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WSTĘP 

 

Odnowa wsi to proces obejmujący bardzo szerokie spektrum działań,  wpływających 

na podwyższenie jakości życia na wsi i tożsamości mieszkańców wsi. Siłą odnowy wsi są 

najważniejsze wartości związane z historią, kulturą, tradycją - wszystkim tym, co można 

objąć pojęciem dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w aspekcie materialnym  

i niematerialnym. 

 Odnowa wsi to szeroki wachlarz przedsięwzięć, wynikających z potrzeb  

mieszkańców. Przedsięwzięcia odnowy wsi mogą więc dotyczyć zarówno miejsc spotkań 

wiejskich (place, centra wsi, sale, świetlice), obiektów historycznych, zabytkowych; 

przestrzeni wiejskiej (zieleń, chodniki, stawy), jak i imprez kulturalnych (festyny, imprezy 

cykliczne, tematyczne), folkloru (zespoły taneczne, orkiestry), sportu i kultury fizycznej 

(boiska, sale, siłownie, szlaki piesze, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie kąpielisk, plaż), 

bezpieczeństwa (place zabaw, ograniczenie ruchu kołowego, parkingi), jak również ochrony 

środowiska (sanitariaty, kosze na śmieci), a także wizualizacji i informacji (tablice 

informacyjne dotyczące wszystkich ww. przedsięwzięć). To tylko niektóre przykłady, 

ponieważ odnowa wsi daje możliwość indywidualnego podejścia wynikającego  

z indywidualności każdej wsi. Elementem spajającym wszystkie przedsięwzięcia, 

charakterystycznym dla tego procesu, jest współdecydowanie mieszkańców wsi w sprawach 

kierunków rozwoju ich miejscowości. Projekty odnowy wsi powstają bowiem w wyniku 

debaty lokalnej na poziomie sołectwa. Odnowa wsi jest zatem próbą złamania stereotypu 

planowania centralistycznego, w którym to gmina decyduje o rodzaju przedsięwzięć w każdej 

miejscowości. Programy odnowy wsi powstają z uwzględnieniem realiów gminy: studium 

uwarunkowań, strategii Gminy, planu rozwoju lokalnego i budżetu. Dlatego też ważnym 

czynnikiem warunkującym sukces odnowy wsi jest partnerskie podejście do planowanych 

zadań, w tym jak najwcześniejsza współpraca przedstawicieli gminy z sołectwem. 

 Celem „Planu Odnowy Miejscowości Ulnowo", opracowanego na okres od 2010 - 

2017 jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru zagrożonego marginalizacją  

i włączenie go w procesy rozwojowe kraju i Europy oraz ochrona i wykorzystanie wiejskiego 

dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczo - krajobrazowych wsi. Środkiem i celem 

Planu jest mobilizacja lokalnych społeczności i pobudzenie lokalnej aktywności do działań na 

rzecz poprawy warunków i jakości życia we wsi. Ważne jest podniesienie i wzbogacenie 

atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa jej wizerunku poprzez właściwe 



 4 

wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako cennych produktów turystycznych. 

 

 

I.     Charakterystyka miejscowości 

 

Ulnowo jest jedną z miejscowości umiejscowionych na terenie Gminy i Miasta Susz. Leży we 

wschodniej części Gminy w odległości 4 km od Susza. Zajmuje powierzchnię 10,25 km
2
. 

Korzystne jest położenie miejscowości tuż przy drodze wojewódzkiej Nr 521 Iława – 

Kwidzyn. 

 

1.1 Ludność 

Liczba mieszkańców Ulnowa według stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 554 osoby. 

Stanowi to około 4,1 % liczby mieszkańców Gminy i Miasta Susz. 

Poniższa tabela przedstawia podział mieszkańców ze względu na wiek i płeć: 

 

 KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Lp. Miejscowość Wiek 

przedprod. 

Wiek prod. Wiek 

poprod. 

Wiek 

przedprod. 

