Załącznik do uchwały nr XLVII/498/10
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI SIENIEC
na lata 2010-2016
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Plan odnowy miejscowości zawiera:
I. Charakterystykę miejscowości w której będzie realizowana operacja.
II. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości.
III. Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości w której będzie realizowana operacja.
IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości,
w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem
szacunkowych kosztów ich realizacji.
V. Realizacja monitoring.
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Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości wsi Sieniec nastąpiło z inicjatywy mieszkańców wsi,
jego celem jest opracowanie strategii rozwoju poprzez:
a) analizę zasobów sołectwa
b) rozpoznanie mocnych i słabych stron miejscowości, warunkujących szanse i zagroŜenia
rozwoju
c) opracowanie priorytetowych zadań rozwojowych sołectwa Sieniec
Opracowanie planów rozwoju sołectwa jest w obecnej sytuacji niezbędnym czynnikiem
dla stworzenia moŜliwości ubiegania się o fundusze na odnowę i rozwój wsi. Na terenie
gminy Wieluń działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”.
Priorytetowym celem tego stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównowaŜonego
rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizację społeczności wiejskiej.
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I.

Charakterystyka miejscowości.

Sołectwo Sieniec wchodzi w skład gminy Wieluń. PołoŜone jest we wschodniej części
gminy Wieluń, między Parkiem Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki a Załęczańskim
Parkiem Krajobrazowym.
Sieniec znajduje się w odległości 7 km od miasta Wielunia.

1.1.

Rys historyczny

Sieniec – wieś w Polsce połoŜona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim,
w gminie Wieluń. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1294 r. (Sencza), kiedy to Przemysł II
skonfiskował synom Pełki, Jaśkowi i Bernardowi część Sieńca i nadał ją arcybiskupstwu, co było
karą za udział w złupieniu dóbr kościelnych. Wieś wymieniana jest później równieŜ jako
Syenyecz. W 1357 r. wzmiankowana jako własność arcybiskupia, w 1391 r. wymienia się
kmiecia zamku wieluńskiego Janka z Sieńca; zapewne wieś stanowiła wówczas własność
mieszaną, kościelno-królewską, a następnie kościelno-szlachecką, gdyŜ później znów wymienia
się Sieniec jako majątek Kościoła (w 1511 r. było tu 9 kmieci arcybiskupa, dziekan wieluński
i Starzeński posiadali po jednym kmieciu; w 1520 r. jeden łan naleŜał do kanoników wieluńskich;
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w 1563 r. dziekan i Starzyński mieli po jednym łanie). W 1520 r. wieś przynaleŜała do parafii
rudzkiej. W 1552 r. wymieniana jako własność arcybiskupia (od 1563 r. kapituły gnieźnieńskiej),
z wyjątkiem części naleŜących do Stawskiego i Starzeńskiego. Wzmianki mówią równieŜ
o Tomaszu z Kraszkowic włodarzu w Sieńcu (1455) i młynarzu (1468). W 1886 r. Sieniec
posiadał szkołę początkową, liczył wówczas 68 domów, zamieszkiwały go 532 osoby. Wieś
powaŜnie zniszczona we wrześniu 1939 r.
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie naleŜała do

województwa

sieradzkiego.
Od czasów międzywojnia istnieje w Sieńcu szkoła podstawowa, która od 1963 roku
mieści się w obecnym budynku. Na terenie wsi od 1945 roku funkcjonuje Ochotnicza StraŜ
PoŜarna. Od roku 2000 Sieniec jest siedzibą parafii, którą tworzy wraz z sąsiednią wioską
Jodłowiec. W związku z powstaniem parafii, w Sieńcu wzniesiono w 2006 roku nowy kościół,
gdyŜ znajdująca się w środku wsi XIX- wieczna kaplica okazała się niewystarczająca.
Zabudowa
W ewidencji konserwatorskiej gminy znajdują się następujące domy:
Drewniane
- Sieniec 60 – przełom XIX i XX wieku
- Sieniec 31 - 1935 r.
Murowane
- Sieniec 17 - 1935 r.
- Sieniec 76 - 1946 r.
oraz murowana kaplica p.w. św. Piotra i Pawła , rozbudowana ok. 1970 r.

1.2.

Obecny stan

Obecnie wieś Sieniec ma zabudowę zwartą utytułowaną po obydwu stronach drogi
krajowej nr 8 (Warszawa – Wrocław). Na terenie wsi w ciągach zabudowy występuje zabudowa
zagrodowa wraz z zabudową jednorodzinną. Przewarzająca ilość budynków jest w stanie
technicznym dobrym. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszą podstawowe usługi z zakresu
oświaty handlu i kultury. Liczba mieszkańców 427 osób. Wieś pełni funkcje rolniczą. W związku
z atrakcyjnym połoŜeniem Sieńca względem miasta Wielunia, bo tylko 7 km, Sieniec jest
miejscowością gdzie chętnie mieszkają i napływają nowi mieszkańcy. Wiele osób w ucieczce
przed miejskim zgiełkiem odnajduje swoje miejsce w Sieńcu, gdzie odpoczywają po pracy
i wiodą spokojne Ŝycie rodzinne.
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1.3.

