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WSTĘP 

 

 

 Plan Odnowy Miejscowości – Sołectwo Sulęcinek to dokument, który 

określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2007-2013. Zawiera 

charakterystykę sołectwa, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu 

rzeczywistego, analizę SWOT ( czyli mocne i słabe strony sołectwa ) oraz planowane 

kierunki rozwoju Sołectwa Sulęcinek. 

 Plan rozwoju miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do 

podniesienia standardu życia i pracy na wsi poprzez realizację wskazanych w nim 

przedsięwzięć. Planowane przedsięwzięcia zaktywizują mieszkańców do działań 

prospołecznych, a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia atrakcyjności całej 

miejscowości. Podejmowane działania przyczynią się do podniesienia atrakcyjności 

całej miejscowości. Podejmowane działania w znacznym stopniu umożliwią 

zachowanie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. 

 Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań 

finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie umożliwia 

dopisywanie nowych działań w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy 

zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. 
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ROZDZIAŁ I 

CHARAKTERYSTYKA miejscowości 
 

1.1 Charakterystyka miejscowości 

 

 

 Sulęcinek jest to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie  średzkim, w 

gminie Krzykosy. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa 

poznańskiego. Sołectwo składa się z 3 miejscowości: Sulęcinek, Borowo, Bogusławki. Sulęcinek 

jest największą miejscowością w gminie.  

Jest położona w centralnej części województwa wielkopolskiego, 47 km na południowy-

wschód od Poznania, w południowej części powiatu średzkiego. Gmina Krzykosy od zachodu 

graniczy z gminą Zaniemyśl, od północy z gminą Środa, od południa z gminami Książ Wlkp. i 

Nowe Miasto nad Wartą, od wschodu z gminą Miłosław. Obszar gminy wynosi 110,46 km2. 

 

 

 

 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI  SULĘCINEK NA LATA 2007-2013 
 

 

Sołectwo Sulęcinek, Gmina Krzykosy, Województwo Wielkopolskie.  5

Oprócz Sulęcinka w gminie utworzonych jest 11 wsi sołeckich . Sulęcinek graniczy z 

następującymi sołectwami: Garby, Młodzikówko, Sulęcin, Solec, Murzynowo Leśne. 

 Obszar charakteryzuje się młodoglacjalną rzeźbą terenu jako działalność lądolodu, a 

szczególnie działalnością wód pochodzących z topniejącego lądolodu. Rzeźba terenu jest mało 

urozmaicona. Przeważa powierzchnia płaska z ciągami wzniesień. Najwyższym wzniesieniem jest 

Góra Bismarcka – 100 m.n.p.m zwana także Górą Konwaliową. Piękno krajobrazu podkreślają lasy. 

 

 

1.2 Uwarunkowania przyrodnicze 

 

KLIMAT 

Teren Sołectwa Sulęcinek należy wg. A.Wosia do regionu klimatycznego VIII . Przypada tutaj  257 

dni ciepłych ( z temp. powyżej 0°C w ciągu całej doby ) , 35 dni mroźne ( z temp. w ciągu doby 

poniżej 0°C ) i 81 dni z przymrozkami.  Najwyższe średnie temperatury notuje się w czerwcu  

( 17.2°C ) i w lipcu ( 17.8°C), najniższe w grudniu  (- 1.8°C) i styczniu ( - 3.2). 

Obszar charakteryzuje się niskimi średniorocznymi opadami atmosferycznymi na poziomie ok. 600 

mm. Najwięcej dni pochmurnych występuje w grudniu, najmniej we wrześniu. Występuje 

stosunkowo dużo dni z zachmurzeniem w ciągu doby lub w ciągu dnia, natomiast mniej jest dni z 

przymrozkami. 

