
                                                       Uchwała Nr XLV/ 265/2013                                             

Rady Gminy Ostróda 

z dnia  15 listopada  2013r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki  na lata 2013 - 2020 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013r.  poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje: 
 
    § 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2013 – 2020,  
              przyjęty przez Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Stare Jabłonki Uchwałą 
              Nr 2/2013 w dniu  25 października 2013., w brzmieniu stanowiącym załącznik 
              nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
   § 2.  Traci moc Uchwała Nr XLIX/240/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. 

           w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2010-2017. 

 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 

Andrzej Wiczkowski 

 

 

http://www.ugostroda.f117.pl/download/uchw2010/zal1_uchw239_2010.pdf
http://www.ugostroda.f117.pl/download/uchw2010/zal1_uchw239_2010.pdf
http://www.ugostroda.f117.pl/download/uchw2010/zal1_uchw239_2010.pdf
http://www.ugostroda.f117.pl/download/uchw2010/zal1_uchw239_2010.pdf
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WWssttęępp  

  

  

PPllaann  ooddnnoowwyy  mmiieejjssccoowwoośśccii  SSttaarree  JJaabbłłoonnkkii  ppoowwssttaałł  pprrzzyy  wwssppóółłuuddzziiaallee  

mmiieesszzkkaańńccóóww  wwssii,,  RRaaddyy  SSoołłeecckkiieejj  oorraazz  GGmmiinnyy  OOssttrróóddaa..  WWyypprraaccoowwaannee    

ttuu  pprriioorryytteettyy  ii  zzaaddaanniiaa  ssąą  ddoobbrreemm  ooggóółłuu,,  aa  iicchh  rreeaalliizzaaccjjaa  lleeżżyy  ww  iinntteerreessiiee  

wwssppóółłttwwóórrccóóww  

    

PPllaann  ooddnnoowwyy  mmiieejjssccoowwoośśccii  SSttaarree  JJaabbłłoonnkkii  ddoottyycczzyy  llaatt  22001133--22002200..  PPrreezzeennttuujjee  zzaassoobbyy    

ii  ppootteennccjjaałł  wwssii  oorraazz  jjeejj  mmiieesszzkkaańńccóóww..  ZZnnaajjdduujjee  ssiięę  ttuu  aannaalliizzaa  ssłłaabbyycchh  ii  mmooccnnyycchh  ssttrroonn  

mmiieejjssccoowwoośśccii  oorraazz  aannaalliizzaa  sszzaannss  ii  zzaaggrroożżeeńń..  OOcceennaa  ttyycchh  cczzyynnnniikkóóww  ppoozzwwoolliiłłaa  nnaa  

wwyyłłoonniieenniiee  pprriioorryytteettóóww  ii  kkiieerruunnkkóóww  rroozzwwoojjuu  SSttaarryycchh  JJaabbłłoonneekk..  

  

SSttaarree  JJaabbłłoonnkkii  ttoo  jjeeddnnaa  zz  nnaajjwwiięękksszzyycchh  wwssii  GGmmiinnyy  OOssttrróóddaa,,  pprręężżnnyy  oośśrrooddeekk  

ttuurryyssttyycczznnyy..  MMiieesszzkkaańńccyy  SSttaarryycchh  JJaabbłłoonneekk  ppooddeejjmmuujjąą  cchhęęttnniiee  iinniiccjjaattyywwyy  ssttyymmuulloowwaannee  

cczzyynnnniikkiieemm  zzeewwnnęęttrrzznnyymm,,  ddllaatteeggoo  tteeżż  nniieezzwwyykkllee  wwaażżnnee  jjeesstt  sspprraawwnnee  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  

iinnssttyyttuuccjjii  ii  oorrggaanniizzaaccjjii  ddzziiaałłaajjąąccyycchh  nnaa  rrzzeecczz  aakkttyywwiizzaaccjjii  śśrrooddoowwiisskk  llookkaallnnyycchh  

((OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraażż  PPoożżaarrnnaa,,  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  „„BBrraaccttwwoo  WWyyppoocczzyynnkkoowwee””,,  TToowwaarrzzyyssttwwoo  

KKaajjaakkaarrsskkiiee  DDrrwwęęccyy  ii  KKaannaałłuu  EEllbblląąsskkiieeggoo,,  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  MMiiłłoośśnniikkóóww  SSttaarryycchh  

JJaabbłłoonneekk  ii  ookkoolliicc    iittpp..))..  

