestrzennego.
3. Zabytki.
4. Zespoły artystyczne.
Dziedzictwo religijne i historyczne
1. Miejsce, osoby i przedmioty kultu.
2. Święta, odpusty, pielgrzymki.
3. Tradycje, obrzędy gwara.
4. Legendy, podania i fakty historyczne.
5. Ważne postacie historyczne.
6. Specyficzne nazwy.
Obiekty i tereny
1. Działki pod zabudowę mieszkalną
2. Działki pod domy letniskowe.
3. Działki pod zakłady usługowe i przemysł.
4. Pustostany mieszkaniowe, magazynowe i
po przemysłowe.
5. Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi
(kuźnie, młyny).
6. Place i miejsca publicznych spotkań.
7. Miejsca sportu i rekreacji.
Gospodarka, rolnictwo
1. Specyficzne produkty (hodowle, uprawy
polowe).
2. Znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe.
3. Możliwe do wykorzystania odpady
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poprodukcyjne.
Sąsiedzi i przyjezdni
1. Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże
miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja
turystyczna).
2. Ruch tranzytowy
3. Przyjezdni stali i sezonowi.
Instytucja
1. Placówki opieki społecznej.
2. Placówki oświatowe.
3. Dom Kultury
4. Poczta
5. Bank
Ludzie, organizacje społeczne
1. OSP
2. Koło Gospodyń Wiejskich
3. Ludowe Zespoły Sportowe

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
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Analiza SWOT

Mocne strony wsi

Słabe strony wsi

1. Atrakcyjne środowisko naturalne oraz

1. Bezrobocie strukturalne.

walory przyrodniczo - krajobrazowe.

2. Brak odpowiedniego zaplecza dla

2. Aktywna społeczność lokalna.

prowadzenia działalności rekreacyjno

3. Dobrze działająca organizacja

- sportowej oraz kulturalnej.

pozarządowa - OSP

3. Brak możliwości aktywnego rozwoju

4. Otoczona lasami, jeziorami.

mieszkańców w dziedzinie kultury.

5. Rezerwy terenowe pod rozwój
działalności gospodarczej oraz
agroturystycznej.
Szanse

Zagrożenia

1. Możliwość uzyskania środków

1. Trudności ekonomiczne większości

finansowych z Unii Europejskiej.

rodzin.

2. Promocja wsi przez mieszkańców.

2. Utrzymujące się bezrobocie.

3. Wykorzystanie dobrego stanu

3. Migracja ludzi młodych do miast.

środowiska naturalnego do rozwoju
turystyki i agroturystyki.
4. Mobilność mieszkańców do zdobycia
dodatkowych kwalifikacji, które mogą
się przyczynić do rozwoju
mikroprzedsiębiorstw.

19

GMINA WIEJSKA OSRÓDA

Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Rozdział IV

Wizja rozwoju wsi

Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi
Co ją wyróżnia?
Jakie pełni funkcje?
Kim są mieszkańcy?
Co daje utrzymanie?
Jak zorganizowani są
mieszkańcy?
W jaki sposób rozwiązują
problemy?
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Jakie obyczaje i tradycje są u
nas pielęgnowane i rozwijane?
Jak wyglądają mieszkania i
obejścia?
Jaki jest stan otoczenia i
środowiska?

Walory krajobrazowo - przyrodnicze, atrakcyjne środowisko naturalne, centrum turystyczne
gminy Ostróda, gościnność mieszkańców;
Oświatowe, kulturalne, rekreacyjno - rozrywkowe, wypoczynkowe, przemysłowe,
komunikacyjne;
Ludność napływowa;
Oświata, przedsiębiorstwa usługowo - handlowe, zakłady poza miejscem zamieszkania;
Sołtys, Rada Sołecka;
Na zebraniach wiejskich, spotkaniach Rady Sołeckiej, współpraca z UG;
Estetyczna, zadbana, o atrakcyjnych walorach krajobrazowo - przyrodniczych;
Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Procesja „Bożego Ciała”;
Zadbane, estetyczne, w miarę możliwości modernizowane;
Nieskażone środowisko naturalne, mieszkańcy dbają o stan środowiska;

Jakie jest rolnictwo?

-

Jakie są powiązania
komunikacyjne?

PKP, PKS, transport własny;

Co proponujemy dzieciom i
młodzieży?

Zajęcia pozalekcyjne, sport, zajęcia rozrywkowo - rekreacyjne, aktywny udział w życiu
pożarniczym;
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Jaka ma być nasza wieś za 10 lat - wizja stanu docelowego
Co ma ją wyróżniać?

Agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe o wysokim standardzie, czyste środowisko;

Jakie ma pełnić funkcje?

Turystyczne, kulturalne, wychowawcze, mieszkaniowe, oświatowe,

Kim mają być mieszkańcy?

Wykształceni, przedsiębiorczy, aktywni, identyfikujące się ze wsią;

Co ma dać utrzymanie?

Agroturystyka, mikroprzedsiębiorstwa, zakłady handlowe i usługowe;

W jaki sposób ma być
zorganizowana wieś i
mieszkańcy?
W jaki sposób maja być
rozwiązywane problemy?
Jak ma wyglądać nasza wieś?