 

GLEBY 

Cechą charakterystyczną regionu jest ogólnie niska przydatność rolnicza gleb, zdecydowana 

przewaga gleb okresowo lub stale za suchych oraz duża lesistość. Wykształciły się gleby 

piaszczyste, brunatne, czarne ziemie, gleb murszastych i mad lekkich. Ogólnie przeważają gleby 

słabe kl. V, VI i VIz ( prawie 80% powierzchni gruntów ornych). Mady średnie kl. III i IV 

występują tylko na niewielkich powierzchniach. 
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BOGACTWA NATURALNE – surowce mineralne. 

Na terenie sołectwa rozpoznano złoże torfu ( złoże Czarnotki- Krzykosy). Nie jest jednak 

eksploatowane. ( Na terenie gminy nie prowadzi się obecnie eksploatacji żadnego 

udokumentowanego złoża surowców). 

 

LESISTOŚĆ 

Największą grupę zieleni na terenie Sołectwa Sulęcinek stanowią kompleksy leśne, należące do 

nadleśnictwa Jarocin ( obręb Klęka ). W drzewostanie dominuje monokultura sosnowa. Wiek 

drzewostanu w przewadze kształtuje się w przedziale 50-100 lat. 

W krajobrazie rolniczym występują pojedyncze drzewa, kilkuarowe kępy drzew, nasadzenia 

rzędowe i pasmowe wzdłuż dróg, granic i cieków. Natężenie zadrzewień w obrębie poszczególnych 

odcinków dróg i cieków jest zróżnicowane. Niektóre odcinki dróg, cieków czy rowów 

melioracyjnych są pozbawione zadrzewień. 

Wpływa to na kształtowanie klimatu lokalnego obszarów w których występują, podnoszą walory 

estetyczno-krajobrazowe, spełniają rolę ochronną wiatro- i glebochronną przy ochronie gleb przed 

erozją. 

 

FAUNA 

W lasach żyją min. jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, wiewiórki, łasice, kuny i borsuki. 

 

ZASOBY WODNE 

Rzeki 

Teren Sołectwa jest nawadniany przez następujące cieki wodne: Warta - Kanał Borowski oraz przez 

większe rowy melioracji szczegółowej. 

Warta jest największym prawobrzeżnym dopływem Odry, jej źródła znajdują się na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej. Granicę między biegiem górnym i dolnym stanowi ujście rzeki 

Prosny. Całkowita długość Warty wynosi 808,2 km. Obszar gminy Krzykosy położony jest w 

środkowym biegu rzeki Warty. Bezpośrednio na obszarze Sołectwa rzeka Warta nie przepływa, 

jednak  należy do zlewni Kanału Borowskiego o długości 13,2 km, z czego 5,5 km należy do 

obszaru Sołectwa Sulęcinek. 
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Wody podziemne. 

Eksploatowane są dwa piętra wodonośne czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Głównym źródłem 

zasilania wód gruntowych są opady atmosferyczne. 

 

FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Największymi wartościami środowiska warunkującymi stabilność systemu przyrodniczego, są 

obszary o małym stopniu przekształcenia głównie roślinności, sieci rzecznej. Stanowiące obszary i 

obiekty o dużej wartości przyrodniczej poddane ochronie prawnej . Są to pomniki przyrody ( WG. 

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody): 

● w Sulęcinku – 1 lipa drobnolistna, 

● w Bogusławach – 1 dąb szypułkowy. 

Na terenie Sołectwa znajdują się 2 parki dworskie: 

● w Sulęcinku o powierzchni 1,48 ha o układzie przestrzennym krajobrazowym z końca XIX 

wieku, który posiada dokumentację ewidencyjną, 

● w Borowie - nie posiadający dokumentacji ewidencyjnej, ale również posiada liczący się 

starodrzew, który wymaga odpowiedniego traktowania, ochrony i pielęgnacji. 

 

1.3 Historia 

 

 Sulęcinek to najmłodsza wieś w gminie Krzykosy. Powstała w XVIII w. po podziale 

pomiędzy synów majątku Garby. Najważniejsze wydarzenia: 

- Dziewiętnasty wiek w całej gminie zapisał się dużymi zmianami w kulturze, a zwłaszcza 

zniesieniem analfabetyzmu. Szkoła w Sulęcinku została prawdopodobnie zbudowana przez 

Niemców w końcu XIX lub na początku XXw. Kronika szkoły uległa zniszczeniu. 