  

MMiieesszzkkaańńccyy  SSttaarryycchh  JJaabbłłoonneekk  ttoo  oossoobbyy  wwyyjjąąttkkoowwoo  aakkttyywwnnee,,  zzwwiiąązzaannee  zzee  sswwoojjaa  wwssiiąą,,  

oottwwaarrttee  nnaa  nnoowwee  mmoożżlliiwwoośśccii  ii  rroozzwwiiąązzaanniiaa..  DDllaatteeggoo  tteeżż,,  wwiiddzząą  dduużżee  mmoożżlliiwwoośśccii  ww  

ddzziiaałłaanniiaacchh  mmaajjąąccyycchh  nnaa  cceelluu  rroozzwwóójj  sswwoojjeejj  mmiieejjssccoowwoośśccii..  RRoozzwwóójj  mmiieejjssccoowwoośśccii  

nnaassttąąppii  ppoopprrzzeezz  jjeejj  ttzzww..  ooddnnoowwęę,,  cczzyyllii  pprroocceess  oobbeejjmmuujjąąccyy  sszzeerrookkii  zzaakkrreess  ddzziiaałłaańń  

wwppłłyywwaajjąąccyycchh  nnaa  ppooddwwyyżżsszzeenniiee  jjaakkoośśccii  żżyycciiaa  nnaa  wwssii  ii  wwzzrroosstt  ttoożżssaammoośśccii  mmiieejjssccoowwoośśccii  

SSttaarree  JJaabbłłoonnkkii..    

  

OOddnnoowwaa  wwssii  ddoo  sszzeerrookkii  zzaakkrreess  pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć  wwyynniikkaajjąąccyycchh  zz  bbeezzppoośśrreeddnniicchh  ppoottrrzzeebb  

mmiieesszzkkaańńccóóww..  PPrrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  ttee  mmooggąą  ddoottyycczzyyćć  zzaarróówwnnoo  mmiieejjsscc  ssppoottkkaańń  wwiieejjsskkiicchh  

((ppllaaccee,,  cceennttrraa  wwssii,,  śśwwiieettlliiccee)),,  oobbiieekkttóóww  hhiissttoorryycczznnyycchh,,  zzaabbyyttkkoowwyycchh;;  pprrzzeessttrrzzeennii  

wwiieejjsskkiieejj  ((zziieelleennii,,  cchhooddnniikkóóww,,  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  ssttaawwóóww)),,  jjaakk  rróówwnniieeżż  iimmpprreezz  

kkuullttuurraallnnyycchh  ((ffeessttyynnóóww,,  iimmpprreezz  ccyykklliicczznnyycchh,,  tteemmaattyycczznnyycchh)),,  ffoollkklloorruu  ((zzeessppoołłóóww  

ttaanneecczznnyycchh,,  oorrkkiieessttrr)),,  ssppoorrttuu  ii  kkuullttuurryy  ffiizzyycczznneejj  ((bbooiisskk  ssppoorrttoowwyycchh,,  ssiiłłoowwnnii,,  sszzllaakkii  

ppiieesszzee,,  śścciieeżżkkii  rroowweerroowwee,,  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee  kkąąppiieelliisskk,,  ppllaażż)),,  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ((ppllaaccee  

zzaabbaaww,,  ooggrraanniicczzeenniiaa  rruucchhuu  kkoołłoowweeggoo,,  ppaarrkkiinnggii)),,  jjaakk  rróówwnniieeżż  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  

((ssaanniittaarriiaattóóww,,  kkoosszzyy  ddoo  sseeggrreeggaaccjjii  ooddppaaddóóww)),,  aa  ttaakkżżee  wwiizzuuaalliizzaaccjjii  ii  iinnffoorrmmaaccjjii  ((ttaabblliicc  

iinnffoorrmmaaccyyjjnnyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  wwsszzyyssttkkiicchh  wwww..  pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć))..  EElleemmeenntteemm  ssppaajjaajjąąccyymm  

wwsszzyyssttkkiiee  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa,,  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyymm  ddllaa  tteeggoo  pprroocceessuu  jjeesstt  

wwssppóółłddeeccyyddoowwaanniiee  mmiieesszzkkaańńccóóww  wwssii  ww  sspprraawwiiee  kkiieerruunnkkóóww  rroozzwwoojjuu  iicchh  mmiieejjssccoowwoośśccii..  