Wiek prod. Wiek 

poprod. 

1. Ulnowo 47 138 69 55 179 66 

Źródło: Ewidencja ludności UGiM Susz, stan na dzień 31.12.2009 r. 

 

1.2 Oświata 

Dzieci i młodzież z terenu wsi Ulnowo uczęszczają do Szkoły Podstawowej  

w Suszu. Następnie dojeżdżają do Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu.  

Po ukończeniu gimnazjum, młodzież ma możliwość nauki w Zespole Szkół im. Ireny 

Kosmowskiej w Suszu oraz w szkołach ponad gimnazjalnych powiatu iławskiego  

i sąsiednich. 

W Zespole Szkół młodzież kształci się w: 

 1. Technikum Ekonomiczne – 4 lata 

 2. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego – 4 lata 

 3. Technikum Informatyczne – 4 lata 

 4. Technikum Obsługi Turystycznej – 4 lata 

 5. Technikum Hotelarskie – 4 lata 

 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 

  - Kucharz Małej Gastronomii – 2 lata 

  - Sprzedawca – 2 lata 
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 7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Wielozawodowa – 2 lata 

  - Stolarz  

  - Fryzjer  

  - Rzeźnik- Wędliniarz  

  - Piekarz 

 8. Wieczorowe Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – 2 lata 

 9. Studium Policealne – 2 lata 

Szkoła posiada nowoczesne gabinety przedmiotowe i pracownie specjalistyczne takie 

jak:  

» dwie pracownie komputerowe (podłączone do internetu) 

» laboratorium języków obcych 

» pracownia technicznych środków obsługi biura 

» pracownia ekonomiczna 

» pracownia gospodarstwa domowego 

» pracownia produkcji rolniczej 

» pracownia szycia 

» salę gimnastyczna i plac rekreacyjno-sportowy 

» siłownia 

» biblioteka z bogatym księgozbiorem 

W szkole działają następujące koła zainteresowań: 

» komputerowe 

» teatralno-recytatorskie 

» muzyczne 

» sportowe (sekcja siatkowki, koszykówki, lekkoatletyczna, tenisa stołowego) 

» strzeleckie 

» historyczne 

» biologiczne 

» gastronomiczne 

 

1.3 Służba zdrowia 

Na terenie  Ulnowa nie ma ośrodka zdrowia. Opiekę  nad mieszkańcami całej Gminy i Miasta 

Susz sprawują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: „UNIMED"  

i „MEDYK", które świadczą pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto 

działa w Suszu Podstacja Pogotowia Ratunkowego 

Specjalistyczną pomoc mieszkańcy mogą uzyskać w Przychodni Zdrowia w Iławie,  

a leczenie szpitalne w Szpitalu Powiatowym w Iławie, a w szczególnych przypadkach  
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w Szpitalu w Prabutach. 

Na terenie miasta znajdują się dwie apteki przy ulicach: 

- J. Wybickiego 

- Słowiańskiej. 

 

1.4 Bezpieczeństwo publiczne 

 

Policja 

Na terenie miejscowości Ulnowo brak jest Posterunku Policji. Nadzór nad porządkiem  

i bezpieczeństwem mieszkańców sprawuje Komisariat Policji w Suszu. Komisariat Policji  

w Suszu swoim działaniem obejmuje teren Gminy i Miasta Susz. Komisariat jest jednostką 

podległą Komendzie Powiatowej Policji w Iławie. Stan osobowy wynosi 16 osób. 

Komisariat posiada 3 samochody: oznakowane - Kia Ceed i Opel Astra II oraz 

nieoznakowany Opel Astra II. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej, na terenie Ulnowa nie działa jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej. W razie potrzeby, mieszkańcy mogą korzystać z pomocy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Suszu liczącej 40 zarejestrowanych strażaków. Z roku na rok maleje liczba 

pożarów. Odnotowuje się przede wszystkim pożary poszycia leśnego i traw na nieużytkach. 

