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 1. Cel opracowania Planu Rozwoju Sołectwa Siekierki 
 

Plan Rozwoju miejscowo�ci wchodz�cych w skład sołectwa Siekierki tj. Siekierki 

Wielkie i Siekierki Małe jest wytyczn� do podejmowania działa� dotycz�cych rozwoju 

sołectwa w latach 2005 – 2013. Plan został opracowany na podstawie odbytych spotka� z 

mieszka�cami obu wsi, z zało�eniem, i� stanie si� on bod�cem do realizowania 

poszczególnych etapów rozwoju sołectwa, a przez to przyczyni si� do polepszenia �ycia 

mieszka�ców. 

Prace rozpocz�ło przeprowadzenie analizy stanu sołectwa. W celu uzyskania 

syntetycznej diagnozy, posłu�ono si� metodologi� analizy SWOT. Jest to jedna z prostszych 

i najcz��ciej stosowanych technik analitycznych. Skrót pochodzi od czterech angielskich 

słów: Strengths (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats 

(zagro�enia). Analiza SWOT opiera si� na badaniu dwóch grup czynników: wewn�trznych 

(silne strony, słabe strony) i zewn�trznych (szanse, zagro�enia). Ka�da grupa rozpatrywana 

jest pod k�tem pozytywnego i negatywnego wpływu na organizacj�. 

Silne strony – pozytywne zjawiska, na które wpływ ma sama organizacja (np. wysoka jako�� 

kadry, znajomo�� lokalnych uwarunkowa� itp.) 

Słabe strony – zjawiska ograniczaj�ce mo�liwo�ci rozwoju organizacji, na które ma ona 

wpływ (np. słaba komunikacja wewn�trzna, brak koordynacji mi�dzywydziałowej itp.) 

Szanse – zjawiska stwarzaj�ce mo�liwo�ci rozwoju niezale�ne od działa� organizacji (np. 

poło�enie geograficzne) 

Zagro�enia – negatywne zjawiska pochodz�ce z otoczenia organizacji, niezale�ne od jej 

działa� (np. cz�ste zmiany prawa, pogarszanie wska�ników makroekonomicznych itp.) 

W trakcie sporz�dzania analizy stanu sołectwa wsparto si� tak�e materiałami 

zawartymi w Studium uwarunkowa� i rozwoju przestrzennego Gminy Kostrzyn1, 

opracowaniach: „Raport o stanie Gminy”2, „Ochrona �rodowiska w Gminie Kostrzyn”3 oraz 

„Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kostrzyn na lata 2004 – 2013”4. Na podstawie wyników 

diagnozy oraz konsultacji społecznych, wyznaczono zadania, które poprawi� sytuacj� na 

terenie sołectwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis stanu istniej�cego 

1Studium uwarunkowa� i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn, uchwalone uchwał� nr XXX / 239 / 2001 Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 3 lipca 2001 roku 
2Raport o stanie Gminy”, P. Iwa�ski, G. Schroeder i In. 1996 r. 
3Ochrona �rodowiska w gminie Kostrzyn, G. Schroeder, D. Zalewski, S. Matysek, 2003 r.  
4Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kostrzyn na lata 2004 – 20013, uchwalony uchwał� Nr XVIII/178/2004 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 8 lipca 2004 r. 
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 2. Opis stanu istniej�cego 

 

2.1 Poło�enie 

 

Sołectwo Siekierki jest najdalej wysuni�t� na zachód cz��ci� gminy Kostrzyn, le��cej 

w powiecie pozna�skim, województwo wielkopolskie. Jest jednym z dwudziestu sołectw 

wchodz�cych w skład gminy. Od południowego wschodu graniczy z sołectwem Trzek, od 

wschodu z sołectwem Wróblewo, natomiast od południowego wschodu, wschodu i północy z 

gmin� Swarz�dz. 

