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Wstęp 
Plan Rozwoju Miejscowości Sieklówka jest dokumentem określającym strategię działań 

w sferze społeczno - gospodarczej dla miejscowości Sieklówka. 

Plan Odnowy Miejscowości zawiera charakterystykę miejscowości, w której będą 

realizowane projekty, inwentaryzacje zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, mocne 

i słabe strony miejscowości, planowane kierunki jej rozwoju i planowane przedsięwzięcia 

aktywizujące społeczność lokalną w okresie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy 

miejscowości w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, 

z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

Plan jest narzędziem mającym na celu podniesienie standardu życia i pracy na wsi poprzez 

realizację zadań inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność miejscowości i otwierających tę 

miejscowość dla turystów. Podejmowane działania winny umożliwić inwestowanie w tej 

miejscowości w takie dziedziny, które umożliwią zachowanie szeroko pojętego dziedzictwa 

kulturowego. Celem tego planu jest także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.  

Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek aplikowania o środki 

finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 

„Odnowa i rozwój wsi” 

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, 

zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. Realizacja zakładanych celów umożliwi rozwój tożsamości społeczności 

wiejskiej, zaspokojenie zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie atrakcyjności 

turystycznej oraz atrakcyjności inwestycyjnej. 

Plan rozwoju miejscowości Sieklówka jest spójny Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Plan został przygotowany zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 
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Charakterystyka miejscowości Sieklówka 

Obszarem realizacji Planu Rozwoju Miejscowości jest obszar miejscowości Sieklówka, a czas 

jego realizacji obejmuje lata 2009 – 2016. 

Położenie miejscowości 

Miejscowość Sieklówka jest jedną z 8 miejscowości wyodrębnionych w podziale 

administracyjnym gminy Kołaczyce położonej w województwie podkarpackim, w powiecie 

jasielskim. Zajmuje powierzchnię 1200 ha, co stanowi 19,6% powierzchni całej gminy. 

Sieklówka graniczy od północnego – wschodu z gminą Frysztak, od południa z gminą 

i miastem Jasło, natomiast od zachodu z miejscowością Lublica i Sowina.  

 

 

Mapa 1. Mapa Gminy Kołaczyce 

Prezentację Gminy Kołaczyce na tle powiatu jasielskiego przedstawia mapa Nr 2: 
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Mapa Nr 2. Podział administracyjny powiatu jasielskiego. 

 

 

 

Mapa Nr 3. Podział administracyjny województwa Podkarpackiego.  

Gmina Kołaczyce jest podzielona administracyjnie na 8 sołectw zamieszkałych łącznie 

przez 9 041 mieszkańców. Sołectwa Gminy Kołaczyce to: Sieklówka, Kołaczyce, 

Bieździedza, Bieździadka, Krajowice, Lublica, Sowina, Nawsie Kołaczyckie.  
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Sieklówka – 1054 mieszkańców; 

Kołaczyce – 1436 mieszkańców; 

Nawsie Kołaczyckie – 1655 mieszkańców; 

Bieździedza – 1452 mieszkańców; 

Bieździadka – 1450 mieszkańców; 

Krajowice – 401 mieszkańców; 

Lublica – 612 mieszkańców; 

Sowina – 981 mieszkańców. 

 

Rys. 1. Procentowy udział poszczególnych miejscowości w ogólnej powierzchni Gminy 

Kołaczyce 
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Historia miejscowości 

Pierwsze wzmianki w dokumentach dotyczące miejscowości Sieklówka jako wsi rycerskiej 

na prawie polskim pojawiają się w 1474 r., kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk dał 

Jakubowi Siekluckiemu Sieklówkę i Sowinę. Historia Sieklówki nierozerwalnie związana jest  

z powstaniem parafii, którą datuje się na dzień 6 luty 1489 r. W bieżącym roku przypada 

520 -lecie powstania parafii. W miejscowości tej znajdował się dwór, folwark, karczma, 

stawy rybne oraz przebiegał tędy gościniec do Jasła.  

W swojej historii wieś należała do rodzin szlacheckich tj.: Filipowskich, Gnoińskich, 

Jordanów, Ramułtów, Pilińskich, Przyłęckich, Adamskich. Za sprawą Jordanów w połowie 

XVI w. Sieklówka stała się ośrodkiem kalwinizmu, później arianizmu, natomiast kościół 

został sprofanowany – zabito w nim księdza proboszcza. Niezabezpieczony kościół niszczał, 

a naczynia, szaty liturgiczne i in., zostały rozkradzione. Skutkiem tego parafia upadła i została 

przyłączona do parafii w Lubli.  

W drugiej połowie XVIII w. Sieklówka została podzielona na dwie miejscowości: Sieklówkę 

Dolną i Sieklówkę Górną. W tym czasie także datuje się budowę kaplicy pod wezwaniem 

Stanisława BM, gdzie co drugą niedzielę były odprawiane msze. Na początku następnego 

wieku właściciele Sieklówki Dolnej – Anna i Grzegorz Ramułt poczynili starania 

o utworzenie parafii we wsi. Ponieważ kaplica nie zawsze mogła pomieścić wszystkich 

wiernych, powzięto decyzję o budowie kościoła.  Wtedy to właśnie z Kleci k. Brzostku został 

przeniesiony drewniany kościół z barokowym ołtarzem głównym. W 1860 r. z inicjatywy 

ks. Leona Sroczyńskiego została wybudowana szkoła, a do założenia kółka rolniczego, kasy 

systemu Reiffeisena oraz otwarcia czytelni Towarzystwa Krakowskiej Oświaty Ludowej 

zachęcił ks. Michał Gardziel. Z inicjatywy członków kółka rolniczego 18 maja 1900 r. 

powstała w Sieklówce Ochotnicza Straż Pożarna, która miała dwa oddziały. Dwie Sieklówki 

żyjące obok siebie, posiadały dwóch wójtów, dwóch sołtysów, ale była jedna szkoła, jedna 

parafia, jedno kółko rolnicze, jedna straż pożarna. Były wówczas dwa sklepy, kilku 

rzemieślników, w tym: kowal, kołodziej, stelmach, cieśla i szewc, z usług których korzystali 

mieszkańcy obu miejscowości. Jednak mimo tego postępu sytuacja chłopa na wsi nie zmieniła 

się, rolnik odczuwał brak ziemi, a uprawa rolna była zacofana. Poza tym mieszkańcy przeżyli 

klęskę nędzy i pożarów, dlatego też z początkiem XX w. na tym terenie rozwinęła się 

emigracja zarobkowa. Wiele zniszczeń oraz cierpienia przyniosły I i II wojna światowa. 