Zabytki

We wsi Sieniec nie występują Ŝadnego rodzaju zabytki. Jedynie w ewidencji
konserwatorskiej gminy, znajduje się jeden budynek drewniany z przełomu XIX i XX wieku oraz
budynek drewniany z 1935 roku i dwa murowane z 1935 i 1946 roku oraz murowana kaplica
z przełomu XIX i XX wieku.

Foto. 1. Budynek drewniany z przełomu XIX i XX wieku.

1.4.

Środowisko naturalne

Gmina Wieluń leŜy na pograniczu dwóch krain geograficznych. Na południu rozciąga się
WyŜyna Wieluńska, będąca częścią Jury Krakowsko – Częstochowsko – Wieluńskiej, natomiast
od wschodu Park Krajobrazowy Warty i Widawki.

1.5.

Gleby

Są niezmiernie waŜnym elementem środowiska geograficznego. Na jej charakter wpływa
budowa geologiczna, typ klimatu, ukształtowanie powierzchni, stosunki wodne i świat
organiczny.

1.6.

Dziedzictwo religijne i historyczne

W Sieńcu zachowała się kaplica z przełomu XIX i XX wieku, w której były odprawiane
msze święte, jedynie w niedzielę oraz odbywała się nauka religii. Obecnie pełni rolę zastępczą
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kaplicy cmentarnej, słuŜącej do przechowywania zwłok. Oprócz wyŜej wymienionej kaplicy,
w Sieńcu jest równieŜ nowy murowany kościół, który został zbudowany w 2006 roku, dzięki
zaangaŜowaniu finansowemu mieszkańców nowo utworzonej w

2000 roku parafii.

Wybudowano równieŜ ze składek parafian nowy cmentarz.

Foto. 2. Kaplica z przełomu XIX i XX wieku. Obecnie pełni rolę kaplicy cmentarnej.

1.7.

Obiekty i tereny

Sołectwo Sieniec charakteryzuje budownictwo jednorodzinne i jest skupione głównie
wzdłuŜ drogi krajowej nr 8. Przez Sieniec biegnie odcinek około 4 km drogi krajowej łączący
Wieluń z Warszawą, oraz kilkanaście dróg gminnych, wśród wioskowych oraz polnych.
Większość dróg w Sieńcu, dojazdowych do posesji nie posiada utwardzonej nawierzchni
i wymagają one połoŜenia asfaltu a mniej uczęszczane utwardzenia przynajmniej tłuczniem.
Wieś posiada chodnik przy drodze głównej dla ruchu pieszego oraz oświetlenie uliczne. Na
terenie wsi znajdują się działki budowlane do zagospodarowania. W celu przyciągnięcia większej
ilości nowych mieszkańców wsi naleŜy utwardzić większość dróg gminnych. W chwili obecnej
są to drogi ŜuŜlowe.
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1.8.

Gospodarka i rolnictwo

Wieś Sieniec skupia niemal wyłącznie tereny rolnicze. W jego obrębie znajdują się
głównie gospodarstwa rolne o małej i średniej wielkości. Istnieje teŜ niewielka grupa podmiotów
gospodarczych, których właścicielami są osoby fizyczne. Mieszkańcy dbają o środowisko
naturalne, niemal wszystkie gospodarstwa posiadają pojemniki na odpady komunalne, nie
tolerują zjawiska dzikich wysypisk.

1.9.

Instytucje

Na terenie wsi znajduje się szkoła podstawowa dla klas 1 – 6, do których uczęszczają
dzieci z miejscowości Sieńca, Jodłowca, Olewina i Widoradza. W roku szkolnym 2009/2010 do
tutejszej szkoły uczęszcza 79 dzieci. W tym samym budynku szkolnym znajduje się równieŜ
oddział przedszkolny do którego uczęszcza 16 dzieci z Sieńca, Jodłowca i Olewina. Szkoła wraz
z przedszkolem jest instytucją skupiającą dzieci i rodziców, organizuje ona róŜnego rodzaju
imprezy okolicznościowe festyny, apele okolicznościowe oraz wycieczki szkolne dla dzieci.

1.10. Ludzie i organizacje
Na terenie Sieńca działają następujące organizacje:
- Ochotnicza StraŜ PoŜarna
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego
Organizacje te, zawsze ze sobą współdziałają dla dobra mieszkańców sołectwa. W remizie OSP
odbywają się zebrania wiejskie, zebrania rady sołeckiej, zbiórki druhów OSP, spotkania KGW,
zebrania Koła PSL, stanowi ona zaplecze dla organizacji Ŝycia społecznego w Sieńcu.
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II. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości
W naszej miejscowości znajdują się obiekty oraz drogi które wymagają szybkich działań
w postaci remontów i budowy od podstaw.

Foto. 3. Nowy cmentarz administrowany przez parafię w Sieńcu.