  

Mapa 1 Mapa gminy Kostrzyn w powiecie pozna�skim 

 

 
  

 

Sołectwo składa si� z dwóch wsi: Siekierki Wielkie i Siekierki Małe. Siekierki Wielkie 

poło�one s� 7 km na południowy zachód od Kostrzyna, przy drodze nr 32239 Paczkowo – 

Siekierki – Trzek. Jest to wie� zwarta, wieloosiowa z zespołem przysiółków. Rozwin�ła si� w 

oparciu o wielkoobszarowe gospodarstwo rolne. Siekierki Małe poło�one s� na zachód od 

Siekierek Wielkich i posiadaj� rozproszona zabudow�.  
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Mapa 2 Mapa sołectwa Siekierki w gminie 
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2.2 Historia i dziedzictwo kulturowe 

 

Pierwsza wzmianka o Siekierkach pochodzi z lat 80-tych XIV wieku, kiedy stanowiły 

gniazdo rodowe rodziny Siekierskich (Siekierzyckich, Siekierzeckich) herbu Topór. W 

pocz�tkach XVII wieku maj�tno�� przej�li jezuici pozna�scy, którzy w 1762 r. ufundowali na 

miejscu istniej�cego ju� przed 1510 r, drewniany ko�ciół pod wezwaniem �w. Jadwigi 

wpisany obecnie do rejestru zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Poznaniu. Ostatnim zarz�dc� posiadło�ci był ks. Maciej Turno. Po kasacji 

maj�tek nale�ał do wielu kolejnych wła�cicieli niemieckich. Na terenie wsi znajdował si� 

murowany, klasycystyczny dwór z połowy XIX wieku, który został rozebrany w 1968 r. Park o 

powierzchni 4,25 ha, pochodzi prawdopodobnie z połowy XIX wieku i znajduje si� w wykazie 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.  Na terenie Siekierek 

Wielkich znajduje si� tak�e czynny cmentarz rzymsko – katolicki z XIX w. 

 Na terenie obecnego sołectwa znajduj� si� znaleziska archeologiczne m.in. 

cmentarzyska popielnicowe kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich oraz z 

wczesnych faz �redniowiecza grodziska w Siekierkach Wielkich, 
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 Wszystkie stanowiska archeologiczne zlokalizowane na terenie gminy podlegaj� 

ochronie konserwatorskiej w my�l Ustawy o Ochronie Dóbr Kultury i Muzeach z 1961 roku. 

Na terenie Siekierek �yli i tworzyli znani literaci: powie�ciopisarka Paulina Wilko�ska 

oraz jej m�� August Wilko�ski, autor m.in. dzieł satyrycznych „Ramoty i ramotki” oraz 

„Wspomnie� szkolnych”. 

 

 

2.3 Demografia 

 

Najwa�niejszym czynnikiem, �wiadcz�cym o potencjale społeczno�ci, jest ludno�� 

zamieszkuj�ca obszar wsi. Przekrój demograficzny jest cz�sto przesłank� do formułowania i 

wyznaczania celów do realizacji w ramach sołectwa. Stan i przyrost ludno�ci na terenach 

wiejskich oraz zmiany jej struktury s� czynnikami w znacznym stopniu wpływaj�cymi na 

procesy społeczne i gospodarcze. 

 

Analiza demograficzna społeczno�ci zamieszkuj�cej obszar sołectwa Siekierki 

pozwala stwierdzi�, �e jest to struktura z przewag� populacji m��czyzn.  

 

Tabela 1 Stosunek liczby kobiet do m��czyzn w Sołectwie Siekierki na dzie� 01.03.2005r. 

 

 Kobiety M��czy�ni 

Siekierki Małe 48 71 

Siekierki Wielkie 308 349 

SOŁECTWO 356 420 

 

Tabela 2 Struktura ludno�ci Sołectwa Siekierki na dzie� 01.03.2005r.  

 

 Siekierki Małe Siekierki Wielkie SOŁECTWO 

 Kobiety M��czy�ni Kobiety M��czy�ni Kobiety M��czy�ni 

Razem, w tym: 48 71 308 349 356 420 

0 – 15 9 8 55 70 64 78 

15 – 65 29 56 215 251 244 307 

65 i wi�cej 10 7 38 28 48 35 

 

 

 Powy�sze zestawienie (tabela 2) oddaje struktur� wiekow� ze wzgl�du na wiek 

przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny. Wynika z niej, i� w sołectwie Siekierki 

przewa�a ludno�� w wieku produkcyjnym. 
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2.4 Edukacja  

 

Na terenie sołectwa Siekierki od 1 wrze�nia 2004 roku istnieje Zespół Szkół, 

składaj�cy si� z Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Wcze�niej istniała tam tylko Szkoła 

Podstawowa.  