PPrroojjeekkttyy  ooddnnoowwyy  wwssii  ppoowwssttaajjąą  bboowwiieemm  ww  wwyynniikkuu  ddeebbaattyy  llookkaallnneejj  nnaa  ppoozziioommiiee  

ssoołłeeccttwwaa..    GGłłóówwnnyymm  cceelleemm  ddzziiaałłaańń  ww  rraammaacchh  ooddnnoowwyy  wwssii  jjeesstt  ppoobbuuddzzeenniiee  aakkttyywwnnoośśccii  

mmiieesszzkkaańńccóóww  wwssii,,  ppoopprrzzeezz  ssttyymmuulloowwaanniiee  ii  wwssppoommaaggaanniiee  ooddddoollnnyycchh  iinniiccjjaattyyww  

rroozzwwoojjoowwyycchh  oorraazz  ssttwwoorrzzeenniiee  ooddppoowwiieeddnniicchh  mmeecchhaanniizzmmóóww  ii  iinnssttrruummeennttóóww  wwssppaarrcciiaa  

ooddnnoowwyy  ii  rroozzwwoojjuu  wwssii..  
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RRoozzddzziiaałł  II  PPoowwiiąązzaanniiee  PPllaannuu  zz  cceellaammii  ssttrraatteeggiicczznnyymmii  ddookkuummeennttóóww  

ddoottyycczząąccyycchh  rroozzwwoojjuu  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo  GGmmiinnyy      

  

    
Plan odnowy miejscowości Starych Jabłonek  został opracowany zgodnie z procedurą 
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 38, poz. 220 z 2008r. ze zm.). Wszelkie 
zadania zawarte w tym planie zostały wypracowane, na podstawie wywiadów 
indywidualnych oraz grupowych, wniosków mieszkańców podczas Zebrania 
Wiejskiego w Starych Jabłonkach, . 

Plan odnowy miejscowości Stare Jabłonki jest zgodny z następującymi dokumentami 
strategicznymi Gminy Ostróda: 

 

 
 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Ostróda na lata 2006-2015, przyjęta Uchwałą LII/197/06 Rady Gminy Ostróda 
z dnia 28 lutego 2006. 

 

 Program ochrony środowiska dla gminy Ostróda, przyjęty Uchwałą 

XXXVIII/226/2013  Rady Ostróda z  27 czerwca 2013r. 

 

 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. 

  

  

  

RRoozzddzziiaałł  IIII    AAnnaalliizzaa  zzaassoobbóóww  ssoołłeeccttwwaa  

 
2.1 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 
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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. SOŁECTA W GMINIE WIEJSKIEJ OSTRÓDA 
  

Lp. Sołectwo 
Miejscowości w obrębie 

Sołectwa 
Sołtysi 

1 Brzydowo Brzydowo, Ryński 
Siemianowski 

Mirosław 

2 Durąg Durąg, Pancerzyn Kugler Zdzisław 

3 Dziadyk Dziadyk, Kraplewo, Prusowo Łukawska Lucyna 

4 Gierłoż Gierłoż, Nowa Gierłoż, Podlesie Skolmowski Jerzy 

5 Giętlewo Giętlewo, Janowo 
Wiszniewski 

Tomasz 

6 Glaznoty Glaznoty Wróblewska Irena 

7 Grabin Grabin, Grabinek Farasiewicz Iwona 

8 Górka Górka, Wominy Wasiak Jan 

9 Idzbark Idzbark, Młyn Idzbarski Bojar Witold 

10 Kajkowo 
Kajkowo, Cibory, Lesiak 

Ostródzki, Przylądek, Szafranki 
Milewski Stanisław 

11 Kątno Kątno, Szklarnia Filipek Tadeusz 

12 Klonowo Klonowo Gotfryt Halina 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1584
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_30._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przemys%C5%82_lotniczy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1938
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13 Lichtajny 
Lichtajny, Lipowiec, Wolka 