Cmentarz wymaga pilnych nakładów inwestycyjnych w postaci utwardzenia alejek na
cmentarzu kostką brukową oraz utwardzenia gruntu przy cmentarzu tłuczniem.
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Foto. 4. Droga gminna tzw. „Leśna”, prowadząca od drogi krajowej nr 8 do cmentarza.(widok od strony cmentarza).

Foto. 5. Droga gminna tzw. „Leśna”, prowadząca od drogi krajowej nr 8 do cmentarza. (widok od strony drogi
krajowej nr 8).
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Foto. 6. Droga gminna od tzw. „drogi Leśnej” do drogi krajowej nr 8 (biegnąca obok kościoła).

PowyŜsze drogi wymagają połoŜenia nawierzchni asfaltowej oraz budowy wzdłuŜ wyŜej
wymienionych dróg, chodnika dla pieszych.

Foto. 7. Plac na działce gminnej przy stawie obok kościoła, przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci.
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Teren ten wymaga zagospodarowania w postaci wyrównania nawierzchni, ogrodzenia,
zakupu wyposaŜenia placu zabaw i montaŜu urządzeń.

Foto. 8. Remiza i straŜnica OSP w Sieńcu.

12

Foto. 9. Plac przy remizie OSP, między stawem a drogą krajową nr 8.

Uwagę naleŜy skupić równieŜ na budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, który znajduje się
w centrum wsi, gdzie odbywają się róŜnego rodzaju uroczystości gminne i wioskowe, typu
doŜynki, coroczne festyny pod nazwą „Powitanie lata”, które na stałe juŜ weszły do kalendarza
imprez gminnych. Remiza wymaga wyposaŜenia głównie w nowe stoły i krzesła oraz instalacje
grzewczą wraz z kotłownią. Jednak priorytetową sprawą jest wykonanie ocieplenia i elewacji
ścian zewnętrznych budynku. Aby cały teren wraz z przylegającym stawem wyglądał estetycznie
i spełniał funkcje centrum rekreacji naleŜy takŜe utwardzić kostką brukową teren parkingu
połoŜony między stawem a drogą krajową nr 8.

13

Foto. 10. Działka gminna przeznaczona pod boisko sportowe.

Teren przeznaczony pod boisko sportowe wymaga gruntownej adaptacji. Do 2008 roku
było to pole orne. W chwili obecnej jest tam jedynie zasiana trawa. Cały teren wymaga
przystosowania do spełniania funkcji boiska sportowego.

Foto. 11. Boisko szkolne do piłki ręcznej.
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Foto.12. Boisko szkolne do piłki siatkowej.

Boiska szkolne do piłki ręcznej i piłki siatkowej wymagają gruntownego remontu ponadto
wskazana jest równieŜ odnowa elewacji budynku szkolnego, remont korytarza dolnego i szatni,
wymiana mebli w salach lekcyjnych, rozbudowa i wyposaŜenie placu zabaw. Wskazane są
równieŜ inwestycje w postaci rozbudowy sali gimnastycznej oraz komputerowej.
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Foto. 13. Plac przed kościołem.

Nieodzowne staje się równieŜ utwardzenie

kostką

brukową, placu przed i wokół

kościoła. Obecnie teren ten jest wywieziony jedynie ŜuŜlem. Na placu tym odbywają się częste
uroczystości kościelne i świeckie. Ponadto, kościół znajduje się w kompleksie budowy placu
zabaw i budowy gminnych dróg asfaltowych. Realizacja tego zadania inwestycyjnego wpłynie
pozytywnie na kompleksową estetykę tego rejonu wioski.

Foto. 14. Staw przy remizie OSP w Sieńcu.

Ze względu na niski poziom wody, wymaga on pogłębienia.
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Foto.
15 Droga gminna z Sieńca do Jodłowca, tzw. „Pachciarka”

PowyŜsza droga nie posiada utwardzenia. Drogą tą są dowoŜone między innymi dzieci
z Jodłowca do szkoły w Sieńcu. Droga wymaga połoŜenia nawierzchni asfaltowej oraz chodnika.

Foto. 16. Droga gminna dojazdowa do posesji
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Foto. 17. Droga gminna do posesji od drogi krajowej nr 8.

Foto. 18. Droga gminna dojazdowa do posesji od drogi krajowej nr 8 do tzw. „drogi Leśnej”, potocznie zwana
„Skotnicą”.
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Foto. 19. Droga gminna dojazdowa do posesji od drogi krajowej nr 8 do boiska sportowego.