Do Zespołu Szkół ucz�szcza ł�cznie 124 dzieci (72 – Szkoła Podstawowa i 52 – 

Gimnazjum). Wska�nik zmianowo�ci wynosi 1, co oznacza, i� ka�dy oddział posiada swoj� 

własn� izb� lekcyjn�. 

Z powodu braku placówek wychowania przedszkolnego w sołectwie, dzieci 6-letnie 

ucz�szczaj� do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół. Obecnie do oddziału „0” chodzi 

10 dzieci. 

 

 

2.5 Gleby i rolnictwo 

 

Powierzchnia sołectwa na dzie� 10.03.2005 roku wynosiła 1055 ha , co stanowi 6.8% 

ogólnej powierzchni całej gminy. Pod wzgl�dem powierzchni sołectwo to nale�y do jednych z 

wi�kszych w gminie Kostrzyn. Struktura wykorzystania jego powierzchni wygl�dała 

nast�puj�co: 

 

Tabela 3 Struktura u�ytkowania gruntów  

 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha 

U�ytki rolne razem 976,2298  

     W tym    

 Grunty orne  894,5017 

 Sady  31,2926 

 Ł�ki trwałe  26,9188 

 Pastwiska trwałe  23,5167 

Grunty pod lasami razem 4,1319  

     W tym   

 Lasy i grunty le�ne  3,1419 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione  0,9900 

Grunty pod wodami razem 6,1543  

     W tym   

 Wody płyn�ce  0,0253 

 Rowy  6,1290 
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Inne tereny 68,4851  

 

Ze wzgl�du na rolniczy charakter sołectwa Siekierki najwi�kszy obszar zajmuj� 

grunty orne (84%). Przewa�aj� grunty klasy IV (634,2854 ha) oraz III (142,1216 ha), co 

�wiadczy o du�ych mo�liwo�ciach rolniczych na tym obszarze 

 Siekierki posiadaj� czyste �rodowisko naturalne. Nie ma tam �adnego przemysłu, 

który zatruwałby okolic� lub j� dewastował.  

 

 

2.6 Atrakcje przyrodnicze  
 

Na obszarze całej gminy zarejestrowane s� cztery pomniki przyrody: w tym dwa na 

terenie sołectwa Siekierki: głaz narzutowy - zlepieniec kwarcowy o obwodzie 290 cm 

(Siekierki Wielkie) oraz wi�z (Siekierki Małe). Obydwa znajduj� si� na terenach prywatnych. 

 

 

2.7 Gospodarka wodno – �ciekowa 
 

W Siekierkach Wielkich usytuowana jest Stacja Uzdatniania Wody. Składa si� z 

jednej studni gł�binowej o gł�boko�ci 122,5 m i posiada zatwierdzone wody w kategorii „B”. 

Studnia gł�binowa została wybudowana w roku 1986. Zasoby eksploatacyjne zostały 

okre�lone na 50 m3/h przy depresji 27 m. W studni zabudowana jest pompa gł�binowa typ 

GC. 3. 04. z silnikiem o mocy 11 KW.  

Zasoby eksploatacyjne Stacji Uzdatniania Wody w Siekierkach Wielkich zostały 

okre�lone w pozwoleniu wodnoprawnym na 14,6 m3/h co stanowi 127 750 m3 rocznie. 

Sie� wodoci�gowa o �rednicy 	100  do 	150 rozprowadza wod� do mieszka�ców 

wsi: cz��ciowo Paczkowa (gmina Swarz�dz), Siekierek Wielkich, Siekierek Małych, 

Siekierek - Hub, Trzeka Małego, Trzeka Du�ego, Wróblewa oraz Kostrzyna – Andrzejewo i 

ul. Kórnicka. Sie� poł�czona jest z sieci� kostrzy�sk�.  

 

 

2.8 Gospodarka odpadami 

 
Od wrze�nia 1999 roku dwie prywatne firmy wywozowe zako�czyły składowanie 

odpadów na gminnym wysypisku i rozpocz�ły składowanie odpadów na mi�dzygminnym 

wysypisku odpadów komunalnych w Rabowicach (gmina Swarz�dz). W ramach segregacji 

odpadów po jednym komplecie pojemników na odpady segregowane znajduje si� w ka�dej 

miejscowo�ci nale��cej do gminy Kostrzyn. W gminie funkcjonuje równie� workowy system 

segregacji obsługiwany przez firm� Ekolog Systems sp. z o.o. Mieszka�cy otrzymuj� 
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 bezpłatnie worki do segregacji: tworzyw sztucznych, szkła i makulatury, które s� od nich 

odbierane równie� bezpłatnie przez operatora, który jednocze�nie zostawia osobie 

segreguj�cej nowe worki. 

