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Wieś:     SIEDLĘCIN                 Wizja: „Siedlęcin – spokojne, urokliwe i zasobne miejsce nad Bobrem atrakcyjne 

                                                                              dla młodych, starszych i najstarszych” 

I. Plan 
II.      Program odnowy wsi  na lata  

                       2009 - 2015                                                     
 

1. Cele  
Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję 

wsi? 

2. Co  pomoże osiągnąć cele? 

 

3. Co może 

przeszkodzić? 
 

Projekty 
Co  wykonamy? 

 

Zasoby  

Czego użyjemy? 

ATUTY 

 Silne strony 

i Szanse  

Co wykorzystamy? 

BARIERY  

Słabe strony 

Co wyeliminujemy? 

Zagrożenia  

Czego  unikniemy? 
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A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

 

 1. Lepsze wykorzystanie 

zasobów kulturowo-   

krajobrazowych. 

 

 

2.Rozwijanie więzi  

międzypokoleniowej. 

 

3. Budowanie i rozwijanie 

 silnej wspólnoty   

mieszkańców. 

 

 

- liczne zabytki, 

- szlaki 

turystyczne, 

- dolina rzeki Bóbr, 

- Park 

Krajobrazowy, 

- liczne lokalne   

organizacje 

 społeczne, 

-Fundacja Zamek 

Chudów, 

-szkoła 

podstawowa, 

-mieszkańcy. 

-Prężnie działająca 

świetlica wiejska z 

etatowym 

pracownikiem; 

 - Dobrze 

rozwinięta 

infrastruktura 

społeczna; 

- Zabytki ( Wieża 

Rycerska, dwa 

kościoły); 

- Dobre relacje 

międzyludzkie.  

- Dobry poziom 

samoorganizacji 

społecznej; 

- Prężnie działające 

na terenie wsi 

stowarzyszenia i 

inne  organizacje w 

tym nieformalne. 

- Sołtys z 

autorytetem. 

 
 

- Słabe 

wykorzystanie 

rekreacyjnych 

walorów rzeki Bóbr i 

jej otoczenia; 

- Brak 

zagospodarowania 

otoczenia Wieży 

Rycerskiej; 

- Słabe więzi 

międzypokoleniowe; 

- Zbyt wąska grupa 

osób 

zaangażowanych 

społecznie. 

 
 

1.1. Odrestaurowanie infrastruktury wokół Wieży 

Rycerskiej; 

1.2. Uporządkowanie nadbrzeża Bobru – budowa 

bulwaru; 

1.3.Budowa ścieżki pieszej i rowerowej w kierunku 

Wrzeszczyna; 

1.4. Zagospodarowanie terenów po byłych 

przystaniach kajakowych na Bobrze 

1.5.Rozbudowa i systematyczne wzbogacanie 

wystawy muzealnej w Wieży Rycerskiej; 

 2.1. Spotkania z seniorami, obchody jubileuszy 50-

lecia pożycia małżeńskiego; 

2.2. Współpraca ze szkoła w celu organizacji 

spotkań międzypokoleniowych, m.in.: z okazji dnia 

seniora; 

3.1. Współpraca ze szkołą, upamiętnianie ważnych 

rocznic z historii wsi; 

3.2.Spotkania z kulturą i historią w wieży i świetlicy 

–wernisaże, koncerty . 

3.3. Organizacja licznych imprez, spotkań, 

uroczystości, m.in.: spotkanie opłatkowe, jasełka, 

dożynki, święto patrona szkoły, dzień dziecka, 

zabawa sylwestrowa, andrzejkowa, karnawałowa itp. 

3.4 Organizacja przeprowadzenie i 

wypromowanie Święta Wsi.  
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B. STANDARD  ŻYCIA 

1. Poprawa infrastruktury  

drogowej. 

 

 

 

 

2.Poprawa stanu 

środowiska naturalnego.   

 

 

3.Zapewnienie pełnej 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

 

- Park 

Krajobrazowy 

Doliny Bobru, 

- walory 

środowiska, 

-fundusze sołeckie, 

gminne i inne w 

tym UE; 

-szkoła 

podstawowa,  

-duża liczna 

mieszkańców; 

 
 

- Opracowany 

nowy plan 

zagospodarowania 

Przestrzennego; 

-Prężnie działające 

na terenie wsi 

stowarzyszenia i 

inne  organizacje w 

tym nieformalne; 

-Sołtys z 

autorytetem; 

- Możliwości 

wykorzystania 

pozabudżetowych 

środków 

finansowych na 

realizację 

inwestycji na 

terenie wsi. 