Mieszkańcy wraz z ks. Michałem Stępień czynnie uczestniczyli w ruchu oporu, w tym czasie 
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na plebanii znajdował się sztab AK Jasło. W sierpniu 1944 r. ludność Sieklówek została 

wysiedlona, a powróciła w styczniu 1945 r. W wyniku działań wojennych oraz okupanta 

zniszczonych zostało całkowicie lub częściowo 198 budynków, a kościół został obrabowany. 

Po zakończeniu wojny mieszkańcy przystąpili do odbudowy budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i innych obiektów użyteczności publicznej. W dworku Horodyńskich 

utworzono szkołę, a w latach 1955-1957 przy znaczącym udziale członków OSP oraz wielu 

innych mieszkańców wybudowano Dom Strażaka, obecnie Dom Ludowy. Początkowo 

mieściły się tutaj także Ośrodek Zdrowia oraz Klub Rolnika. Elektryfikację wsi pod 

przewodnictwem Józefa Skiby przeprowadzono w latach 1955-1956.  

W latach 70-tych wybudowano nowy budynek Ośrodka Zdrowia, kiedy przewodniczącym 

Społecznego Komitetu był Stanisław Ptaszek. W tym czasie również wykonano systemem 

gospodarczym dwa wodociągi wiejskie, zmodernizowano drogi oraz został wybudowany 

nowy garaż dla samochodu strażackiego.  

W następnej dekadzie rozpoczęto starania o gazyfikację wsi, którą po wielu perturbacjach 

i z pomocą Gminy Kołaczyce zakończono dopiero w 1995 r. Historyczny moment dla 

Sieklówki nastąpił w 1992 r., kiedy to został zniesiony sztuczny już podział  na Dolną 

i Górną. Dzięki staraniom ks. Romana Głoda został przeprowadzony remont zabytkowego 

drewnianego kościoła, który w głównym barokowym ołtarzu pochodzącym z XVIII w. miał 

dokładną kopie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, pochodzącą prawdopodobnie 

z XV w.  

Wielkim nieszczęściem dla mieszańców i parafian był pożar zabytkowego kościoła w nocy 

z 6 na 7 kwietnia 1993 r., w Wielkim Tygodniu przed świętami Zmartwychwstania 

Pańskiego. W gaszeniu pożaru brało udział wiele jednostek zawodowej i ochotniczej straży 

pożarnej z całej okolicy, jednak wysiłek ich nie odniósł żadnego skutku - „Kościół palił się 

jak pochodnia”. Po tej tragedii mieszkańcy wsi zorganizowali kaplicę w podziemiach 

kościoła, jednocześnie pod przewodnictwem nowego proboszcza ks. Mariusza Wójcika 

przystąpili do budowy kościoła. Gmach kościoła w stanie surowym został wybudowany 

w rekordowym tempie, bo w ciągu 80-ciu dni, natomiast zakończenie głównych prac 

wykończeniowych nastąpiło w 2000 r. W tym samym roku 8 maja – w dniu obchodów święta 

patrona parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika – konsekracji kościoła dokonał 

Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny. W upiększanie 

i wyposażenie kościoła wiele kosztów i wysiłku wkładają parafianie wraz z nowym 
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proboszczem ks. kanonikiem Stanisławem Dębiak, który wniósł do parafii duże ożywienie 

i sprawną organizację życia religijnego, cechowała go duża dbałość o obiekty parafialne.  

  

Kościół parafialny 

Także dzięki jego przychylności w 2003 r. powstał chór parafialny, który pod 

przewodnictwem organisty uświetnia swoimi występami wszelkie uroczystości parafialne.  

W latach 90-tych wykonano rozbudowę oraz kapitalny remont Domu Ludowego, gdzie przez 

prawie 5 lat mieściły się: oddział przedszkolny i dwa oddziały szkoły podstawowej. 

Rozpoczęto także starania o budowę nowej szkoły, gdyż niektóre pomieszczenia w starym 

zabytkowym budynku zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny. 

We wrześniu 2002 r. nowy budynek szkoły został przekazany do eksploatacji, gdzie mieści 

się obecnie Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Jednak nie zostały spełnione wszystkie 

oczekiwania, ponieważ nie została wybudowana sala gimnastyczna, ani zaplecze sportowo-

rekreacyjne.  

  

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
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Kolejną inicjatywą mieszkańców była telefonizacja wsi, która po 10 latach starań została 

zrealizowana, dzięki czemu mogą oni korzystać z sieci teletechnicznej.  

Pomimo nienajlepszej sytuacji materialnej mieszkańcy Sieklówki wykazują żywe 

zainteresowanie rozwojem swojej miejscowości i nie szczędzą swoich sił, czasu 

i posiadanych talentów, aby ten rozwój wspomagać.  

 

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Sieklówka 

Zasoby przyrodnicze 

Świat roślin i zwierząt na obszarze miejscowości jest uboższy niż na południu 

w Beskidzie Niskim, powodem tego są mniejsze kompleksy leśne. Istnieją tutaj niewielkie 

lasy i zagajniki, które są resztkami po dawnych lasach porastających Doły Jasielsko – 

Sanockie (szereg większych i mniejszych kotlin powstałych wzdłuż biegu Wisłoki z Jasionką 

oraz Wisłoka, wytworzonych w mniej odpornych na wietrzenie warstwach krośnieńskich).  