Analiza zasobów - zestawienie
Rodzaj zasobu

Środowisko przyrodnicze
-walory krajobrazu
-walory klimatu
-walory szaty roślinnej
-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
-świat zwierzęcy
-wody powierzchniowe
-podłoŜe warunki hydrogeologiczne
-gleby kopaliny
Środowisko kulturowe
-walory architektury wiejskiej i osobliwości
kulturowe
-walory zagospodarowania
-zabytki
-zespoły artystyczne
Dziedzictwo religijne i historyczne
-miejsca, osoby i przedmioty kultu
-święta , odpusty , pielgrzymki
-tradycje, obrzędy, gwara,
-legendy, podania fakty historyczne

Brak

Jest
o Jest
o Jest
o
małym
średnim
duŜym
znaczeniu znaczeniu znaczeniu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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-specyficzne nazwy
Obiekty i tereny
-działki pod zabudowę mieszkaniową
-działki pod domy letniskowe
-działki pod zakłady przemysłowe
-pustostany mieszkaniowe, magazynowe i
poprzemysłowe
-tradycyjne obiekty gospodarskie -kuźnie
młyny
-place
miejsca
publicznych
spotkań
mieszkańców
-miejsca sportu i rekreacji

X

X
X
X
X
X
X
X

Sąsiedzi i przyjezdni
-korzystne atrakcyjne sąsiedztwo /duŜe
miasta ,komunikacja atrakcja turystyczna /
-ruch tranzytowy
-przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje
-placówki opieki społecznej
-szkoły
-przedszkola
-domy kultury
-obiekty uŜyteczności publicznej
Ludzie organizacje społeczne i polityczne
-OSP
-KGW
-stowarzyszenia
-oddziały organizacji politycznych

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Diagnoza aktualnej sytuacji
Co ją wyróŜnia?

PołoŜenie – Droga krajowa nr 8. Sąsiedztwo z
Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym.

Kim są mieszkańcy?

Głównie rolnicy, nieliczna grupa dwuzawodowców, nieliczni
przedsiębiorcy prowadzący własną działalność

Co daje utrzymanie?

Rolnictwo indywidualne, praca w róŜnych miejscach poza wsią,
emerytury, renty ,własna działalność gospodarcza mieszkańców.

Jak zorganizowani są
mieszkańcy?

Rada sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza StraŜ
PoŜarna, Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego, Rada
Parafialna, Rada Rodziców przy szkole podstawowej

W jaki sposób
rozwiązuje się
problemy

Zebrania wiejskie, zebrania Rady Sołeckiej
współpraca z radnymi i Urzędem Gminy.

Jaki wyglądać ma nasza Wieś rozciągnięta terytorialnie o zabudowie zwartej. Budynki
usytuowane wzdłuŜ drogi krajowej nr 8 i przy drogach
wieś?
gminnych.
Jakie obyczaje
tradycje są u nas
pielęgnowane i
rozwijane?
Jak wyglądają
mieszkania i obejścia?

Imprezy i wycieczki organizowane przez szkołę. Odpusty, coroczny
festyn „Powitanie lata”, doŜynki gminne, parafialne, turnieje szachowe.

Jakie jest rolnictwo?

Gospodarstwa indywidualne o małej i średniej wielkości.

Jakie są połączenia
komunikacyjne?

PKS
Własny transport

Co proponujemy
dzieciom i młodzieŜy?

Wycieczki, konkursy i festyny organizowane przez szkołę.
Imprezy i konkursy organizowane przez KGW, Rade Sołecką i
OSP. Turnieje sportowe, letnie festyny.

Mieszkania wyposaŜone w bieŜącą wodę, własną kanalizację,
telefon. Obejścia ogrodzone, załoŜone trawniki i rabaty
kwiatowe. Nieliczne obejścia porośnięte krzewami, uszkodzona
elewacja.
Jaki jest stan otoczenia i Wieś wyposaŜona jest w wodociąg, segregacja odpadów,
pojemniki na odpady komunalne.
środowiska?
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III. Analiza SWOT
Mocne strony
PołoŜenie przy drodze krajowej nr 8
Bliskie połoŜenie względem
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
Bliskie połoŜenie względem miasta Wielunia.
Lokalizacja szkoły i przedszkola na terenie
miejscowości
ZŜyta i aktywnie działająca społeczność
Remiza i straŜnica OSP na terenie wsi
Teren pod boisko sportowe do
zagospodarowania
Aktywnie działające KGW, OSP, Rada
Sołecka, Rada Parafialna, Rada Rodziców przy
szkole podstawowej i Koło PSL
Sąsiedztwo przyszłej obwodnicy Wielunia

Słabe strony
Brak utwardzonych alejek na cmentarzu i
gruntu przy cmentarzu
Zły stan parkingu obok remizy OSP
Zły stan budynku OSP – elewacja, kotłownia i
armatura grzewcza
Niekompletne oświetlenie uliczne
Brak urządzonego boiska sportowego
Zły stan dróg gminnych, wśród wioskowych i
polnych
Brak kanalizacji ściekowej zbiorczej
Nieutwardzony plac przed kościołem
Zły stan boisk szkolnych do piłki siatkowej i
ręcznej
Mała sala gimnastyczna i internetowa w szkole
Mała liczba dzieci z obwodu szkoły
Brak kawiarenki internetowej
Brak komasacji gruntów

Szanse
Zwiększenie się dostępności do kapitałów i
środków pomocowych z Unii Europejskiej
Współpraca z gminą w realizacji projektów
Rozwój rolnictwa ekologicznego
Rozwój agroturystyki
Rozwój gospodarstw specjalistycznych
Przypływ kapitału spoza rolnictwa – firmy
prywatne