 
 

- Brak wiejskiej sieci 

kanalizacyjnej; 

- Stan techniczny 

dróg ( 50 % dróg  

wymaga kapitalnego 

remontu); 

- Mało estetyczny 

wygląd wielu 

budynków i obejść; 

- Brak 

ogólnodostępnego 

boiska i placu zabaw 

dla dzieci; 

-  „ Dzikie” 

wysypiska śmieci. 

- Zbyt wąskie drogi 

komunikacyjne, brak 

chodników, przy 

rosnącym ruchu  

drogowym; 

- Ograniczone 

fundusze na rozwój 

wsi. 

 

 
 

1,2,3. Wywarcie nacisku na gminne władze 

samorządowe na rzecz poprawy infrastruktury 

drogowej i kanalizacyjnej. 

1.1.Utrzymanie standardu infrastruktury 

komunikacyjnej;  

2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej; 

2.2.Likwidacja i społeczny nadzór nad dzikimi 

wysypiskami śmieci;  

2.3.Wykorzystynie przez mieszkańców  

alternatywnych form ciepła; 

3.1.Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego 

3.2.Rozbudowa  placu zabaw przy świetlicy 
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C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Wzrost zaangażowania 

większej grupy 

mieszkańców w działania 

na rzecz wsi i własnych 

posesji. 

 

2.Bogata oferta  edukacyjna 

dla mieszkańców w różnym 

wieku.  

-mieszkańcy, 

-szkoła 

podstawowa, 

-pracowania 

komputerowa w 

szkole, 

-świetlica, 

- duża liczba 

mieszkańców, 

-duża liczba 

organizacji 

społecznych, 

-położenie 

geograficzne i 

krajobrazowe, 

-walory 

przyrodniczo-

kulturowe 

 

- Prężnie działająca 

świetlica wiejska z 

etatowym 

pracownikiem; 

-  Dobrze 

rozwinięta 

infrastruktura 

społeczna; 

-Dobre relacje 

międzyludzkie;  

-Dobry poziom 

samoorganizacji 

społecznej; 

-Prężnie działające 

na terenie wsi 

stowarzyszenia i 

inne  organizacje w 

tym nieformalne; 

-Sołtys z 

autorytetem; 

-Udział w PROW. 

-Mało estetyczny 

wygląd wielu 

budynków i obejść; 

- Zbyt wąska grupa 

osób 

zaangażowanych 

społecznie. 

- Skromna oferta 

edukacyjna dla 

dorosłych; 

- Ograniczone 

fundusze na rozwój 

wsi. 

 

 

 

1.1. Realizacja wydarzeń integrujących 

mieszkańców np. Święta Ziemniaka, Święta 

Siedlęcina itp.  

1.2.Udział w gminnym  i organizacja sołeckiego 

konkursu  na najpiękniejszą i najbardziej zadbaną 

posesję. 

1.3. Organizacja i przeprowadzenie akcji 

wspólnego sprzątania wsi przez mieszkańców.  

1.4. Poszukiwanie nowych sponsorów.  

2.1.Organizacja kursów komputerowych; 

2.2.Edukacja mieszkańców w zakresie 

wykorzystania alternatywnych form ciepła; 

2.3. Kursy i szkolenia w zakresie  poprawy  estetyki 

posesji, ogrodów i gospodarstw. 

 

D. BYT 

1.Dobra promocja walorów 

wsi. 

2. Zorganizowanie 

przedsiębiorców i 

producentów rolnych do 

działań na rzecz wsi. 

 

-mieszkańcy, 

-liczne organizacje 

społeczne; 

-liczne firmy 

działające na 

terenie wsi; 

-sponsorzy; 

-internet, studenci. 

-Zabytki; 

-Dobre położenie 

geograficzne i 

krajobrazowe; 

-Duża ilość firm 

zarejestrowanych 

funkcjonujących na 

terenie wsi. 

-Dobrze rozwinięte 

rolnictwo. 
 

-Słaba promocja wsi i 

jej licznych walorów; 

-Małe 

zainteresowanie 

przedsiębiorców 

działalnością 

społeczną. 

 
 

1.1. Aktualizacja  strony internetowej 

www.naszsiedlecin.pl  

 1.2. Opracowanie, wykonanie i ustawienie na 

terenie wsi kilku tablic informacyjnych o jej 

walorach oraz witaczy przy wjeździe do wsi. 

1.3. Opracowanie i wydanie historii wsi. 

1.4 Opracowanie i wydanie materiałów 

promocyjnych np. kalendarzyki, pocztówki itp.  

 2.1. Zorganizowanie spotkań z przedsiębiorcami 

 i producentami  rolnymi w celu utworzenia 

lokalnego forum gospodarczego. 
 

 

http://www.naszsiedlecin.pl/