Największym kompleksem leśnym w okolicach wsi jest pogórzański masyw Wzgórz 

Warzyckich. W poszyciu lasów można spotkać iwę, jarzębinę, dziki bez, kalinę i leszczynę. 

Wierzba łoza występuje w dolinach rzek i potoków, dodając uroku rozległym krajobrazom. 

Można również spotkać olchę, która porasta podmokłe tereny. W tutejszych drzewostanach 

głównymi gatunkami są jodła, buk, sosna oraz dąb. W lasach, zagajnikach, a nawet na łąkach 

spotkać można sarny, zające. Żyją tu również kuny, łasice, wiewiórki, popielice, piżmowce, z 

ptaków drapieżnych: jastrzębie, kanie, sowy. W zagajnikach bytuje drobne ptactwo: drozdy, 

dzikie gołębie, kukułki, sroki, wrony, gawrony i drobne ptactwo spotykane na całym Pogórzu. 

Na terenach podmokłych w pobliżu wsi gnieżdżą się bociany, nad rzeką czajki, dzikie kaczki. 

Bogaty jest również świat owadów, motyli i chrząszczy.  

Gleby tu występujące zaliczane są od II do V klasy bonitacyjnej. Na większym obszarze 

przeważają gleby gliniasto - iglaste. Najurodzajniejsze gleby znajdują się w dolinach, są to 

nadrzeczne mady. Występują tu również gleby torfiaste, będące pozostałością 

polodowcowych, licznych kiedyś na terenie Dołów Jasielsko – Sanockich jeziorek. Większość 

gleb zbonifikowana jest w klasach III, IV, natomiast najmniej w II i V. Pod względem 

zawartości metali ciężkich gleby mieszczą się w I klasie czystości (oprócz zlokalizowanych 

przy głównych ciągach komunikacyjnych). 
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Sieć wodną wsi stanowi tzw. „Potok Kukułkowy”. Zauważalny jest jednak brak 

regulacji tego potoku, co przy pojawiających się intensywnych opadach (latem) oraz 

topniejącą pokrywą śnieżną (zimą) skutkuje częstymi wylewami oraz powodziami będącymi 

poważnym zagrożeniem dla mieszkańców. 

Do zasobów przyrodniczych miejscowości można zaliczyć: 

 otoczenie lasów i malowniczy krajobraz, 

 korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku, 

 atrakcyjne i rekreacyjne tereny lasów, wzgórz i łąk,  

 bogaty świat flory i fauny, 

 czyste, nieskażone powietrze, 

 istnienie rzeczki i potoków leśnych, jednak z brakiem ich regulacji, co jest przyczyną 

występowania powodzi, 

 dobre gleby, jednak na ich jakość negatywnie wpływa wysoki poziom zakwaszenia.  
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Dziedzictwo kulturowe 

Miejscowość Sieklówka to obszar atrakcyjny ze względu na walory kulturowe, krajobrazowe 

i przyrodnicze. Stanowi ciche i spokojne miejsce wypoczynku oraz kontaktu turystów 

z nieskażoną przyrodą.  

Przy drodze powiatowej do Jasła 200 m od kościoła koło cmentarza parafialnego położony  

jest cmentarz żołnierski, na którym spoczywają żołnierze austriaccy z 17,27 i 87 pułku 

piechoty polegli w grudniu 1914 roku, pochowani w zbiorowych mogiłach i 2 pojedynczych 

grobach. Cmentarz odnowiony został w 1993 roku. 

Infrastruktura społeczna 

Infrastrukturę społeczno - kulturalną w Sieklówce tworzy Dom Ludowy, w którym znajduje 

się remiza strażacka oraz Klub Młodzieżowy wraz z dostępem do Internetu dzięki projektowi 

„Wioska internetowa”.  
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Dom Ludowy z remizą i klubem młodzieżowym 

Instytucja ta aktywizuje lokalną społeczność do uczestniczenia w różnych formach życia 

społecznego oraz kulturalnego. W działalności placówki przeważają prace związane 

z organizowaniem imprez rozrywkowych w postaci zabaw, dyskotek oraz imprez sportowych. 

Na terenie miejscowości wciąż jednak brakuje: 

 zorganizowanych i ciekawie zagospodarowanych miejsc sportu i rekreacji dla 

mieszkańców wsi w różnym wieku, 

 urządzonych terenów zieleni wiejskiej, 

 placów zabaw dla dzieci, 

 obiektów sportowych dla młodzieży. 

 

Infrastruktura techniczna 

Infrastruktura komunikacyjna 

Przez miejscowość Sieklówka przebiega droga powiatowa nr 1837 R Kołaczyce – Lubla, 

wzdłuż której brak jest chodnika dla pieszych. Stan dróg nie jest zadowalający. Istnieją na ich 

powierzchniach liczne wgłębienia i nierówności.  

Na terenie miejscowości w obecnej chwili jest niewiele miejsc parkingowych. Znajdują się 

one przeważnie przy obiektach użyteczności publicznej - kościół, szkoła, cmentarz, Dom 
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Ludowy, Ośrodek Zdrowia. Ich stan jest nie zadawalający. Ze względu na znacznie 

wzrastający ruch konieczne jest wyznaczenie większej liczby niedużych parkingów czy 

miejsc postojowych. 

Dostępność komunikacyjna z Sieklówki do siedziby gminy Kołaczyc i innych miejscowości 

oraz Jasła - najbliższego ośrodka miejskiego, jest dobry. Usługi przewozowe świadczy 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jaśle oraz Prywatny Przewóz Osób. 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności wsi w wodę są ujęcia wód powierzchniowych. 