Sołtys, Rada Sołecka;
Na zebraniach wiejskich, spotkaniach Rady Sołeckiej, współpraca z UG;
Estetyczna, ekologiczna, czysta, rozwojowa;

Jakie obyczaje i tradycje maja
być u nas pielęgnowane i
Związane z tradycjami świątecznymi, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Procesja „Bożego Ciała”;
rozwijane?
Jak mają wyglądać mieszkania i
Zadbane, estetyczne, czyste, nowoczesne i funkcjonalne o wysokim standardzie;
obejścia?
Jaki ma być stan otoczenia i
Ekologiczny, atrakcyjny;
środowiska?
Jakie ma być rolnictwo?
Jakie mają być powiązania
komunikacyjne?
Co zaproponujemy dzieciom i
młodzieży?

Komunikacja miejska, PKP, PKS - przystosowane do potrzeb mieszkańców;
Zajęcia pozalekcyjne, sport, zajęcia rozrywkowo - rekreacyjne, aktywny udział w życiu
pożarniczym, korzystanie z boiska sportowego;

21

GMINA WIEJSKA OSRÓDA

Rozdział V

Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Zestawienie priorytetów, celów programu

Priorytet I. Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury
rekreacyjno-sportowej
Cele:
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców,
- integracja społeczności wiejskiej,
- poprawa atrakcyjności zamieszkania,
- kultywowanie i odnawianie dawnych zwyczajów i tradycji,
- podniesienie standardów życia na wsi,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi.
Zadania:

1.1. Modernizacja boiska sportowego.
1.2. Budowa placu zabaw.
1.3. Budowa ogrodzenia okalającego boisko sportowe.

Priorytet II. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej
Cele:

-

podniesienie standardu życia i pracy na wsi,
wzrost atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej wsi,
poprawa funkcjonalności miejscowości,
poprawa stanu środowiska naturalnego,
zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, szczególnie w odniesieniu do
dzieci i młodzieży.

Zadania:
2.1. Modernizacja nawierzchni drogi asfaltowej.
2.2. Poprawa estetyki wsi (indywidualne możliwości mieszkańców).
Priorytet III. Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi
Cele:
Zadania:

zwiększenie dochodów mieszkańców, a tym samym ich standardu życia,
budzenie ducha przedsiębiorczości,
poszerzenie funkcji wsi,
poprawa wyglądu wsi.

3.1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych (indywidualne możliwości
mieszkańców).

22

GMINA WIEJSKA OSRÓDA

Rozdział VI

Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki

Harmonogram wdrażania planu
Czas realizacji
Zadanie

PRIORYTET I

Modernizacja boiska sportowego

1.2.

Budowa placu zabaw

1.3.

Budowa ogrodzenia okalającego boisko sportowe

Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych

2.2.

Poprawa estetyki wsi

3.1.

2012

Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej

2.1.

PRIORYTET III

2011

2013

2014

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno-sportowej

1.1.

PRIORYTET II

2010

Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi

Tworzenie gospodarstw agroturystycznych
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2015

2016

2017
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Kosztorys planu
Zadanie

PRIORYTET I
1.1.

Czas realizacji
2010

2011

Modernizacja boiska sportowego

125.000

Budowa placu zabaw
Budowa ogrodzenia okalającego boisko sportowe

7.000

(środki własne Gminy, PROW)

PRIORYTET II
2.1.
2.2.

15.000

7.000

Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej

Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych (środki

350.000 350.000

własne Gminy)

Poprawa estetyki wsi
(indywidualne możliwości mieszkańców)

PRIORYTET III
3.1.

125.000
15.000

(fundusze strukturalne – środki własne Gminy)

1.3.

2013

2014

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno-sportowej

(środki własne Gminy, PROW)

1.2.

2012

Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi

Tworzenie gospodarstw agroturystycznych
(fundusze strukturalne - własne środki mieszkańców)
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2016
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Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Realizacja założeń Planu będzie monitorowana przez Radę Sołecką wsi, Sołtysa oraz
Gminę. Będzie się to odbywać poprzez:






budżet Gminy na kolejne lata
sprawozdania z realizacji budżetu Gminy
strona internetowa Gminy Ostróda
tablica informacyjna we wsi Stare Jabłonki
dokumentacja z odbioru robót poszczególnych inwestycji

Społeczność wiejska będzie się komunikowała poprzez wspólne spotkania wiejskie.
Z uwagi na dobrą komunikację mieszkańców Samborowa można mieć pewność, ze
informacje dotrą do wszystkich, a także, że każdy dorosły obywatel będzie mógł
monitorować zakres oraz stopień wdrażania planu.
Kontakt pomiędzy wsią a Gminą będzie zachowany poprzez Sołtysa oraz aktywnych
mieszkańców Samborowa.

Plan odnowy wsi Stare Jabłonki powstał przy współudziale mieszkańców
tej miejscowości, Rady Sołeckiej oraz Gminy Ostróda. Wypracowane tu
priorytety i zadania są dobrem wspólnym, a ich realizacja leży w interesie
Stron.
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