Przyczynami tych pożarów najczęściej bywa nieostrożność osób dorosłych lub podpalenie 

oraz brak wiedzy na temat konsekwencji wypalania traw oraz zbędnych krzewów. Jednostka 

OSP Susz dysponuje samochodami: STAR 266 oraz JELCZ 315 wraz z wyposażeniem. 

 

Kultura i sport 

W Ulnowie jest świetlica wiejska, która powinna być miejscem spotkań mieszkańców, jednak 

wymaga gruntownego remontu i wyposażenia w niezbędny sprzęt. W zakresie kultury opiekę 

nad terenem wsi Ulnowo sprawuje Suski Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszu. Na terenie 

Ulnowa wprawdzie znajduje się boisko jednak jest ono zaniedbane i wymaga gruntownej 

przebudowy. Wykorzystywane jest ono przez lokalną społeczność. 

 

 

II.     Infrastruktura Techniczna 

 

2.1 Zaopatrzenie w wodę 

Ulnowo jest zwodociągowane w 100 %. 
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2.2 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Ulnowo jest w całości skanalizowane.  

 

2.3 Odpady stałe 

Gromadzenie odpadów to Pierwszy element systemu gospodarki odpadami. Wykorzystywane 

w tym celu są kontenery i pojemniki. Większość mieszkańców Ulnowa korzysta  

z pojemników na śmieci będących własnością prywatną. Pojemniki będące własnością 

Gminy to pojemniki typu SM-1100 - 2 sztuki. Pozostałe 2 sztuki to pojemniki SM-110. 

Głównym odbiorcą odpadów stałych jest Zakład Usług Komunalnych w Suszu. Śmieci  

z terenu Ulnowa, jak również całego terenu gminy Susz wywożone są do nowoczesnego 

zakładu utylizacji odpadów w Gilwie Małej (gmina Prabuty). 

W chwili obecnej na terenie wsi Ulnowo funkcjonuje gminny system częściowej segregacji 

odpadów.  

 

2.4 Energetyka 

Ulnowo jest obsługiwane przez Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A., Rejon Energetyczny  

w Kwidzynie, Posterunek energetyczny w Suszu. Wszystkie budynki są wyposażone  

w energię elektryczną. Miejscowość wyposażone jest w oświetlenie uliczne. 

 

2.5 Telefonizacja 

Ulnowo obsługiwane jest przez Rejon Telekomunikacji w Iławie.. Obecnie teren gminy jest 

stelefonizowany w 96 %. W Ulnowie istnieje możliwość podłączenia się do Internetu poprzez 

łącza telekomunikacyjne jak również drogą radiową. 

 

2.6 Drogi powiatowe i gminne 

Przez teren Ulnowa przebiegają drogi: 

 wojewódzka: -  Nr N521  Iława – Susz – Kwidzyn  

 powiatowa: -  Nr N1295  Ulnowo – Olbrachtówko - Kamieniec 

 gminne:  

  - Ulnowo – Redaki   

  - Ulnowo – Czerwona Woda   

  - Ulnowo – Babięty Małe 
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III.   SFERA GOSPODARCZA 

3.1 Gospodarka 

Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Ulnowo na dzień 31.12.2009 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

Sołectwo Rolnictwo Usługi Handel Transport 

Ulnowo 4 8 5 1 

Źródło: Ewidencja działalności gospodarczej UGiM Susz 

Powyższa tabela przedstawia, iż mieszkańcy Ulnowo stawiają na handel i usługi oraz  

w pewnym stopniu na rolnictwo. Obserwuje się też rosnące zainteresowanie działalnością na 

prywatną. W założeniu własnego interesu powinny pomóc pojawiające się możliwości 

pozyskiwania środków pieniężnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 

bezrobotnych. 

 

3.2 Rolnictwo 

Powierzchnia ogólna gruntów w miejscowości wynosi 926,3988 ha 

 

3.3 Leśnictwo 

Na terenie Ulnowa lasy zajmują powierzchnię 120,6893 ha, będące w większości pod 

zarządem Nadleśnictwa Susz. 