Większość gospodarstw domowych zaopatruje się w wodę ze studni kopanych. Nie jest 

jednak znana jakość wody z tych ujęć.  Oprócz studni kopanych  ok. 1/3 mieszkańców 

zaopatruje się w wodę z wiejskiego wodociągu.  

Gmina Kołaczyce jest zasobna w wody powierzchniowe, lecz wykorzystanie ich jest 

ograniczone ze względu na duże wahania w skali rocznej oraz silny odpływ.  

 

Gospodarka wodno – ściekowa 

W Sieklówce brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, gospodarstwa posiadają jedynie zbiorniki 

bezodpływowe. Opróżnianie ich na okoliczne pola powoduje zanieczyszczenie środowiska 

i pogorszenie stanu lokalnych wód. 

Na terenie gminy w Kołaczycach funkcjonuje jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków 

o przepustowości 493  m
3
/dobę typu SBR. Od roku 2007 w gminie Kołaczyce realizowane 

jest Przedsięwzięcie pn. „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w gminie 

Kołaczyce”. Jest ono częścią projektu nr 2005/PL/16/C/PE/007 pn. „Program poprawy 

czystości zlewni rzeki Wisłoki”, który realizowany jest przez Związek Gmin Dorzecza 

Wisłoki w ramach Funduszu Spójności. Zakresem terytorialnym obejmuje obszar 16 gmin: 

Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, 

Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.  

W chwili obecnej planowany jest drugi etap inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz budową oczyszczalni ścieków w ramach nowej aglomeracji Sieklówka, do 

której odprowadzane będą ścieki z miejscowości Sieklówka, Lublica oraz część miejscowości 

Bieździadka i Sowina. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji techniczno – 

budowlanej. Gmina planuje aplikować o środki m.in. z funduszy unijnych na finansowanie tej 

inwestycji. 
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Gospodarka odpadami 

Gmina Kołaczyce ma dość dobrze uregulowaną gospodarkę odpadami, wciąż jednak 

prowadzony jest proces w zakresie jej racjonalizacji, zwłaszcza w zakresie zasad gromadzenia 

i przekazywania odpadów oraz procesu segregacji odpadów.  

Odpady z terenu Sieklówki są gromadzone i usuwane w systemie workowym. Segregacja 

obejmuje: papier, tworzywa sztuczne, metale, stłuczkę szklaną kolorową, stłuczkę szklaną 

białą.  Zbiórkę i transport odpadów prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Kołaczycach. Posegregowane wstępnie odpady są wywożone na tymczasową stację 

segregacji odpadów (hala magazynowa byłej betoniarni w Kołaczycach), tworzywa sztuczne 

podzielone na PE, PS, PP, podobnie jak makulatura są belowane. Tak przygotowane surowce 

są magazynowane w wiatach do czasu zebrania odpowiedniej ilości i wywozu do odbiorców. 

Pozostałe odpady od mieszkańców po wtórnej segregacji oraz odpady nie nadające się do 

odzysku są gromadzone w wydzielonej, zamkniętej wiacie lub kontenerze i okresowo 

wywożone na składowisko odpadów w Jaśle. 

Ponad 93% mieszkańców gminy podpisało umowę na odbiór odpadów komunalnych. Według 

danych Urzędu Gminy w Sieklówce do roku 2009 zostało podpisanych 202 umowy. Za 

zagrożenie należy uznać „dzikie” wysypiska śmieci powstające najczęściej w lasach, w 

pobliżu rzek oraz w innych niedozwolonych miejscach.  

System dostaw energii elektrycznej 

Gmina Kołaczyce posiada dobre wyposażenie w sieć średnich i niskich napięć o wymaganym 

standardzie. Gminę w zakresie dostaw energii elektrycznej obsługuje Rejon Energetyczny 

Jasło - Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. Zasilanie gminy odbywa się liniami 

elektroenergetycznymi wysokiego napięcia 110 kV i średniego napięcia 15 kV poprzez 44 

stacje transformatorowe ŚN/nn, co w pełni pokrywa istniejące ogólne zapotrzebowanie oraz 

zapewnia niezbędną rezerwę. Przestrzenny rozkład źródeł mocy (stacji) wymagać jednak 

będzie w miarę wzrostu zapotrzebowania istniejących odbiorców i pojawiania się nowych, 

rozbudowy i modernizacji.  

Gazyfikacja 

Poziom gazyfikacji jest dosyć dobry. Aktualnie liczba instalacji gazowych w Gminie wynosi 
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1864, dostęp do gazu ma 8388 mieszkańców (na 9041). 

Telekomunikacja 

Usługi telekomunikacyjne na terenie całej gminy Kołaczyce głównie świadczy 

Telekomunikacja Polska S.A. W Sieklówce do sieci telefonicznej podłączonych jest ok. 50% 

mieszkańców.  Miejscowość objęta jest zasięgiem telefonii komórkowej oraz dostępem, 

głównie radiowym, do sieci internetowej. 

 

Gospodarka i rolnictwo 

Rolnictwo 

Rolnictwo jest podstawową działalnością gospodarczą na terenie Sieklówki jak i całej Gminy 

Kołaczyce. Wynika to głównie z dużej liczby gospodarstw rolnych, tradycji oraz 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wiele osób prowadzących te małe, często z niewielkim 

udziałem produkcji towarowej gospodarstwa, robi to ponieważ nie ma alternatywnego 

sposobu zarobkowania. Wiele tych gospodarstw ma charakter socjalny dostarczając jedynie 

produktów na samozaopatrzenie rodziny właściciela. Około 84,6% obszaru gminy stanowią 

użytki rolne. Jednak jakość gleb, warunki klimatyczne oraz wysoko falista rzeźba terenu 

znacznie utrudniają działalność rolnikom.  