- po 1 stycznia 1840 r. Sulęcinek nosił nazwę WAMBERK, po 1 stycznia 1918 r. powrót do nazwy 

Sulęcinek  
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- W 1922 powstało Koło Śpiewu Głos znad Warty. 

- W 1946 roku powstał Dom Śpiewaczy ( dzisiaj Świetlica Wiejska). To właśnie Koło śpiewu 

pobudowała pierwszą świetlicę. Był to co prawda tylko drewniany barak, zaadoptowany na 

świetlicę, ale był to pierwszy ośrodek działalności kulturalnej z prawdziwego zdarzenia. Koło 

Śpiewu było właścicielem Domu Śpiewaczego do roku 1969 . 

- W 1948 r. dokonana została elektryfikacja całej gminy.  

- Po 1950 gmina została podzielona na trzy gromady: Krzykosy, Sulęcinek, Murzynowo Leśne, ale 

już w 1960 r. nastąpiła likwidacja gromady Murzynowo Leśne, następnie w 1973 r. likwidacja 

gromady Sulęcinek. 

-  W 1994 roku nastąpiła telefonizacja i zwodociągowanie wiosek w całej gminie, w tym Sulęcinka. 

W Sulęcinku została zbudowana oczyszczalnia ścieków. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SOŁECTWA SULĘCINEK 
  

2.1  Ludność . 

  

Ogółem na terenie obszaru jest  1394 mieszkańców w tym 705 kobiet i 689 mężczyzn .  

 

 OBECNY STAN LUDNOŚCI MIEJSCOWOŚCI SULĘCINEK1 

Kryterium Mężczyźni Kobiety RAZEM 

W wieku 

przedprodukcyjnym2 

170 164 334 

W wieku 

produkcyjnym3 

459 446 905 

                                                 
1 Stan na dzień 17.09.2007 r. ( pobyt stały i czasowy łącznie ) 
 
2 Kobiety i mężczyźni w wieku 0-17 lat 
3 Kobiety w wieku 18-59 lat 
Mężczyźni w wieku 18-64 lat 
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W wieku 

poprodukcyjnym4 

60 95 155 

RAZEM 689 705 1394 

Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości sołectwa w kwietniu 2002, czerwcu 2004 i 

kwietniu 2006 roku. 

 

 

Lp. 

 

Miejscowość

Kwiecień 2002 Czerwiec 2004 Kwiecień 2006 

Pobyt 

stały 

Pobyt 

czasowy 

Pobyt 

stały 

Pobyt 

czasowy 

Pobyt 

stały 

Pobyt 

czasowy 

1. Sulęcinek 1297 19 1335 13 1378 5 

2. Bogusławski 46 0 50 0 48 0 

3. Borowo 34 0 32 0 31 0 

 

Liczba ludności Sulęcinka w ostatnich latach charakteryzuje się ciągłym przyrostem, jedynie w 

mniejszych miejscowościach sołectwa ( Bogusławski, Borowo) maleje. 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Sulęcinku 

W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

1) Gimnazjum w Sulęcinku 

2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sulęcinku 

3) Przedszkole w Sulęcinku (z oddziałem dzieci 6-cio letnich i oddziałem dzieci 5-cio letnich i 

młodszych) 

 

 

                                                 
4 Kobiety powyżej 60 roku życia 
Mężczyźni powyżej 65 roku życia 

2.2  Placówki oświatowe. 
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Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sulęcinku   

 Liczba dzieci: 160 ( bez „0” - 145) 

Liczba oddziałów: 7 oraz klasa „0” i przedszkole 

Liczba nauczycieli: 18 

                           

 

Gimnazjum w Sulęcinku 

Liczba dzieci: 122 

Liczba oddziałów: 6 

Liczba nauczycieli: 6 
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Szkoła posiada razem ze Szkołą Podstawową salę gimnastyczną, pracownie komputerową, 

bibliotekę i świetlicę. Korzysta z boiska wiejskiego 

 

 

 

 

 

 

Sulęcinek posiada Świetlicę Wiejską w która służy całej społeczności lokalnej. 