 

IV. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne 
 

 

W miejscowości Ulnowo można wyróżnić jeden obszar o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze 

względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obszary te zaznaczono na mapie 

poglądowej (poniżej). 

Teren przy świetlicy - odgrywa bardzo istotną rolę społeczną, kulturalną, edukacyjną oraz 

rekreacyjną. Obszar użytkowany głównie przez najmłodszych, więc z punktu widzenia 

mieszkańców odgrywa bardzo ważną funkcję rozwojową dla dzieci. Jest to miejsce, które 
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pozwala na organizację różnorodnych zabaw, oraz najprostszych konkurencji sportowych. 

Dodatkowo nie bez znaczenia pozostaje przestronność terenu, która zapewnia dzieciom 

aktywność fizyczną oraz pozwala na organizowanie spotkań kulturalno-edukacyjnych dla 

całych rodzin.  

Mieszkańcy przywiązują ogromną uwagę do tego miejsca, bowiem właśnie tam najmłodsi 

spędzają dużą część swojego czasu, nawiązując przyjaźnie, ucząc się obcowania z grupą, 

rozwijając zdolności manualno-fizyczne oraz wypoczywając poprzez zabawę i ruch na 

świeżym powietrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKA MA BYĆ NASZA WIEŚ ZA 10 LAT? 

WIZJA STANU DOCELOWEGO 

 

Co ma ją wyróżniać ?  

Estetyka i nieskażone środowisko naturalne, niski procent bezrobocia; 

 

Jakie ma pełnić funkcje ?  

Usługowe; Agroturystyczne;  

 

Kim mają być mieszkańcy ?  

Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, dbający o wieś; 

 

Plac przy 

świetlicy 
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Co ma dać utrzymanie ?  

Usługi; turystyka;  

 

W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy ?  

Stowarzyszenia; Grupa Aktywności Lokalnej; spotkania i zebrania sportowo-kulturalne na 

odnowionym boisku sportowym 

 

W jaki sposób maja być rozwiązywano problemy ? 

Dyskusje; częste spotkania mieszkańców z Radą Sołecką; Mieszkańcy pożytecznie 

spędzający czas wolny 

 

Jak ma wyglądać nasza wieś ? 

 Uporządkowana, estetyczna, dużo zieleni, zmodernizowane drogi gminne i  powiatowe; 

 

Jaki ma być stan otoczenia i środowiska ?  

Spełniający normy UE; 

 

Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży ? 

Odnowione boisko sportowe posłuży zdrowemu rozwijaniu się oraz zainteresowań dzieci  

i młodzieży poprzez pożyteczne spędzanie wolnego czasu; Więcej wspólnych spotkań  

z zabawą;  Imprezy lokalne -regionalne. 
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ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI ULNOWO 

MOCNE STRONY 

 

 wysokie walory krajobrazu  

 czyste otoczenie i środowisko naturalne 

 korzystna lokalizacja 

 aktywna i otwarta społeczność lokalna 

 dostęp do Internetu  

 

SŁABE STRONY 

 

 brak bazy turystycznej 

 brak zmodernizowanej infrastruktury sportowej 

 brak małej architektury 

 niski stan zasobności gospodarstw domowych 

 

 

 

SZANSE 

 

 możliwość uzyskania środków finansowych  

z Funduszy Unijnych 

 dokształcanie społeczeństwa  

 sprzyjająca polityka regionalna adresowana na 

rozwój obszarów wiejskich 

 promocja walorów sołectwa 

 tworzenie nowych miejsc pracy 

 rozwój turystyki 

  

 

 

 

 

ZAGROŻENIA 

 

 mała aktywność społeczna 

 migracja młodzieży do dużych miast 

 patologie społeczne 

 brak środków finansowych na realizację planu 

 rosnące bezrobocie – degradacja społeczeństwa 
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PRIORYTETY I ZADANIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