Występuje tutaj znaczne rozdrobnienie gospodarstw z równoczesnym podejmowaniem gałęzi 

produkcji charakterystycznych (wskazanych) dla gospodarstw o dużych powierzchniach 

tj. zbóż i ziemniaków. Powoduje to wysokie koszty produkcji i uniemożliwia przygotowanie 

partii towarów w ilości oczekiwanej przez rynek. Podobnie warzywa i owoce produkowane są 

w niewielkich ilościach, głównie na własne potrzeby 

Na trudną sytuację na wsi wpływa postępująca dekapitalizacja sprzętu technicznego 

i obiektów gospodarskich.  

Na terenie gminy działają dwa zakłady przetwórcze - piekarnia oraz masarnia należące do 

prywatnych właścicieli.  

W zakresie produkcji zwierzęcej dominującymi gatunkami są drób, króliki, bydło i trzoda 

chlewna – w większości na samozaopatrzenie.  

 

Działalność gospodarcza 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Kołaczyce odpowiada tendencjom 

charakterystycznym dla całego województwa podkarpackiego. Trudne warunki ekonomiczne 
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- wysoka konkurencja, brak lub ograniczone rynki zbytu, ograniczony dostęp do kapitału 

inwestycyjnego oraz brak fachowego doradztwa utrudniają podejmowanie własnej 

działalności gospodarczej. Corocznie powstaje w gminie kilkadziesiąt nowych podmiotów 

gospodarczych, niestety wiele z nich jest też likwidowanych (źródło: Ewidencja Działalności 

Gospodarczej).  

Na terenie Sieklówki, według danych gminy, działalność gospodarczą prowadzi 24 podmioty 

(w tym m.in.: sklep -7, usługi budowlane -5, usługi leśne -4, usługi transportowe -3 

podmioty). Brakuje miejsc noclegowych, hotelowych i gastronomicznych.  

 

Infrastruktura ekonomiczna 

Infrastruktura finansowa jest bardzo słabo rozwinięta. Jedynie w Kołaczycach działa Bank 

Spółdzielczy, który prowadzi obsługę finansowo- kredytową jednostek gospodarczych i osób 

fizycznych. W Banku można uzyskać kredyty na cele konsumpcyjne, rolnicze, rolniczo- 

preferencyjne, inwestycyjne dla działalności gospodarczej oraz obrotowe w ramach 

działalności gospodarczej, jednak jego możliwości finansowe są ograniczone, a o większe 

sumy kredytów klienci muszą zabiegać w innych bankach. Ponadto obsługę finansową 

prowadzi placówka pocztowa w miejscowości Kołaczyce. 

Kapitał społeczny i ludzki  

Działalność kulturalno - oświatową i rozrywkową prowadzi Stowarzyszenie Koło Gospodyń 

Wiejskich przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej. Aktywnie działa również męski chór 

parafialny, który uświetnia swoim śpiewem różne uroczystości. 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Sieklówce Górnej powstało zaraz po II wojnie światowej w roku 

1945. Jego przewodniczącą została Waleria Biel, która bardzo prężnie działała organizując 

kursy kroju i szycia oraz gotowania prowadzone przez instruktorkę z Przysiek. Z powodu 

braku miejsca, kursy te odbywały się w domach prywatnych. Kobiety prowadziły również 

zajęcia teatralne, angażując do współpracy mężczyzn. W ramach tych zajęć przygotowano 

między innymi przedstawienie o tematyce partyzanckiej pt. „Znajdziesz w polu mój grób”, 

z którym zespół, na zaproszenie, wystąpił w Przysiekach oraz Domu Kultury w Jaśle. Później 

zespół wystąpił tam również z przedstawiając „Wesele sieklowskie” autorstwa nauczyciela 

Stefana Stoegera. W roku 1952 Waleria Biel spadając z drzewa zginęła śmiercią tragiczną, po 

niej przewodniczącą Koła została Czesława Lesikiewicz. Natomiast w Sieklówce Dolnej Koło 

Gospodyń powstało dopiero w latach pięćdziesiątych, a jego pierwszą przewodniczącą była 

Genowefa Bachta, a od roku 1973 Wanda Gałuszka. Obydwa koła liczyły zawsze po ok. 30 

członkiń i działały niezależnie od siebie, a nawet w pewien sposób rywalizowały ze sobą. 

Prowadzone były kursy szycia i gotowania, organizowano występy artystyczne oraz wyjazdy 

na wystawy kwiatów, wystawy zwierząt, zwiedzanie gospodarstw doświadczalnych. KGW 

zajmowało się rozprowadzaniem kurcząt, a później kiedy zakupiono naczynia, prowadziło 

wypożyczalnię naczyń, która istnieje do dnia dzisiejszego. Raz w roku odbywało się Wa lne 

Zebranie KGW wraz z Kółkiem Rolniczym, które zakończone było tzw. „herbatką 

karnawałową”. W roku 1992, kiedy zlikwidowano podział administracyjny Sieklówki, 

połączyły się również oba KGW, a przewodniczącą została Czesława Kardaś. Ponieważ część 

starszych członkiń zrezygnowało z działalności w kole, dlatego pozostało ok. 30 kobiet. Tak 
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jest do dzisiaj, liczba członkiń nie zmienia się od lat, a zmieniają się tylko osoby. Kiedy 

spłonął nasz zabytkowy kościół, a parafia przystąpiła do budowy nowego to kobiety z KGW 

gotowały na plebanii obiady dla budowniczych.  