Lichtańska 

Czerwonka 
Małgorzata 

 

14 Lipowo 
Bałcyny, Lesiak Lipowski, 

Lipowo, Marynowo 
Jabłoński Szymon 

 

15 Lubajny Lubajny, Nowe Siedlisko Doliński Ryszard 

16         Międzylesie 
Międzylesie, Ruś Mała, Warlity 

Wielkie 
Sobieski Sylwester 

17 Morliny Morliny Krużewski Henryk 

18 Naprom Naprom Blajda Stanisław 

19 Ornowo Ornowo Jułkowski Zbigniew 

20           Ostrowin                 Ostrowin Pych Teresa 

21 Pietrzwałd 
Bednarka, Miejska Wola, Nowy 

Folwark, Pietrzwałd, Ryn, 
Zajączki 

Malik Henryk 

22 Reszki Ciemniak, Gruda, Reszki Wysocki Wladysław 

23 Rudno 
Jankowiec, Pobórze, Rudno, 

Smykowo 
Wójcik Zbigniew 

 

24 Samborowo 
Czyżówka, Samborowo, 
Samborówko, Zabłocie 

Pypczyński Tadeusz 

25 Smykówko Smykówko 
Wiktorowicz 

Ryszard 

26 Stare Jabłonki 
Buńki, Gąski, Jabłonka, 
Stare Jabłonki, Zawady 

Małe, Żurejny 

Stabińska 
Barbara 

27 Szyldak Szyldak, Wyżnice Szostek Marek 

28 Turznica Turznica Ostas Grażyna 

29 Tyrowo Tyrowo Tomczyk Elżbieta  

30           Wałdowo 
Czarny Róg, Czerwona Karczma, 

Wałdowo 
Sosnowska Maria 

 

31 Wirwajdy Nastajki, Wirwajdy Antkowiak Marian 

32 Wygoda Wólka Klonowska, Wygoda Łodzikowska Irena 

33 Wysoka Wieś Wysoka Wieś 
Podlaszewski 

Michał 

34 Zwierzewo Zwierzewo Kamiński Jerzy 

 
2.3. Charakterystyka wsi i mieszkańców 
 
 
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. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_I%C5%82awskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3da
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szel%C4%85g_Ma%C5%82y
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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 organizacji miejscowości i aktywizacja środowiska 
wiejskiego 
 
Sołtysem Starych Jabłonek  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. 

 
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.  
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Fot. Kościół - Parafia św. Matki Boskiej Królowej Polski w Starych Jabłonkach 
 
 
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, 

 upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 

 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej, 

 działania na rzecz ochrony środowiska, 

 wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie Starych Jabłonek i okolic. 
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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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot.  Wóz strażacki 
 
Wieś Tematyczna 
 
W 2010 Stare Jabłonki przystąpiły do  programu Wsi tematycznej ,,Stare Jabłonki 
wieś jabłkowych smaków” W ramach wsi tematycznej opracowano herb,  własne 
stroje z inicjałami, wydano folder promocyjny. Na cyklicznych spotkaniach odbywają 
się zajęcia z zakresu  malowania na porcelanie, malowania na szkle, filcowania, 
suszenia owoców (pakowanych w szyte własnoręcznie i haftowane  lnianie woreczki). 
W ramach wsi tematycznej ponadto wykonywane są  przetwory, pielęgnacja starych, 
rosnących na dziko we wsi drzew owocowych (podcinanie, szczepienie, ochrona....) 
obok liderów w zajęciach uczestniczy młodzież.    
W ramach wsi tematycznej odbył się również w 2011 Festiwal Jabłka ,,Od jabłecznika 
do jabcoka”. W ramach możliwości planowane są kolejne edycje festiwalu.   
 
Stowarzyszenie ,,Wieś jabłkowych smaków” 
W 2013 zostało powołane stowarzyszenie, którego głównym zadaniem będzie 
aktywizacja społeczności lokalnej.  
Zadania:  

1. opracowanie planu  obsadzania wsi jabłoniami i konsekwentnie go realizować 
oraz zaopiekować się jabłoniami rosnącymi „na dziko”. 