 

W wyniku prac analitycznych ustalono dane wej�ciowe do koncepcji stanu i prognozy 

demograficznej miasta i gminy Kostrzyn oraz przyj�to warto�ci wska�nikowe w odniesieniu 

do liczby mieszka�ców. Obliczony wska�nik nagromadzenia obj�to�ciowego stałych 

odpadów komunalnych: miasto Kostrzyn – 1,2 m3/M/rok, gmina Kostrzyn – 0,8 m3/M/rok (na 

rok 2000). Przyrost roczny według prognoz krajowych wynosi 5 %, natomiast w sołectwie 

Siekierki przedstawia si� nast�puj�co: 

 

Tabela 4. Strumie� stałych opadów komunalnych w sołectwie Siekierki 
 

Ludno�� Ilo�� opadów w m3 Wska�nik nagromadzenia odpadów 

1992 2000 1992 2000 1992 2000 

525 720 289,8 576 40,5 0,8 

 

 

 

2.9 Infrastruktura drogowa 

 

Powi�zanie sołectwa z s�siednimi miejscowo�ciami i gminami realizowane jest przez: 

 

Drogi powiatowe: 

nr 32239 Paczkowo - Siekierki – Trzek (ul. Pozna�ska, ul. Kórnicka) 

nr 32238 Kostrzyn – Siekierki – Gowarzewo (ul. Kostrzy�ska, ul. Tulecka) 

 

Oraz drogi gminne  

328996 Siekierki – Trzek (ul. Na Okopy) 

328997 Siekierki – Paczkowo (ul. Ogrodowa) 

328998 Siekierki Małe - Siekierki Huby – Paczkowo (ul. Polna) 

328999 Siekierki – Rabowice (ul. Rabowica) 

 

Drogi powiatowe posiadaj� nawierzchni� bitumiczn�, natomiast drogi gminne przewa�nie 

nawierzchni� gruntow�.  
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2.10 Infrastruktura gazyfikacyjna 

 

W Siekierkach Wielkich znajduje si� stacja redukcyjna wysokiego ci�nienia o 

przepustowo�ci Q=1600m3n/h, wł�czona gazoci�giem Dn 100 na trasie Pozna� – Wrze�nia . 

Ze stacji redukcyjnej wysokiego ci�nienia zasilana jest równie� sie� rozdzielcza �redniego 

ci�nienia w Paczkowie, Skałowie oraz Sokolnikach Gwiazdowskich gm. Swarz�dz. 

 

 

2.11 Potencjał gospodarczy 
 

Obecnie w sołectwie Siekierki mieszka 776 mieszka�ców. Ze wzgl�du na długoletnie 

tradycje rolnicze oraz dobrej jako�ci gleby wi�kszo�� ludno�ci zajmuje si� działalno�ci� 

rolnicz�.  

Na dzie� 1.03.2005r. w ewidencji działalno�ci gospodarczej w Urz�dzie Miejskim w 

Kostrzynie zarejestrowanych było 35 podmiotów z terenu sołectwa Siekierki, zajmuj�cych si� 

głowinie usługami i budownictwem.  

 

Tabela 5 Wykaz wybranych podmiotów działaj�cych na terenie sołectwa  

 

Lp. Nazwa 
Charakter działalno�ci zgodny z Polsk� Klasyfikacj� 

Działalno�ci (PKD) 

1 Naro�ny Zdzisław  

PPHU „Basen-Pool 

Naro�ny” 

60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami 

specjalizowanymi 

60.24.B Transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 

52.63.Z Pozostała sprzeda� detaliczna poza sieci� 

sklepow� 

45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych 

zwi�zanych ze wznoszeniem budynków 

45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w 

zakresie obiektów in�ynierskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 