 

Koło Gospodyń Wiejskich 

Od roku 2005 przewodniczącą jest Małgorzata Długosz (pierwsza z prawej na fot.), która 

bardzo prężnie prowadzi KGW, gdyż kobiety biorą udział w różnych uroczystościach 

gminnych i powiatowych m.in. w Tarnowcu, Kołaczycach, Nowym Żmigrodzie, Dębowcu 

i w Jaśle, przygotowując wieńce dożynkowe oraz występy artystyczne. Na Dni Kołaczyc, 

Podkarpackie Miodobranie przygotowały staropolskie jadło, piernik na konkurs oraz występy 

artystyczne. Uczestniczyły w Podkarpackich Targach Usług Społecznych, na zaproszenie 

Jasielskiego Domu Kultury przygotowują potrawy na Spotkanie Przy Wigilijnym Stole, gdzie 

specjalnością ich są pierogi z kapustą i grzybami. Na każdej uroczystości członkinie 

występują w jednakowych strojach, dzięki czemu bardzo pięknie się prezentują. Dzisiaj KGW 

w Sieklówce, biorąc pod uwagę wiek 27 członkiń, należy do najmłodszych w okolicy. Panie 

organizują wycieczki, ogniska, zabawy karnawałowe, Piknik Rodzinny we współpracy z  

Parafią, Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce, spotkania opłatkowe, w 

których bierze udział trzy pokolenia. Współpracują z innymi KGW z Bieździedzy i Sowiny 

poprzez wspólne spotkania z różnych okazji tj. Dzień Kobiet oraz wspólne wycieczki do 
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Kazimierza nad Wisłą, Żarnowca. Kobiety chętnie angażują się do pracy na rzecz naszego 

środowiska, są „na każde zawołanie” i nie ma dla nich spraw niemożliwych. Sowinianki 

wiedzą o tym, że w pojedynkę niewiele można zdziałać, tylko zgodna współpraca daje 

widoczne efekty. 

 

Z inicjatywy członków kółka rolniczego – Jana Musiał, Józefa Sypniak, sekretarza gminy dla 

wsi Sieklówka Dolna i Górna – Adama Karaś oraz wójta Sieklówki Dolnej – Antoniego 

Skórki i wójta Sieklówki Górnej - Franciszka Maziarz dnia 18 maja 1900r. została powołana 

„Gminna Staż Ogniowa”, obecnie zwana Ochotnicza Straż Pożarna w Sieklówce. Formalne 

powołano dwa oddziały jednostki OSP, osobno dla Sieklówki Dolnej i Górnej. W Sieklówce 

Górnej komendantem został Antoni Dunaj, natomiast w Sieklówce Dolnej Franciszek 

Maziarz. W 1903 roku zakupiono dwie sikawki, po dwa odcinki węży ssących z koszem oraz 

po dwa odcinki węży tłocznych po ok. 30 m. z prądownicami, które podzielono między obie 

jednostki. Po czym każda OSP przystąpiła do gromadzenia sprzętu pomocniczego dla 

strażaków oraz budowy remiz na sprzęt. Oba oddziały były bardzo aktywne nie tylko na polu 

pożarniczym, ale także prowadzono prace kulturalno – oświatową, poprzez przygotowywanie 

przedstawień w okresie jesienno – zimowym, zebrań o tematyce patriotycznej i wydarzeń 

z historii Polski, organizację zabawy ludowej, festynu. W czasie I i II wojny światowej 

jednostka OSP praktycznie nie działała, ponieważ strażacy zostali zmobilizowani do wojska. 

Po powrocie z frontu i wysiedlenia strażacy przystąpili do odbudowy zabudowań oraz 

pozbierali nadający się do użytku sprzęt strażacki. W latach 1950-1975 strażacy 
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skoncentrowali się na uzupełnieniu sprzętu strażackiego i umundurowaniu całej jednostki 

oraz na budowie domu strażaka, którą czynem społecznym rozpoczęto jesienią 1955 r. 

Natomiast 13 stycznia 1958 r. przy udziale władz strażackich oraz administracyjnych został 

oddany do użytku, gdzie oprócz remizy do 2002 r. znajdowała się tam także szkoła 

i przedszkole.  

 

Druhny i druhowie OSP w Sieklówce w uroczystość Bożego Ciała  

 

W roku 2010 jednostka będzie obchodzić 110 – lecie. Do innych zadań OSP należy również 

pomoc w organizacji oraz zabezpieczaniu imprez masowych. 
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Straż przy „Grobie Pańskim” 

Analiza SWOT 

SILNE STRONY - ATUTY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SIEKLÓWKA 

 atrakcyjne płożenie w malowniczej okolicy, 

 dobre wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną: sieci energetyczne, 

gazownictwo, telekomunikacja stacjonarna i komórkowa,  

 bogata historia, 

 znaczące walory kulturowe – ciekawe miejsca, 

 duża atrakcyjność zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego,  

 dobre położenie miejscowości – wzdłuż drogi powiatowej Kołaczyce – Lubla, 

 dobre połączenia komunikacyjne z innymi miejscowościami gminy i Jasłem - PKS, 

Prywatny Przewóz Osób, 

 uregulowana gospodarka odpadami, 

 działanie jednostki OSP z tradycjami, 

 organizacja różnych imprez kulturalno – sportowych, 

 funkcjonowanie w gminie Banku Spółdzielczego w Kołaczycach, 

 korzystne warunki klimatyczne dla produkcji rolnej, 

 czyste środowisko naturalne – dobre warunki dla rozwoju działalności w oparciu 

o wykorzystanie walorów turystycznych wsi i gminy. 
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4.2. SŁABE STRONY – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI 

 niewystarczające zagospodarowanie terenów położonych w miejscowości, 

 brak odpowiedniej do potrzeb infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla młodzieży,  

 zły stan dróg, parkingów i miejsc postojowych, 

 brak sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej,  

 ograniczony dostęp mieszkańców do Internetu, 

 brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej -  mała gastronomia, miejsca noclegowe, 

 ograniczony rynek pracy, 

 bardzo wysoki udział osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł utrzymania,  

 odpływ młodych ludzi poza miejscowość, 

 niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 

 brak regulacji potoków, 

 ograniczone możliwości rozwijania zainteresowań, uprawiania sportu i rekreacji,  

 rolniczy charakter wsi przy jednoczesnym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, 

 mała towarowość produkcji rolniczej, 

 brak lokalnej bazy przetwórczej produktów rolnych we wsi i w gminie, 

  niewystarczające zaplecze do organizacji imprez kulturalnych i sportowych,  

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura rekreacyjna i około turystyczna,  

 niedostateczna baza do uprawiania sportów, 

 niedobór terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej.  