ULNOWO 

 

 

Priorytet I: 

ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA 

 

 

1.1 Modernizacja boiska sportowego ma służyć: 

- stworzeniu na terenie wiejskim warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży  

oraz osób starszych, 

- zwiększeniu liczby młodzieży uprawiającej sport 

- stworzeniu miejsca spotkań i rozrywki mieszkańców 

                (Świetlica w Ulnowie)                        (Boisko sportowe – stan obecny) 

 

1.2 Remont świetlicy 

1.3 Zagospodarowanie parku 

1.4 Budowa placu zabaw 

 

 

Priorytet II: 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

2.1.   Remont dróg gminnych na terenie Ulnowa 
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Priorytet III: 

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 

                                   

3.1. Organizacja wiejskich imprez plenerowych 

- święto pieczonego ziemniaka 

- dożynki sołeckie 

- zawody sportowe 

- festyny rekreacyjno – kulturalne 

 

3.2. Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej 

 

POWIĄZANIE PLANU Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI 

 

Plan Odnowy Miejscowości Ulnowo na lata 2010-2017 został opracowany zgodnie  

z procedurą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

14.02.2008r. (opublikowanym w Dz. U. Nr 38, poz. 220 z 2008 r.) Wszystkie zadania zawarte 

w tym planie zostały wypracowane podczas Zebrania Wiejskiego w Ulnowie. Plan został 

przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ulnowo w dniu 1 września 2010 r. 

 

Plan Odnowy Miejscowości Ulnowo jest zgody z podstawowymi dokumentami 

planistycznymi Gminy Susz o znaczeniu strategicznym: 

 Programem Strategicznego Rozwoju Miasta i Gminy Susz na lata 

2000-2010, który stanowi załącznik do uchwały Nr XI/109/99  

Rady Miejskiej w Suszu z dnia 9.12.1999 r. 

 Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Susz na lata 2004 – 2013, który 

stanowi załącznik do uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Miejskiej  

w Suszu z dnia 9.06.2004 r. 

Plan jest również zgodny z dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym: 

 Strategią Rozwoju Powiatu Iławskiego  

 Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, która stanowi załącznik do uchwały  

Nr XVIII/272/00/2000 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 
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 Programem rozwoju subregionu Kanału Elbląskiego  

i Pojezierza Iławskiego w oparciu o rozwój turystyki. 

 Strategia Lokalna Grupa Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski” 

 

 

HARMONOGRAM PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ULNOWO 

 

NAZWA ZADANIA  OKRES 

REALIZ. 

I. PRIORYTET 

ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA 

            

1.1.  Modernizacja boiska sportowego   2010 - 2017 

1.2.  Remont świetlicy wraz z wyposażeniem  2010 - 2011 

1.3.  Zagospodarowanie parku  2010 - 2017 

1.4.  Budowa placu zabaw  2010 - 2017 

II. PRIORYTET 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

  

2.1.   Remont dróg gminnych na terenie Ulnowa  2010 -2017 

III. PRIORYTET  

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 

  

3.1.   Organizacja wiejskich imprez plenerowych  2010 - 2017 

3.2.   Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej  2010 - 2017 
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KOSZTORYS SZACUNKOWY PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ULNOWO 

 

Nazwa priorytetu / nazwa zadania Ogółem wartość zadania Źródło finansowania 

PRIORYTET NR I.   

1.1. Modernizacja boiska sportowego  100 000,00 zł BG; UE 

1.2. Remont świetlicy wraz z wyposażeniem  185 580,90 zł BG; UE 

1.2. Zagospodarowanie parku 50 000,00 zł BG; UE 

1.3. Budowa placu zabaw 20 000,00 zł BG; UE 

PRIORYTET NR II.   

2.1. Remont dróg gminnych na terenie Ulnowa 100 000,00 zł BG; BP; UE 

PRIORYTET NR III.   