2. Należy odsłonić jabłonie przy tablicy z mapą obok stacji i wyeksponować je 
jako żywy herb wioski. 
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3. Należy przy współpracy z Hotelem Anders oraz pozostałymi obiektami 
turystycznymi przygotować i organizować cyklicznie w drugiej połowie sierpnia 
Festiwal Jabłka „Od jabłecznika do jabcoka”. 

4. Należy dla mieszkańców wsi organizować cykliczne imprezy integracyjne: Noc 
Świętojańska wiosną, Dzień Bałwana w Walentynki. 

5. Należy organizować  zawody sportowe dla mieszkańców – mecz piłki nożnej, 
zawody kajakowe, etc. 

6. Należy rozpocząć i sukcesywnie wprowadzać zwyczaj aktywnego spędzania 
czasu popołudniami, poprzez wspólne chodzenia Nordic Walking (np. w 
niedzielę o 16:00 – 3 km), wycieczka rowerowa (np. w soboty o 16:00 – 10 
km), a w sezonie późnym popołudniem w pozostałe dni tygodnia – za każdym 

razem inna trasa i rodzaj aktywności (biegi, kajaki). 

 
2.5. 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, gminy. 
 
 
Rys. 1 Lokalizacja wsi Stare Jabłonki 
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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 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gierdawy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Miasto_Lubawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsztyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3da
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lidzbark
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brodnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84


GMINA WIEJSKA OSRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki 

 

 12 

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 połowy 
XIX wieku. 
 
2.6. 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). 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 
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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 2. 
 

Tabela 2.  
Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

w ha w odsetkach 

Ogółem 
użytki rolne 
             w tym: 
                     - grunty 
orne 
                     - użytki 
zielone 
lasy i grunty leśne 
grunty pod wodami 
pozostałe grunty 

40.196 
20.508 

 
15.758 
4.750  

12.597 
1.925 
3.165 

100,0 
51,02 

 
76,84 
23,16 
31,34 
4,79 
7,87 

 
 
Flora - Rezerwat „Sosny Taborskiej” 
 
 
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. 
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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 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. 
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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, 
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,  działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Starych Jabłonek oraz w ramach  
udziału we Wsi tematycznej.  
 

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.  
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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.  

 
 
 
2.9. Bezpieczeństwo i służba publiczna 
 
Siedzibę w Starych Jabłonkach  ma: 
 

 Rewir dzielnicowych Policji - punkt przyjęcia interesantów w sezonie letnim 
 
 
 
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% są 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 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  
na podstawie indywidualnych umów z mieszkańcami.  
We wsi prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 
 
 
 
 



GMINA WIEJSKA OSRÓDA Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki 

 

 17 

Tab. 3. Zestawienie tabelaryczne zasobów miejscowości Stare Jabłonki 

 
 

 
Rodzaj zasobu 

 
BRAK 

Jest o 
znaczeni
u małym 

Jest o 
znaczeniu 
średnim 

Jest o 
znaczeniu 

dużym 

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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
 

Środowisko kulturowe 
1. Walory architektury wiejskiej i osobliwości 

kulturowe. 
2. Walory zagospodarowania 

przestrzennego. 
3. Zabytki. 
4. Zespoły artystyczne. 

  
 
 
 

X 

 
 

X 
 
 

X 

 
 
 

X 

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 postaci historyczne. 
6. Specyficzne nazwy. 

  
 
 
 

X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 

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. 

 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
 
 

X 

  
X 
X 
 
 
 
 
 

X 
X 

Gospodarka, rolnictwo 
1. Specyficzne produkty (hodowle, uprawy 

polowe). 
2. Znane firmy produkcyjne i zakłady 

usługowe. 
3. Możliwe do wykorzystania odpady 

  
 

X 
 
 
 

  
 
 
 

X 
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poprodukcyjne. X 

Sąsiedzi i przyjezdni 
1. Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże 

miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja 
turystyczna). 