 

4.3. SZANSE I OKAZJE – MOŻLIWOSCI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI,  

WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA 

 wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych dla 

rozwoju turystyki, 

 współpraca z gminą przy realizacji strategii rozwojowej, 

 dobrze rozwinięta komunikacja pasażerska z Jasłem,  

 bliskość ośrodków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego – Jasło, Krosno, 

 bliski rynek zbytu (Jasło) dla produkcji rolnej i innej, 



23 

 

 dostępne zewnętrzne środki pomocy na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów 

ludzkich, 

 rosnące zainteresowanie walorami krajoznawczo- przyrodniczymi wsi i gminy, 

 duży udział mieszkańców sąsiednich miejscowości i przyjezdnych w organizowanych 

imprezach, 

 rosnące znaczenie lokalnej turystyki i agroturystyki, 

 rosnące zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, 

 dostępność funduszy pomocowych na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej 

i rolniczej. 

 

4.4. ZAGROŻENIA – CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI 

MIEJSCOWOŚCI, WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA 

 rosnące natężenie ruchu, 

 ograniczone środki finansowe na rozwój kultury, 

 niewystarczające fundusze na dalszy rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,  

 niewystarczające fundusze na właściwe zagospodarowanie terenów ważnych dla 

wizerunku wsi i funkcjonowania jej społeczności, 

 ograniczone możliwości „przyciągnięcia” inwestorów zewnętrznych, 

 brak długofalowej  polityki gospodarczej gminy, 

 wysokie koszty podejmowania działalności gospodarczej,  

 utrudniony dostęp do środków pomocowych. 
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V. Plan Odnowy Miejscowości Sieklówka   

 

 Sieklówka to miejscowość, która ma duże szanse rozwojowe - ze względu na 

atrakcyjność terenu, działające w niej organizacje społeczno- kulturalne czy dziedzictwo 

kulturowe. Aby jednak dobrze wykorzystać posiadane walory, musi podjąć nowe działania 

służące odnowie miejscowości. Priorytetami Planu Odnowy Miejscowości Sieklówka są: 

 budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i sportowo- rekreacyjnej, 

 poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej, 

 rozwój przedsiębiorczości, 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, 

 kultywowanie tradycji i wartości lokalnych 

 rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej. 

Uzasadnienie: 

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia programów 

rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej zależy to, jak 

będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby społeczne 

mieszkańców. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w Planie Odnowy Miejscowości 

Sieklówka. Wymaga to koncentracji środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury 

technicznej i społecznej.  

W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania do standardów UE 

niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków szczególnie na inwestycje infrastrukturalne 

z zakresu ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury społecznej.  

Bogate dziedzictwo kulturowe jest elementem warunkującym atrakcyjność turystyczną 

miejscowości. Obok walorów estetyczno – poznawczych wzbogaca życie kulturalne. Życie 

kulturalne, tak jak sportowe oraz turystyka i rekreacja mogą być ważnym elementem 

funkcjonowania wsi. Umożliwiają spędzenie wolnego czasu w sposób zorganizowany, 

stanowiąc atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i gości przybywających do Sieklówki. 

Bardzo ważnym elementem kształtującym warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich 

i wiejsko – miejskich odpowiadające standardom cywilizacyjnym i pozwalające mieszkańcom 
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realizować ich cele ekonomiczne, jest stworzenie im warunków do aktywnego uczestnictwa 

w gospodarczym życiu miejscowości i gminy. 

Trudna sytuacja na rynku pracy, wysokie bezrobocie należy do ważnych problemów 

społecznych i gospodarczych miejscowości. Realizacja priorytetów wymagać będzie 

koncentracji na rozszerzeniu zakresu stosowanych metod przeciwdziałania bezrobociu oraz na 

zapewnieniu warunków wdrażania nowych metod i technik pracy, a także na dostosowaniu 

społeczności do ery społeczeństwa informacyjnego. 

Ważnym zadaniem władz samorządowych i społeczności lokalnej będzie wspieranie 

wszelkich inicjatyw, służących rozwojowi Sieklówki i ułatwiających podejmowanie 

inwestycji. 

Realizacja wszystkich powyższych priorytetów wymagać będzie mobilizacji mieszkańców do 

podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia. Aktywność mieszkańców 

w kierunku podejmowania działań wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny 

miejscowości będzie warunkiem krytycznym dla realizacji priorytetów niniejszego planu. 

Realizacja priorytetów rozwojowych wymaga osiągnięcia celów długofalowych, które zgodne 

są z oczekiwaniami mieszkańców, jednocześnie będąc zgodnymi z najważniejszymi 

dokumentami planistycznymi gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy, Planem Rozwoju 

Lokalnego Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy. Poniżej zaprezentowano cele sformułowane w trzech sferach życia 

lokalnej społeczności, jaką stanowią mieszkańcy Sieklówki: 

Sfera społeczna 

 ograniczenie poziomu bezrobocia, 

 poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach, 

 rozwinięta, dostępna infrastruktura techniczna, 

 wysoki udział mieszkańców w życiu społecznym miejscowości.  

 

Sfera potencjałów 

 zachowane, utrzymane w dobrym stanie i wyeksponowane zasoby dziedzictwa 

kulturowego, 
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 zagospodarowane, o wysokim poziomie estetycznym, centrum wsi, 

 zwodociągowanie i skanalizowanie miejscowości,  

 rozwinięta, o dobrym standardzie infrastruktura techniczna służąca zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb mieszkańców i turystów, 

 zapewniony, dobry poziom dostępności komunikacyjnej - poprawa stanu technicznego 

dróg i całej infrastruktury drogowej (np. parkingi, miejsca postojowe, chodniki),  

 rozwinięta baza kulturalna, turystyczna, rekreacyjna i sportowa, 

 rozwinięta, dobrze wyposażona baza szkolna, 

 wykorzystane walory przyrodnicze do rozwoju rekreacji, sportu i turystyki,  

 ograniczenie źródeł zanieczyszczenia środowiska, 

 zapewniony, powszechny dostęp do Internetu, 

 rozwiązany kompleksowo problem zagospodarowania odpadów stałych.  