3.1. Organizacja wiejskich imprez plenerowych 5.000,00 zł SOK; BG 

3.2. Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej 5.000,00 zł FWW; BG; 
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Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie, co najmniej 

                                                           7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości  

Lp. Nazwa projektu Cel projektu Przeznaczenie Harmonogram 

realizacji 

Koszt zadania  

w złotych 

Źródło finansowania 

1. Modernizacja boiska 

sportowego  

Zwiększenie dostępności do 

obiektów sportowych, poprawa 

warunków do rozwoju sportu i 

rekreacji 

Mieszkańcy wsi 

Ulnowo 

2010-2017 100 000,00 zł Środki z: UE; BG 

2. Remont świetlicy wraz z 

wyposażeniem 

Zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych 

oraz rozwój tożsamości 

społeczności wiejskiej i 

zachowania dziedzictwa 

kulturowego 

Mieszkańcy wsi 

Ulnowo, sąsiednich 

miejscowości, 

stowarzyszenia 

wiejskie , grupy 

nieformalne,  

2010-2011 185 580,90 zł Środki z: UE; BG 

3. Zagospodarowanie parku Stworzenie miejsca do 

spędzania wolnego czasu na 

łonie natury 

Mieszkańcy wsi 

Ulnowo 

2010-2017 50 000,00 zł. Środki z: UE; BG 

4. Budowa placu zabaw Zwiększenie oferty zabaw i 

spędzania czasu wolnego dla 

dzieci 

Mieszkańcy wsi 

Ulnowo 
2010-2017 20 000 zł Środki z: BG; UE 

5. Remont dróg gminnych na 

terenie  Ulnowa 

Inwestycja ta poprawi 

bezpieczeństwo i ułatwi 

przemieszczanie się 

mieszkańców wsi oraz okolic. 

Mieszkańcy gminy i 

miasta Susz 
2010-2017 100 000,00 zł Środki z: UE; BG; BP 
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6. Organizacja wiejskich 

imprez plenerowych 

Integracja rodzin i 

mieszkańców sołectwa, 

Aktywnie działające 

organizacje, zaangażowane w 

życie wsi 

Mieszkańcy 

Sołectwa Ulnowo 
2010-2017 5.000,00 zł Środki z: SOK; BG 

7. Powołanie Grupy 

Aktywności Lokalnej 

Szkolenia w zakresie 

wykorzystania zdolności i 

umiejętności mieszkańców 

(rzemiosła i rękodzieła 

artystycznego). 

Szkolenia w zakresie 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, tworzenia 

małej gastronomii itp. 

Organizowanie spotkań 

instruktażowych pt. ”Jak 

skutecznie poszukiwać pracy” 

Mieszkańcy wsi 

Ulnowo 
2010-2017 5.000,00 zł Środki z: FWW ;BG 
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1. Modernizacja boiska 

Celem w/w zadania jest zwiększenie dostępności do obiektów sportowych, oraz 

poprawa warunków do rozwoju sportu i rekreacji. W zakres prac wchodziło będzie m.in. 

wykonanie drenażu + renowacja murawy istniejącego boiska, zakup i montaż 2 aluminiowych 

boksów dla zawodników rezerwowych i trenerów (każdy boks na 8 osób), zakup i montaż 

siedzisk. Zmodernizowane boisko będzie przeznaczone przede wszystkim dla mieszkańców 

Ulnowa, ale również dla mieszkańców całej gminy.  

Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2017. Środki w wysokości  

100.000,00 zł. pochodziły będą z Budżetu Gminy oraz z Funduszy Unii Europejskiej. 

 

2. Remont świetlicy  

 Celem w/w zadania jest umożliwienie podejmowania aktywności społeczno-

kulturalnej mieszkańcom Ulnowa, poprzez remont świetlicy i wyposażenie. 