2. Ruch tranzytowy 
3. Przyjezdni stali i sezonowi. 

    
 
 

X 
X 
X 

Instytucja 
1. Placówki opieki społecznej. 
2. Placówki oświatowe. 
3. Dom Kultury 
4. Poczta 
5. Bank 

 
 
 

X 
X 
X 

   
X 
X 
 
 

Ludzie, organizacje społeczne 
1. OSP 
2. Koło Gospodyń Wiejskich 
3. Ludowe Zespoły Sportowe 

 
 

X 

   
X 
 

X 

 

 
 

RRoozzddzziiaałł  IIIIII                                            AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  

 
 
 

Mocne strony wsi Słabe strony wsi 

1. Atrakcyjne środowisko naturalne oraz 

walory przyrodniczo - krajobrazowe. 

2. Aktywna społeczność lokalna. 

3. Dobrze działająca organizacja 

pozarządowa - OSP 

4. Otoczona lasami, jeziorami. 

5. Rezerwy terenowe pod rozwój 

działalności gospodarczej oraz 

agroturystycznej. 

1. Bezrobocie strukturalne. 

2. Brak odpowiedniego zaplecza dla 

prowadzenia działalności rekreacyjno 

- sportowej oraz kulturalnej( brak  

placu zabaw, plaży bezpłatnej, 

ścieżki rowerowej, brak 

zagospodarowania terenów 

zalesionych) 

3. Brak możliwości aktywnego rozwoju 

mieszkańców w dziedzinie kultury 

(brak świetlicy). 

4. Słabo rozwinięta infrastruktura 

drogowa (Brak chodnika na ul. 

Olsztyńskiej od stacji PKP do wylotu na 
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drogę krajową nr 16 

Brak chodnika w Zawadach Małych o 

długości ok. 300mb. Wzdłuż drogi 

krajowej nr 16,brak chodnika przy ulicy 

Pocztowej z przejściem przez drogę 

krajową nr 16,zła nawierzchnia ul. 

Kościelnej, Słoneczna Polana, 

Tęczowej,brak spowalniaczy na ulicy 

Olsztyńskiej i Spacerowej,brak 

oświetlenia ulicznego w m. 

Żurejny,potrzeba wyrównania i 

utwardzenia przestrzeni dookoła klombu 

przy ulicy Spacerowej,zły stan elewacji 

na budynku komunalnym w centrum wsi.  

 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Możliwość uzyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej. 

2. Promocja wsi przez mieszkańców. 

3. Wykorzystanie dobrego stanu 

środowiska naturalnego do rozwoju 

turystyki i agroturystyki. 

4. Mobilność mieszkańców do zdobycia 

dodatkowych kwalifikacji, które mogą 

się przyczynić do rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw. 

5. Powstanie boiska, działalność LZS, 

drużyny piłkarskiej 

1. Trudności ekonomiczne większości 

rodzin. 

2. Utrzymujące się bezrobocie. 

3. Migracja ludzi młodych do miast. 
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Rozdział IV  Wizja rozwoju wsi  

Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi 

Co ją wyróżnia? 
Walory krajobrazowo - przyrodnicze, atrakcyjne środowisko naturalne, centrum turystyczne 
gminy Ostróda, gościnność mieszkańców; 

Jakie pełni funkcje? 
Oświatowe, kulturalne, rekreacyjno - rozrywkowe, wypoczynkowe, przemysłowe, 
komunikacyjne; 

Kim są mieszkańcy? Ludność napływowa; 

Co daje utrzymanie? Oświata, przedsiębiorstwa usługowo - handlowe, zakłady poza miejscem zamieszkania; 

Jak zorganizowani są 
mieszkańcy? 

Sołtys, Rada Sołecka; 

W jaki sposób rozwiązują 
problemy? 

Na zebraniach wiejskich, spotkaniach Rady Sołeckiej, współpraca z UG; 

Jaki wygląd ma nasza wieś? Estetyczna, zadbana, o atrakcyjnych walorach krajobrazowo - przyrodniczych; 

Jakie obyczaje i tradycje są u 
nas pielęgnowane i rozwijane? 

Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Procesja „Bożego Ciała”; 

Jak wyglądają mieszkania i 
obejścia? 

Zadbane, estetyczne, w miarę możliwości modernizowane; 

Jaki jest stan otoczenia i 
środowiska? 

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? 