 

Sfera gospodarcza 

 opracowana i wdrożona polityka gminna wsparcia inwestorów i przedsiębiorców 

tworzących nowe, stałe miejsca pracy, 

 rozwinięta baza turystyczna i wypoczynkowa w oparciu o atrakcyjne tereny, 

 wzrost atrakcyjności miejscowości dla rozwoju usług i rozwijania innej działalności 

gospodarczej,  

 dostępna, aktualna oferta inwestycyjna gminy.  

 

Realizacja planowanej operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw” stworzy 

szczególne warunki dla rozwoju społeczno – ekonomicznego i aktywizacji mieszkańców 

sołectwa Sieklówka. Poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej zostanie zaspokojona 

potrzeba mieszkańców, która ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne 

sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych. 
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System wdrażania i monitoringu 

 

Ważnym elementem decydującym o początku wdrążenia Planu Odnowy Miejscowości 

Sieklówka jest wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Kołaczyce. Prace nad Planem 

od samego początku poddawane będą pełnej kontroli mieszkańców Sieklówki. Będzie to dla 

nich źródło informacji na temat zaplanowanych zadań i inwestycji oraz o postępach 

prowadzonych prac. Podczas przeglądu i aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości, 

mieszkańcy będą brać czynny udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych.  

Plan Odnowy Miejscowości Sieklówka będzie podlegał stałemu monitorowaniu. Proces ten 

będzie miał na celu analizowanie stanu zaangażowania prowadzonych działań oraz ich 

zgodności z postawionymi założeniami. Kontrola realizowanych zadań i ich weryfikacja 

będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowanych inwestycji, 

poprzez ich realizację, aż do zakończenia. Monitoring odbywać się będzie w formie 

bezpośredniej, poprzez wizje lokalne i sprawdzanie rzeczywistego stanu realizacji działań 

oraz pośredniej, polegającej na sporządzaniu sprawozdań, analizowaniu materiałów, 

wskaźników i statystyk.  
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Wykaz i harmonogram realizacji projektów na okres 2009-2016 

  

Lp

. 
Nazwa przedsięwzięcia 

Planowany 

okres 

realizacji 

Wartość 

inwestycji 

1.  
Budowa placu zabaw dla dzieci 2009-2010 76 194,77 

2.  

Remont placu parkingowego ścieżki procesyjnej przy 

Kościele pw. Św. Stanisława BM w Sieklówce  
2010-2011 b. danych 

3.  
Modernizacja Domu Ludowego 2014 b. danych 

4.  
Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Sieklówce 2009-2016 b. danych 

5.  

Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w Sieklówce 
2009-2016 

b. danych 

6.  

Budowa Sali gimnastycznej oraz boisk sportowych przy 

ZSPiG 
2013-2016 

b. danych 

7.  

Wytyczenie szlaków dla potrzeb turystyki pieszej, 

rowerowej, konnej 
2010-2015 

b. danych 

8.  
Rozbudowa cmentarza komunalnego  2011-2012 b. danych 

9.  
Budowa drogi i chodnika w kierunku cmentarza 2012-2013 b. danych 

10.  

Budowa chodników przy drodze powiatowej Kołaczyce-

Lubla na terenie Sieklówki 
2011-2016 

b. danych 

11.  
Budowa ścieżek rowerowych  2011-2016 b. danych 

12.  
Rekultywacja dróg gminnych – dojazdowych do pól 2009-2016 b. danych 

13.  

Remont kapliczek i krzyży przy drogach i na cmentarzu 

wojennym 
2012-2016 

b. danych 
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Szczegółowy opis realizacji operacji 

 

Celem operacji jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie miejscowości. Budowa 

tego obiektu użyteczności publicznej przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców 

oraz rozwoju infrastruktury związanej z wypoczynkiem, kulturą, turystyką. Plac zabaw 

zostanie wybudowany w centrum miejscowości, przy Zespole Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum. Obiekt będzie posiadał nawierzchnię żwirową o gr. 0,30 m i obejmował będzie 

plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnościowymi oraz małą architekturę. Całość 

zostanie ogrodzona panelami systemowymi o wysokości 1,20 m. Na placu zabaw zostanie 

wydzielone siedem pól wyposażonych w zestaw zabawowy (wieża kwadratowa z daszkiem, 

wieża strażacka, zjeżdżalnia, most linowy, most wiszący, wejście linowe, koci grzbiet), 

huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica o wymiarach 2,5 m x 2,5 m, małpi gaj 

(ściana wspinaczkowa, trapez, lina wspinaczkowa, drążki poprzeczne, wejście linowe), 

sprężynowiec - 2 szt. Wszystkie urządzenia zabawowe będą posiadać odpowiednie atesty 

i certyfikaty oraz będą zamontowane z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa. 

W skład małej architektury wchodzą 4 ławki parkowe z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz 

tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw.  Realizacja operacji wpłynie na poprawę 

jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz wzrost 

atrakcyjności obszarów wiejskich. 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

kpl 1 
4 544,74 

2 NAWIERZCHNIA 

m2 400 
21 322,79 

3 OGRODZENIE 

kpl 1 
9 544,73 

4 CHODNIKI 

m2 4,5 
962,93 

5 

URZĄDZENIA ZABAWOWE, ŁAWKI, 

KOSZE, TABLICA REGULAMINOWA 
kpl 1 39 819,58 

Suma      76 194,77    

 