Remont obejmować będzie ; 

- ocieplenie obiektu, 

- wykonanie izolacji pionowej p. wilgociowej, 

- wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę z eternitu, 

- remont kapitalny z przebudową wew. instalacji c.o  

Świetlica musi być wyposażona sprzęt kuchenny i akcesoria kuchenne,  meble kuchenne 

świetlice , sprzęt RTV i komputerowy oraz gry. 

Świetlica przeznaczona będzie do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania 

zainteresowań i integracji lokalnych społeczności, to także miejsce spotkań, działań na rzecz 

rozwoju kultury. Jako centrum kultury może być miejscem organizacji czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2011. Środki w wysokości  

185 580,90  zł. pochodziły będą z Budżetu Gminy oraz z Funduszy Unii Europejskiej. 

 

3. Zagospodarowanie parku 

 Celem w/w zadania jest zapewnienie mieszkańcom Ulnowa dogodnych warunków do 

spędzania wolnego czasu na łonie natury, Planowane jest stworzenie miejsca do organizacji 

spotkań plenerowych, w tym m.in. budowa altanki, utworzenie alejek, przygotowanie miejsca 

do palenia ogniska, budowa małej fontanny. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2017. Środki w wysokości  

50.000,00 zł. pochodziły będą z Budżetu Gminy oraz z Funduszy Unii Europejskiej. 
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4. Odnowienie placu zabaw 

Celem w/w zadania jest zwiększenie oferty zabaw i spędzania czasu wolnego dla 

dzieci z Ulnowa. W zakres prac wchodziło będzie: dostawa i montaż w gruncie czterech 

urządzeń zabawowych, montaż w gruncie czterech ławek parkowych, a także wykonanie 

trzech rodzajów nawierzchni oraz ogrodzenia terenu placu zabaw. 

Plac zabaw służyć ma przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom Ulnowa, ale również 

wszystkim mieszkańcom gminy odwiedzającym Ulnowo. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2010 - 2017. Środki w wysokości 20 000,00 zł. 

pochodziły będą z Budżetu Gminy oraz z Funduszy Unii Europejskiej. 

 

5. Remont dróg gminnych na terenie Ulnowa 

Celem w/w zadania jest poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie przemieszczania się 

mieszkańców wsi Ulnowo jak i wszystkich innych użytkowników dróg oraz rozwój 

podstawowej infrastruktury technicznej tworzącej warunki do rozwoju nowych sektorów 

działalności gospodarczej, a przez to wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców oraz 

wzrostu zatrudnienia w strefie pozarolniczej.  

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2010 - 2017. Środki w wysokości 100 000,00 zł. 

pochodziły będą z Funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz Budżetu Gminy. 

 

6. Organizacja imprez wiejskich 

Celem w/w zadania jest integracja rodzin i mieszkańców miejscowości Ulnowo 

poprzez wspólną organizację imprez plenerowych takich jak: festyny rodzinne, turnieje 

sportowe, rodzinne zmagania sportowe. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2017. Środki w wysokości  

5.000,00 zł pochodziły będą z Budżetu Gminy oraz ze środków Suskiego Ośrodka Kultury. 

 

7. Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej 

Celem w/w zadania jest organizacja szkoleń w zakresie wykorzystania zdolności  

i umiejętności mieszkańców (rzemiosła i rękodzieła artystycznego) w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej, tworzenia małej gastronomii itp. Organizowanie spotkań 

instruktażowych pt. ”Jak skutecznie poszukiwać pracy”.  

Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2017. Środki w wysokości 5.000,00 zł. 

pochodziły będą z Fundacji Wspomagania Wsi oraz z Budżetu Gminy. 
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Wykaz zastosowanych skrótów: 

 

 SPO ROW Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja 

Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (działanie 2.3. Odnowa 

wsi  i zachowanie dziedzictwa kulturowego) 

 ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  

 EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 BG  Budżet Gminy 

 BP  Budżet Państwa 

 FWW  Fundacja Wspomagania Wsi 

 SOK  Suski Ośrodek Kultury w Suszu 

 PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 LGD  Lokalna Grupa Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski” 

 

 

 

 