45.21G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie 

monta�u i wznoszenia budynków i budowli z elementów 

prefabrykowanych indzie  

45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych 

45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy 

obiektów sportowych 
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45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót 

budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

2 Piechowiak Bła�ej 

DREWBUD 

45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych 

zwi�zanych ze wznoszeniem budynków 

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokry� dachowych 

45.22.B Roboty zwi�zane z fundamentowaniem 

45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich 

45.41.Z Tynkowanie 

45.43.A Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie 

�cian 

20.10.A Produkcja wyrobów tarczanych 

20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla 

budownictwa 

20.40.Z Produkcja opakowa� drewnianych 

3 Bartocha Marek 

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

26.70.Z Ci�cie, formowanie i wyko�czenie kamienia 

ozdobnego i kamieni dla budownictwa 

4 Antczak Józef  

FIRMA USŁUGOWO-

HANDLOWA  

60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami 

uniwersalnymi 

37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, 

wł�czaj�c wyroby wybrakowane 

51.90.Z Pozostała sprzeda� hurtowa 

 

5 Gaczkowska Iwona 

„PRIMUS” 

DORADZTWO 

GOSPODARCZE 

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej i zarz�dzania 

 

6 Szyszka Adam 

ZAKŁAD �LUSARSKI 

28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 

29.32.B Działalno�� usługowa w zakresie instalowania, 

naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i le�nych 

7 Małgorzata Sawicka-
uk 

 

74.11.Z Działalno�� prawnicza 

8 PRZEDSI�BIORSTWO 

ROLNO – HANDLOWE 

BUCZAK 

Henryk i Przemysław 

Buczak 

15.33.A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i 

warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wył�czeniem 

działalno�ci usługowej. 

15.33.B Działalno�� usługowa zwi�zana z 

przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców. 

52.21.Z Sprzeda� hurtowa zbo�a, nasion i pasz dla 

zwierz�t. 
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51.31.Z Sprzeda� hurtowa owoców i warzyw. 

51.38.B Sprzeda� hurtowa pozostałej �ywno�ci 

60.21.A Transport pasa�erski miejski 

60.21.B Transport pasa�erski mi�dzymiastowy 

60.21.C Transport pasa�erski rozkładowy pozostały 

60.24.B Transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 

63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach 

przeładunkowych 

63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w 

pozostałych składowiskach 

9 FIRMA PRODUKCYJNO 

–HANDLOWO - 

USŁUGOWA 

Kubacki Franciszek 

Rze�nictwo – przetwórstwo, sprzeda� artykułów 

spo�ywczych i przemysłowych oraz usługi ró�ne, mała 

gastronomia 

10. SPECJALISTYCZNE 

PRZEDSI�BIORSTOWO 

BUDOWLANE 

„TORKRET” 

Włodzimierz Majchrzak 

Specjalistyczne roboty budowlane w zakresie:  

- wzmocnie� konstrukcji betonowych i �elbetonowych,   

- zabezpiecze� skorodowanych powierzchni 

betonowych,   

- kompleksowych napraw chłodni kominowych, silosów, 

kominów, zbiorników, mostów i wiaduktów,  

- konstrukcji cienko�ciennych itp.,  

- wykonywania nowych konstrukcji 

- wykonywanie zapraw i betonów modyfikowanych 

mikrokrzemionk�,  

- torkretowanie zaprawami z dodatkiem sztucznych 

SPCC,   

- wyprawy r�czne materiałami PCC,   

- iniekcje ci�nieniowe sp�ka� i zarysowa�,   

- wysokoci�nieniowe bezpowietrzne nakładanie powłok 

pompami typu "airless",   

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.  
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3. Analiza SWOT sołectwa 
 

W celu jak najpełniejszej identyfikacji problemów wyst�puj�cych w sołectwie Siekierki 

posłu�ono si� metod� analizy SWOT. 

Jest to jedna z prostszych i najcz��ciej stosowanych technik analitycznych. Analiza 

SWOT opiera si� na badaniu dwóch grup czynników: wewn�trznych (silne strony, słabe 

strony) i zewn�trznych (szanse, zagro�enia). Ka�da grupa rozpatrywana jest pod k�tem 

pozytywnego i negatywnego wpływu na organizacj�. 