ZagroŜenia
UboŜenie mieszkańców
Niskie dochody uzyskiwane w
gospodarstwach rolnych
Zniechęcenie społeczeństwa
Odpływ młodzieŜy ze wsi
Proces starzenia się mieszkańców
Niewystarczające fundusze na dalszy rozwój
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
Mało pozarolniczych źródeł utrzymania
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Wizja rozwoju miejscowości Sieniec

Dlaczego chcemy odnowy naszej miejscowości?
- Nasza wieś ma wszelkie szanse rozwoju – połoŜona jest przy drodze krajowej nr 8
- Chcemy Ŝyć w pięknym, estetycznym otoczeniu.
- Chcemy poprawić warunki codziennego Ŝycia, wyrównać szanse z miastem.
- Chcemy skorzystać z realizacji naszych marzeń np. przez pomoc unijną.

Nasza wizja -jakie ma być nasze Ŝycie?
Sieniec będzie:
- miejscowością nowoczesną, bezpieczną i wygodną, z dobrymi drogami, chodnikami,
oświetlonymi ulicami, z kanalizacją ściekową i powszechnie dostępnym internetem
- zadbany, porządny, czysty, z estetycznymi domami, pięknymi ogrodami, dobrze
zagospodarowanym terenem wokół remizy, kościoła i cmentarza
- dawać szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieŜy budowa kolejnego placu zabaw
dla dzieci, boisko, miejsce wypoczynku dla całej wsi
- miejscowością zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością, zadbamy o wysoką
świadomość ekologiczną o nasze wykształcenie (kursy szkolenia), będziemy organizować
wspólne festyny, zabawy i konkursy dla mieszkańców
- miejscowością dbająca o dzieci i młodzieŜ, a takŜe integrującą wszystkich nowo przybyłych,
tak, by kaŜdy mieszkaniec, czuł się waŜnym członkiem naszej społeczności i miał jak najlepsze
warunki rozwoju
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Jaka ma być nasza wieś za kilka lat
Wizja stanu docelowego
Co ma ją wyróŜniać?

Dobrze zorganizowana aktywna społeczność w kaŜdej formie
pracy na rzecz własnego środowiska zamieszkania

Jakie ma pełnić funkcje?

Produkcyjno-rolnicze o charakterze wyspecjalizowanym.
DuŜe gospodarstwa rolne, agroturystyczne.
Napływ firm o działalności poza rolniczej.

Kim mają być mieszkańcy?

Dobrze wykształceni, aktywni przedsiębiorcy.
Rolnicy prowadzący nowoczesne wyspecjalizowane
gospodarstwa.

Co ma dawać utrzymanie?

Dobrze wyposaŜone, wyspecjalizowane gospodarstwa. PręŜne
gospodarstwa agroturystyczne.
Działalność gospodarcza poza rolnicza

W jaki sposób ma być
zorganizowana wieś i jej
mieszkańcy?

Bardzo duŜo inicjatyw ze strony mieszkańców.
Zintegrowana społeczność utoŜsamiająca się ze wsią i
jej rozwojem gospodarczym i kulturalnym.

W jaki sposób mają być
rozwiązywane problemy?

RóŜne formy konsultacji ze społeczeństwem oraz urzędami
państwowymi.

Jak ma wyglądać nasza
wieś?

Dobry stan dróg wśród wioskowych i dojazdowych do pól.
Kompletne oświetlenie uliczne.
Nowoczesna infrastruktura, przyjazna mieszkańcom.
Estetyczny wygląd obejść gospodarskich.

Jakie obyczaje tradycje mają
być u nas pielęgnowane i
rozwijane ?

Szeroka oferta imprez i festynów integrujących społeczność.

Jak mają wyglądać
mieszkania i obejścia?

Zadbane i wypielęgnowane domy, obejścia i ogrody oraz
place i obiekty publiczne.

Jaki ma być stan
środowiska?

Uporządkowany system wywozu śmieci.
Środowisko utrzymane w nienagannym stanie.
Budowa kompleksowej kanalizacji ściekowej wsi.
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Jakie ma być rolnictwo?

Nowoczesne gospodarstwa specjalistyczne spełniające
wymogi UE.
Skomasowane grunty rolne wsi.

Jakie mają być powiązania
komunikacyjne?

Dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Co zaproponujemy
dzieciom i młodzieŜy?

Szkoła , przedszkole, zajęcia pozaszkolne ,imprezy
organizowane specjalnie dla nich, członkowstwo w
istniejących organizacjach szkolnych takich jak: Samorząd
Uczniowski, SKO, PCK oraz w organizacjach poza
szkolnych, np. w MłodzieŜowych DruŜynach
PoŜarniczych przy OSP w Sieńcu, gdzie mogą aktywnie
działać i rozwijać swoją przedsiębiorczość
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IV. Arkusz planowania
Kluczowe
zagadnienia

Analiza
Co jest?

Co je
wyróŜnia?