Sołtys, Rada Sołecka; 

W jaki sposób maja być 
rozwiązywane problemy? 

Na zebraniach wiejskich, spotkaniach Rady Sołeckiej, współpraca z UG; 

Jak ma wyglądać nasza wieś? Estetyczna, ekologiczna, czysta, rozwojowa; 

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

Związane z tradycjami świątecznymi, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Procesja „Bożego Ciała”; 

Jak mają wyglądać mieszkania i 
obejścia? 

Zadbane, estetyczne, czyste, nowoczesne i funkcjonalne o wysokim standardzie; 

Jaki ma być stan otoczenia i 
środowiska? 

Ekologiczny, atrakcyjny; 

Jakie ma być rolnictwo? - 

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne? 

Komunikacja miejska, PKP, PKS - przystosowane do potrzeb mieszkańców; 

Co zaproponujemy dzieciom i 
młodzieży? 

Zajęcia pozalekcyjne, sport, zajęcia rozrywkowo - rekreacyjne, aktywny udział w życiu 
pożarniczym, korzystanie z boiska sportowego; świetlicy wiejskiej, placu zabaw. 
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RRoozzddzziiaałł  VV  OOppiiss  ii  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  oobbsszzaarruu  oo  sszzcczzeeggóóllnnyymm  zznnaacczzeenniiuu  ddllaa  

zzaassppookkoojjeenniiaa  ppoottrrzzeebb  mmiieesszzkkaańńccóóww,,  sspprrzzyyjjaajjąącceeggoo  nnaawwiiąązzyywwaanniiuu  

kkoonnttaakkttóóww  ssppoołłeecczznnyycchh  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ppoołłoożżeenniiee  oorraazz  cceecchhyy  ffuunnkkccjjoonnaallnnoo--

uużżyyttkkoowwee  

 

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb społecznych 

miejscowości Stare Jabłonki, mając na uwadze przede wszystkim układ 

przestrzenno-urbanistyczny, a także przeznaczenie obiektów zlokalizowanych w 

tym rejonie, jest obszar, zawarty pomiędzy  torami kolejowymi a Hotelem 

Anders. Walory i cechy przestrzenno-urbanistyczne przedmiotowego obszaru 

przemawiają za koniecznością jego rozwoju pod kątem efektywnego 

kształtowania tej przestrzeni publicznej, wprowadzania działań na rzecz 

podnoszenia stopnia rozwoju społeczeństwa, zacieśniania więzi i integrację 

społeczną.  
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RRoozzddzziiaałł  VVII    ZZeessttaawwiieenniiee  pprriioorryytteettóóww,,  cceellóóww  pprrooggrraammuu  

 

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 wraz z montażem 
piłkochwytów 

               1.4. Przekształcenie działek nr 3196, części działek 3244/26 i 3228/2  
                    w   park. 
              1.5. Uporządkowanie działki 325/4 z przeznaczeniem jej na  
                    cele rekreacyjne. 
              1.6. Prześwietlenie podszytu leśnego wzdłuż ulicy Spacerowej  
                    i Turystycznej 
              1.7. Budowa świetlicy wiejskiej. 

 

Priorytet II. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej 
 

 
Cele: 

- podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi, 
- poprawa atrakcyjności zamieszkania, 
- podniesienie standardów życia na wsi, 
- podniesienie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców  

 
Zadania: 
              2.1. Budowa bezpiecznego przejścia pod tunelem łączącym jeziora  
                    Szeląg  Mały i Szeląg Wielki 
              2.2. Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż wschodniego brzegu jeziora  
                    Szeląg Mały 
              2.3. Urządzenie kąpieliska na miejscu po ośrodku wypoczynkowym 
                     tzw. przesmyk 
 

Priorytet III. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej 

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

dzieci i młodzieży. 
 
Zadania: 

        3.1. Budowa chodnika na ul. Olsztyńskiej od stacji PKP do wylotu na  
             drogę  krajową nr 16 
        3.2.Budowa  chodnika w Zawadach Małych o długości ok. 300mb.  
              wzdłuż drogi krajowej nr 16 
        3.3. Wymiana nawierzchni ulicy Sportowej na polbruk. 