Silne strony – pozytywne zjawiska, na które wpływ ma sama organizacja  

Słabe strony – zjawiska ograniczaj�ce mo�liwo�ci rozwoju organizacji, na które ma ona 

wpływ  

Szanse – zjawiska stwarzaj�ce mo�liwo�ci rozwoju niezale�ne od działa� organizacji  

Zagro�enia – negatywne zjawiska pochodz�ce z otoczenia organizacji, niezale�ne od jej 

działa�.  

Tabela 6 Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

• Czyste otoczenie i �rodowisko naturalne 

• Zasoby historyczne wsi z zabytkami 

• Długie tradycje rolnicze 

• Brak przemysłu 

• Blisko�� Poznania 

• Wzrastaj�ca �wiadomo�� ekologiczna 

• Młode społecze�stwo 

• Wykształcona młodzie� 

• Du�a aktywno�� społeczna 

• Du�e zasoby taniej siły roboczej 

• Istniej�cy Zespół Szkół (szkoła podstawowa 

i gimnazjum) 

• Przychylno�� władz samorz�dowych dla 

rozwoju działalno�ci gospodarczej 

• Aktywne władze samorz�dowe, aktywni 

liderzy 

• Aktywnie działaj�ce Koło Gospody� 

Wiejskich 

• Długoletnie tradycje zespołu „Siekieracy” 

• Niski poziom wykształcenia starszych 

mieszka�ców 

• Trudna sytuacja mieszka�ców w osiedlach 

popegeerowskich 

• Brak mo�liwo�ci aktywnego rozwoju 

mieszka�ców w dziedzinie kultury – barak 

�wietlicy 

• Brak zaj�� pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzie�y w czasie wolnym od nauki 

• Brak placu zabaw 

• Brak miejsca do czynnego uprawiania sportu 

• Brak miejsca do spotka� mieszka�ców wsi 

• Słabo rozwini�ta infrastruktura techniczna 

(brak kanalizacji) 

• Fatalny stan dróg 

• Nieuregulowana gospodarka �ciekowa 

• �rednia jako�� gleb  

• Brak terenów do urz�dzenia gospodarstw 

agroturystycznych 
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Szanse  Zagro�enia 

• Mo�liwo�� uzyskania zewn�trznych �rodków 

finansowych 

• Dopłaty bezpo�rednie dla rolnictwa 

• Rozwój małych i �rednich przedsi�biorstw 

• Pobudzanie aktywno�ci mieszka�ców 

poprzez dokształcanie społecze�stwa – 

szkolenia, kursy 

• Moda na mieszkanie „za miastem” 

• Rozwój gospodarczy gminy i powiatu 

 

• Brak �rodków własnych do finansowania 

projektów 

• Niestabilna sytuacja w rolnictwie 

• Istniej�ce bezrobocie 

• Odpływ młodzie�y z terenu wsi 
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 4. Plan Rozwoju Sołectwa 

 
Na podstawie dokumentów strategicznych, szczegółowej analizy zasobów sołectwa 

Siekierki, a tak�e w oparciu o dotychczasowe działania władz gminy oraz władz sołectwa i 

jego mieszka�ców wyznaczone zostały zadania składaj�ce si� na Plan Rozwoju Sołectwa 

Siekierki 

 

 

Tabela 7 Plan Rozwoju Sołectwa Siekierki 

 

Priorytet 1: 

Poprawa infrastruktury 

Cel 1 

Poprawa stanu dróg i bezpiecze�stwa na 

drogach 

Cel 2 

Infrastruktura słu��ca �rodowisku 

Zadania Zadania 

 

• Modernizacja dróg powiatowych i 

gminnych 

• Budowa dróg na nowo powstaj�cych 

osiedlach 

• Wykonanie o�wietlenia na nowych 

osiedlach 

• Przebudowa chodnika na ul. Pozna�skiej 

oraz przedłu�enie tego chodnika do ul. 

�redzkiej w Paczkowie, gm. Swarz�dz 

• Doko�czenie budowy chodnika przy ul. 