-PołoŜenie przy drodze Przyjazna wobec siebie
społeczność
krajowej nr 8
-bliskie sąsiedztwo z
Nadwarciańskim
Parkiem
Krajobrazowym
Szkoła podstawowa
wraz z przedszkolem

Remiza OSP

Diagnoza
Jak jest?

Prognoza
Jak ma być?

Projekty
Co trzeba
zrobić?

Dobrze
zorganizowana
aktywna społeczność
w kaŜdej formie
pracy na rzecz
własnego
środowiska
Boiska szkolne
Zadbane , estetyczne
wymagają odnowienia, otoczenie szkoły i
mała sala gimnastyczna i dobrze wyposaŜona
komputerowa, odnowa
placówka.
elewacji zewnętrznej,
remont korytarza
dolnego, wymiana mebli
w salach lekcyjnych i
rozbudowa oraz
doposaŜenie placu zabaw

-organizacja
imprez
integrujących
wieś
-promowanie
walorów
turystycznych
Dokonać starań
o zrealizowanie
planowanych
inwestycji

Brak, ocieplenia i
elewacji budynku oraz
kotłowni i centralnego
ogrzewania. Zły stan
parkingu obok remizy.
Zniszczone wyposaŜenie
remizy – stoły, krzesła.

-Remont
budynku
-wykonanie
ocieplenia i
estetycznej
elewacji
-budowa
parkingu
obok budynku,
budowa
kotłowni i
instalacji
grzewczych

Estetyczny budynek
wyposaŜony w nowe
stoły i krzesła,
kotłownie i centralne
ogrzewanie, z
zagospodarowanym
otoczeniem - parking z
kostki brukowej obok
budynku remizy
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Boisko sportowe

Nieutwardzona,
nierówna murawa,
brak jakiegokolwiek
wyposaŜenia

Plac zabaw dla dzieci w Brak utwardzenia.
Brak wyposaŜenia.
rejonie kościoła
Brak przyjaznego i
estetycznego otoczenia.

Utwardzona i
wyrównana
murawa
Zadbane otoczenie.
Bezpieczny teren.
Ławki dla kibiców

1. wyrównać i
utwardzić
teren
2. zadbać o
estetykę
otoczenia,
wyposaŜyć
kompleksowo
boisko sportowe

Utwardzona
nawierzchnia.
Nowoczesne
wyposaŜenie.
Przyjazne otoczenie
z duŜą ilością
zieleni.

1. zbudować
plac zabaw.
2. zakupić
wyposaŜenie.
3. ozdobić
zielenią
parkową

Droga gminna, tzw.
droga „Leśna” wraz z
drogą przy kościele

Zły stan nawierzchni
Asfaltowa droga z
Niekompletne oświetlenie chodnikiem i
oświetleniem

1. połoŜyć
nawierzchnię
asfaltową i
chodnik wraz z
oświetleniem

Droga prowadząca na
boisko

Nieutwardzony dojazd
do posesji i boisko

Utwardzona
droga z
nawierzchnią
bitumiczną

Budowa
drogi o
nawierzchni
bitumicznej

Przystanek PKS
naprzeciwko remizy
OSP

Stara wiata z lat 70-tych

Nowa estetyczna
wiata

Cmentarz i grunt przy
cmentarzu

Brak utwardzonych
alejek i gruntu przy
cmentarzu

Kanalizacja ściekowa

Brak kanalizacji
ściekowej zbiorczej

Budowa
nowej
estetycznej
wiaty PKS
Zadbany cmentarz z Zakupić kostkę
alejkami z kostki
brukową i
brukowej i
tłuczeń,
utwardzony tłuczniem utwardzić alejki
grunt przy cmentarzu i grunt obok
cmentarza
Kanalizacja ściekowa Zbudować
zbiorcza, bez
kanalizację
przydomowych
ściekową
indywidualnych, nie
ekologicznych
zbiorników na ścieki
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Droga wewnętrzna tzw. Brak utwardzenia, dojazd Utwardzona droga z
„Skotnica”
tylko do posesji
nawierzchnią
bitumiczną

Budowa drogi z
nawierzchnią
bitumiczną

Droga od remizy OSP
do posesji

Brak utwardzenia, dojazd Utwardzona droga z
tylko do posesji
nawierzchnią
bitumiczną

Budowa drogi z
nawierzchnią
bitumiczną

Drogi gminne polne

Nawierzchnia nie
utwardzona

Szerokie utwardzone Zakupić tłuczeń
tłuczniem drogi polne i utwardzić
drogi dojazdowe
do pól

Zabytkowa kaplica z
przełomu XIX i XX
wieku

Nieestetyczna elewacja
zewnętrzna,
skorodowany dach

Estetyczny wygląd
zewnętrzny z
zadbanym wokół
terenem

Pomalować
dach i odnowić
elewacje
zewnętrzną

Droga tzw.
„Pachciarka” z Sieńca
do Jodłowca

Nie utwardzona
nawierzchnia

Utwardzona droga z
nawierzchnią
asfaltową i
chodnikiem

Budowa drogi
asfaltowej i
chodnika

Kawiarenka
internetowa

Brak szerokiego dostępu Dobrze wyposaŜona
do Internetu
kawiarenka
internetowa dostępna
dla kaŜdego