3.4.  Budowa  chodnika przy ulicy Pocztowej z przejściem przez drogę 
      krajową nr 16 

3.5. Modernizacja  nawierzchni ul. Kościelnej, Słoneczna Polana, Tęczowej 
3.6. ustawienie  spowalniaczy na ulicy Olsztyńskiej i Spacerowej 
3.7. Budowa  oświetlenia ulicznego w m. Żurejny 
3.8. Wyrównanie i utwardzenia przestrzeni dookoła klombu przy ulicy 

Spacerowej. 
3.9. Zagospodarowanie placu przy sklepie w dawnym Staszkowie  
3.10.Budowa szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym. 
3.11.Odnowienie poczekalni na stacji kolejowej.   

 

Priorytet IV. Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi 

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

Zadania: 
4.1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych (indywidualne możliwości 

mieszkańców). 
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RRoozzddzziiaałł  VVIIII  HHaarrmmoonnooggrraamm  ii  KKoosszzttoorryyss  ppllaannuu  

 

Zadanie 

Czas realizacji 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PRIORYTET I          Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

1.1. Modernizacja boiska sportowego 272421,03        

1.2. Budowa placu zabaw 18.000,00        

1.3. 
Budowa ogrodzenia okalającego boisko 
sportowe 

80.000,00       

 
 
 
 

1.4. 

Przekształcenie działek nr 3196, części 
działek 3244/26 i 3228/2 w   park. 
 

 30.000,00       

1.5. 

Uporządkowanie działki 325/4 z 
przeznaczeniem jej na cele rekreacyjne. 
 

 10.000,00       

1.6.  
Prześwietlenie podszytu leśnego wzdłuż 
ulicy Spacerowej i Turystycznej  

  5.000,00      

1.7.  Budowa świetlicy wiejskiej      1.500.000,00  

PRIORYTET II          Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej 

2.1. 
Budowa bezpiecznego przejścia pod 
tunelem łączącym jeziora Szeląg  Mały i 

  30.000,00      
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Szeląg Wielki 
 

2.2.  

Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż 
wschodniego  brzegu jeziora Szeląg Mały 
 

   300.000,00    

2.3.  
Urządzenie kąpieliska na miejscu po 
ośrodku wypoczynkowym tzw. przesmyk 

  30.000,00      

PRIORYTET III          Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej 

3.1. 

Budowa chodnika na ul. Olsztyńskiej od 
stacji PKP do wylotu na drogę  krajową nr 
16 

  350.000,00     

3.2. 

Budowa  chodnika w Zawadach Małych o 
długości ok. 300mb. wzdłuż drogi 
krajowej nr 16 

 150.000,00      

3.3.  
Wymiana nawierzchni ul. Sportowej na 
polbruk 

  150.000,00      

3.4. 
Budowa  chodnika przy ulicy Pocztowej z 
przejściem przez drogę  krajową nr 16 

     150.000,00  

3.5. 
Modernizacja  nawierzchni ul. Kościelnej, 
Słoneczna Polana, Tęczowej 

   1.700.000,00    

3.6. 

ustawienie  spowalniaczy na ulicy 
Olsztyńskiej 
 i Spacerowej 

 15.000,00       

3.7. 
Budowa  oświetlenia ulicznego w m. 
Żurejny 

  30.000,00      

3.8. 
Wyrównanie i utwardzenia przestrzeni 
dookoła klombu przy ulicy Spacerowej.  

 50.000,00       

3.9. 
Zagospodarowanie placu przy sklepie w 
dawnym Staszkowie 

   30.000,00     
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3.10. 
Budowa szkoły wraz z oddziałem 
przedszkolnym 

     3.000.000,00 

3.11.  Odnowienie poczekalni na stacji kolejowej   5.000,00zł      

PRIORYTET IV          Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi 

4.1.  
Tworzenie gospodarstw agroturystycznych 
(indywidualne możliwości mieszkańców) 
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RRoozzddzziiaałł  VVIIIIII  SSppoossoobbyy  mmoonniittoorroowwaanniiaa,,  oocceennyy  ii  kkoommuunniikkaaccjjii  ssppoołłeecczznneejj  

 
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 Starych Jabłonek 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 Starych Jabłonek. 
 
 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