Kórnickiej oraz przylegaj�cych ulicach 

• Budowa parkingu  

 

• Całkowita kanalizacja wsi 

• Doko�czenie gazyfikacji wsi 

• Doko�czenie wodoci�gu w ul. Grabowej 

• Całkowite wodoci�gowanie nowo 

powstaj�cych osiedli 
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Priorytet 2: 

Poprawa warunków �ycia mieszka�ców 

Cel 1 

Poprawa zdrowotno�ci i bezpiecze�stwa publicznego 

Zadania 

 

• Budowa wiejskiego o�rodka zdrowia 

• Powstanie apteki 

Priorytet 3: 

Rozwój kultury, o�wiaty i sportu 

Cel 1 

Zapewnienie odpowiednich warunków 

kształcenia i nauki 

Cel 2 

Propagowania aktywnego trybu �ycia oraz 

nowoczesnego kształcenia 

Zadania Zadania 

 

• Budowa �wietlicy wiejskiej 

• Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół 

• Budowa boiska sportowego 

• Zagospodarowanie boiska sportowego na 

terenie Zespołu Szkół 

• Budowa placu zabaw 

• Utworzenie kawiarenki internetowej 

 

• Organizowanie imprez sportowych 

zapewniaj�cych aktywne sp�dzanie czasu 

i rozrywk� 

• Doko�czenie budowy i zagospodarowanie 

skweru rekreacyjnego 

• Organizowanie szkole� i kursów dla 

ró�nych grup mieszka�ców 

• Organizowanie kursów komputerowych, 

j�zykowych itp. 
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 5. Opis wybranych przedsi�wzi�� planowanych do realizacji 

 
5.1 Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego w Siekierkach  
 
 
5.1.1 Opis inwestycji 

 

• Budowa trybuny ziemnej z 300 miejscami siedz�cymi.  

Trybuna b�dzie posiadała trzy rz�dy miejsc siedz�cych. Konstrukcj� no�n� trybuny 

stanowi� b�dzie nasyp ziemny, na którym zamontowane b�d� siedziska dla widzów. 

Stopnie trybuny i ci�gi pomi�dzy rz�dami siedze� planuje si� wyło�y� płytami 

chodnikowymi, 

• Renowacja płyty boiska polegaj�c� na jego wyrównaniu, wykonaniu nowej nawierzchni 

trawiastej, zamontowaniu nowych bramek, 

• Budowa budynku socjalno-technicznego stanowi�cego szatnie zawodników, 

pomieszczenia s�dziowskie, sanitariaty, pomieszczenie techniczne, 

• O�wietlenie terenu 

• Budowa tymczasowego zbiornika za �cieki socjalne, 

• Posadzenie zieleni izolacyjnej wokół terenu boiska, 

• Budowa przył�cza wodoci�gowego i elektrycznego 

 

 

5.1.2 Kosztorys inwestycji 

 

Trybuna ziemna 35 000 zł 

Renowacja boiska 15 000 zł 

Budowa zaplecza socjalno-technicznego 180 000 zł 

Zbiornik na �cieki 8 000 zł 

Obsadzenie terenu zieleni� 7 500 zł 

Budowa przył�czy wodoci�gowego i elektrycznego 4 500 zł 

RAZEM 250 000 zł 
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 5.2 Urz�dzenie placu rekreacyjnego w Siekierkach 
 

 
5.2.1 Opis inwestycji 

 

• Budowa muszli koncertowej z zapleczem socjalnym. Muszl� koncertow� stanowił 

b�dzie płaszcz betonowy. Cz��� socjaln� stanowi� b�d� garderoba i wc, a które 

znajdowa� si� b�d� na zapleczu muszli. 

• Utwardzenie placu i alejek spacerowych kostk� betonow�. Kostka b�dzie uło�ona na 

warstwie podsypki piaskowo-cementowej. Wokół alejek znajdowa� si� b�d� obrze�a 

betonowe. Przy alejkach zamontowane b�d� ławki parkowe. 

• Budowa placu zabaw, 

• O�wietlenie terenu 

• Budowa zbiornika na �cieki socjalne, 

• Posadzenie zieleni uzupełniaj�cej, 

• Budowa przył�cza wodoci�gowego i elektrycznego. 

 

 

5.2.2 Kosztorys inwestycji 

 

Muszla koncertowa z zapleczem 150 000 zł 

Utwardzenie placu alejek 91 000 zł 

Plac zabaw + ławki   20 000 zł 

Ziele� uzupełniaj�ca 5 000 zł 

Zbiornik na �cieki 4 000 zł 

Przył�cze wodoci�gowe i elektryczne 4 500 zł 

RAZEM 274 500 zł 
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