Wydzielić w
remizie OSP lub
dobudować
pomieszczenie
na kawiarenkę
internetową
Zakupić
wyposaŜenie i
zatrudnić
pracownika

Staw przy remizie OSP Zbyt niski poziom wody Estetyczny obiekt z
zarybionym stawem

Pogłębić staw

Plac przed i wokół
kościoła

Zakupić kostkę
brukową i
utwardzić plac
przed i wokół
kościoła

Nieutwardzony teren

Utwardzony prac
przed i wokół
kościoła
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Komasacja gruntów

Działki rolnicze
rozdrobnione z
utrudnionym dojazdem

Scalone najbardziej
rozdrobnione rejony
obszaru
ewidencyjnego
Sieńca, z
utwardzonymi
szerokimi drogami
gminnymi

Jaki ma
wygląd?

Centrum wsi w miarę
zadbane .
Asfaltowa
nawierzchnia drogi.
Chodnik i oświetlenie
uliczne

Zły stan dróg gminnych.
Brak kompletnego
oświetlenia i chodników

Dobry stan dróg.
Kompletne
oświetlenie uliczne.
Nowoczesna
infrastruktura
przyjazna
mieszkańcom

Jakie pełni
funkcje?

Produkcyjno-rolnicze

Słabo rozwinięte usługi

Produkcyjnorolnicze o
charakterze
wyspecjalizowanym.
DuŜe gospodarstwa
agroturystyczne

Kim są
mieszkańcy?

Głównie to rolnicy .
Nieliczna grupa
dwuzawodowców i
prowadzących własną
działalność

Mieszkańcy ściśle
związani z Sieńcem

Dobrze wykształceni
aktywni
przedsiębiorcy.
Rolnicy prowadzący
nowoczesne
wyspecjalizowane
gospodarstwa.

Co daje
utrzymanie?

Gospodarstwa rolne .
Praca w zakładach
poza wsią.
Nieliczne drobne
usługi, renty i
emerytury

Gospodarstwa o małej i
średniej powierzchni.
Nieliczne podmioty
gospodarcze.

Więcej miejsc pracy
przez rozwój
agroturystyki.
PręŜne gospodarstwa

Przeprowadzić
scalenie
gruntów
następujących
regionów:
„Brzyzia”,
„Jagodnik”,
„Rykowy” ,
„KsieŜe”,
„Grundziki”
1. remont
dróg
lokalnych
2. budowa
chodników i
parkingów
3. instalacja
oświetlenia
ulicznego
1. wspierać
rozwój MSP
2. wspierać
rozwój
agroturystyki
1. pomóc
rolnikom w
korzystaniu z
dopłat z UE
2. podnieść
poziom
wykształcenia
mieszkańców
Cykl szkoleń z
moŜliwością
ubiegania się o
fundusze unijne
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Jak
rozwiązuje
problemy?

Dyskusja podczas
organizowanych
zebrań mieszkańców.
Zgłaszanie
problemów sołtysowi
i radzie sołeckiej oraz
radnym .

Zebrania mieszkańców,
Rady Sołeckiej
Konsultacje w sprawach
waŜnych.

RóŜne inne formy
konsultacji ze
społeczeństwem

1. organizacja
zebrań

Jakie
tradycje,
obyczaje
pielęgnuje i
rozwija?
Jakie są
mieszkania i
obejścia?

Imprezy
organizowane przez
Szkołę, KGW, OSP i
Rade Sołecką

Wiele imprez i
festynów dla
mieszkańców

Większa oferta
imprez i festynów
integrujących
społeczność

1. organizacja
róŜnorodnych
imprez
kulturalnych

Obejścia w
większości zadbane

Część obejść słabo
zadbana z tendencją do
poprawy estetyki

Zadbane domy,
obejścia i ogrody
oraz place publiczne

Jaki jest stan
otoczenia i
środowiska

Sołectwo
zwodociągowanie
Segregacja odpadów.
Indywidualne
pojemniki na odpady.

Otoczenie w większości
zadbane.

Uporządkowany
system wywozu
śmieci.
Środowisko
utrzymane w
nienagannym stanie.

Jakie jest
rolnictwo?

Gospodarstwa rolne
małej i średniej
wielkości

Gospodarstwa
przewaŜnie
wielotowarowe nie
spełniające wymogów
UE

Nowoczesne
gospodarstwa
specjalistyczne
spełniające wymogi
UE

Droga krajowa nr 8
Drogi gminne
Telefonizacja
Internet

Wieś w miarę powiązana
komunikacyjnie z gminą i
powiatem
Mały zasięg dostępu do
internetu

Dobry stan dróg
krajowych i
gminnych
Dogodne kursy PKS
ŚcieŜki rowerowe i
szlaki turystyczne

1.opracowanie i
wdroŜenie
programów
zachęcających
mieszkańców
do dbałości o
estetykę wsi.
2. konkursy
na najbardziej
zadbane
obejścia
Przeprowadzi
ć akcje
informacyjne
wśród
mieszkańców
na temat
ochrony
środowiska
Dostarczyć
informacji o
istniejących
dotacjach i
liniach
kredytowych
Budowa
szlaków
rowerowych i
szlaków
turystycznych

Powiązania
komunikacyj
ne?
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Co
proponujemy
dzieciom i
młodzieŜy?

Miejsce na
zorganizowanie placu
zabaw dla
najmłodszych
Imprezy sportoworekreacyjne
Wycieczki
organizowane przez
szkołę, przynaleŜność
do MłodzieŜowych
DruŜynach
PoŜarniczych OSP

Słaba organizacja
młodzieŜy starszej
Nie zagospodarowany
plac boiska

Dobrze
zorganizowane
bezpieczne place
zabaw dla dzieci
Zorganizowana
młodzieŜ dbająca o
boisko

1. Budowa
drugiego
placu zabaw
2. budowa
boiska
sportowego
3.zorganizowanie
kawiarenki
internetowej

Harmonogram wdraŜania
Lp.

Nazwa
działania

1

Utwardzenie kostką
brukową alejek na
cmentarzu oraz
utwardzenie tłuczniem
gruntu przy cmentarzu
Scalanie gruntów

2

planowanego Czas
realizacji

Oczekiwane
rezultaty

Szacunkowy koszt

2010 - 2011

70.000,00
Poprawa
warunków dotarcia
do grobów i
estetyki cmentarza

2010 - 2012

Poprawa struktury
gospodarstw
rolnych i dojazdu
do pól
Poprawa
warunków
dydaktycznych i
estetyki
Większe
wykorzystanie
remizy na imprezy
okolicznościowe,
poprawa estetyki
Rozwój kulturalny
wśród
mieszkańców oraz
popularyzacja
sportu
Poprawa
bezpieczeństwa i
estetyki
miejscowości

3

Remont Szkoły
Podstawowej wraz z
przedszkolem

2010 - 2012

4

Remont remizy OSP

2010 - 2014

5

Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w
Sieńcu

2011 - 2016

6

2010 - 2013
Budowa drogi gminnej
ul. Leśna (długość 1123
mb)

1.500.000,00

300.000,00

120.000,00

420 000,00

1 550 000,00
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7

Budowa kanalizacji
ściekowej

2012 - 2016

Poprawa
warunków Ŝycia
mieszkańców i
zwiększona
ochrona
środowiska

3.000.000,00

8

Budowa drogi
wewnętrznej tzw.
„Skotnicy”

2012 - 2016

Poprawa
warunków Ŝycia i
bezpieczeństwa
mieszkańców

400.000,00

10

Remont dróg polnych

2011 - 2016

11

Remont kaplicy

2010 - 2011

200.000,00
Poprawa
warunków dojazdu
do pól uprawnych
20.000,00
Zabezpieczenie
przed zniszczeniem
i poprawa estetyki
miejscowości

12

Budowa drogi gminnej
tzw. „Pachciarki” z
Sieńca do Jodłowca

2011 - 2016

13

Kawiarenka internetowa 2011 - 2016

20.000,00
Poprawa
warunków dostępu
do Internetu
wszystkich
mieszkańców

14

Budowa placu przed i
wokół kościoła

2011 - 2014

40.000,00
Poprawa
warunków Ŝycia i
bezpieczeństwa
mieszkańców oraz
estetyczny wygląd

15

Budowa drogi gminnej
do boiska sportowego

2013 - 2016

Poprawa
warunków Ŝycia i
bezpieczeństwa
mieszkańców

16

MontaŜ nowej wiaty
przystankowej PKS

2011 - 2012

10.000,00
Poprawa
warunków Ŝycia i
bezpieczeństwa
mieszkańców oraz
estetyki
miejscowości

600.000,00
Poprawa
warunków Ŝycia i
bezpieczeństwa
mieszkańców oraz
dzieci
uczęszczających do
szkoły
podstawowej

600.000,00
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Priorytetowe inwestycje w Sieńcu to: scalenie gruntów, utwardzenie alejek na
cmentarzu i gruntów przy cmentarzu oraz wykonanie elewacji, wyposaŜenie w nowe stoły
i krzesła remizy OSP a takŜe budowa kotłowni i zakup urządzeń grzewczych. Realizacja tych
inwestycji znacząco będzie oddziaływać na społeczność wsi Sieniec.
Teren na którym znajduje się remiza OSP to centrum wsi oraz miejsce spotkań
i integracji mieszkańców, zwłaszcza podczas corocznych festynów i innych tego typu imprez.

V. Realizacja i Monitoring
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Sieniec będzie się odbywać we współpracy
Rady Sołeckiej z Burmistrzem Wielunia. Plan moŜe podlegać modyfikacjom, nowe zadania
mogą być dodawane, inne zaś usuwane. Na realizację zadań decydujący wpływ będzie miało
pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudŜetowych – unijnych.
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