W Sulęcinku działa Biblioteka Publiczna, która mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej.   

W Świetlicy Wiejskiej odbywają się również regularne próby Koła Śpiewu i zespołów tanecznych. 

 

KOŁO ŚPIEWU – GŁOS ZNAD WARTY  

 

Zespół działa od 1922 roku z inicjatywy rodaków powracających z poniewierki za pracą w 

niemieckich i francuskich zagłębiach przemysłowych. Ich tęsknota za krajem połączona z tęsknotą 

do polskiej kultury, była genezą powstania wielu stowarzyszeń śpiewaczych na terenie 

Wielkopolski. Żywot znacznej części z nich był krótki. Niektóre z nich – jak Koło Śpiewu w 

Sulęcinku przetrwały wiele lat i są znaczącymi organizacjami w swoich środowiskach. 

Jest to chór mieszany. Dyrygentem chóru jest Kazimierz Trzeciak. 

Repertuar: 

- pieśni regionu wielkopolskiego 

- pieśni regionu krakowskiego 

- pieśni narodowe 

- koncerty kolęd 

- montaże poetycko-muzyczne z udziałem zespołu tanecznego Nadwarcianie 

Zespół zdobył wiele nagród oraz nagrywał swoje utwory w Polskim Radio. 

 

                        

2.3  Kultura. 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI  SULĘCINEK NA LATA 2007-2013 
 

 

Sołectwo Sulęcinek, Gmina Krzykosy, Województwo Wielkopolskie.  12

                   

 

 

ZESPOŁY TANECZNE: 

 

 NADWARCIANIE 

Pierwsze zapiski istnienia zespołu tanecznego pochodzą z 1947. Początkowo występował jako 

zespół towarzyszący chórowi „ Głos znad Warty”. Prezentował się jednak głównie okazjonalnie.  

Od 1978 r. prowadzony był przez panią Stefanię Hejnowicz ( emerytowanego pracownika Opery 

Poznańskiej, która tańczyła w balecie ). Z początkiem lat 90-tych miała miejsce w pracy zespołu 

krótka przerwa. Wznowienie działalności nastąpiło w 1993r. Od  1995 r. występuje pod nazwą „ 

NADWARCIANIE”. Obecnie instruktorem zespołu jest pani Katarzyna Hełpa. Opiekunem jest 

pani Irena Narolska, przygrywa Andrzej Łopatka. 

Zespół występuje w strojach szamotulskich, krakowskich, szlacheckich oraz z okresu Księstwa 

Warszawskiego. W programie zespołu znajdują się: 

- tańce wielkopolskie 

- tańce krakowiaków Ziemi Brzeskiej 

- walc 

- polonez 

- mazurek 

- narodowe i ludowe. 

   W repertuarze zespołu znajduje się między innymi : obrzęd dożynkowy, program poświęcony 

Konstytucji 3 Maja i Świętu Niepodległości.   
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 MALI NADWARCIANIE 

 

Zespół taneczny Mali Nadwarcianie działa od 1988 roku. Nazwę Mali Nadwarcianie przyjął w 1995 

roku. W zespole tańczy 36 dzieci w wieku od 7-14 lat. W  swoim repertuarze zespół posiada tańce i 

przyśpiewki z regionu Wielkopolski, Kaszub i Śląska. Do sukcesów można zaliczyć min. udział w  

Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Jarocinie. Instruktorem jest obecnie 

Katarzyna Hełpa, a akompaniatorem Andrzej Łopatka. 

 

 

 

 IMPULS 

 

Zespół tańca nowoczesnego działa od 2002 roku. Początkowo pod kierunkiem pani Stefanii 

Hejnowicz, a od roku 2005 pani Bogumiły Błoszyk. Grupę tworzą uczennice z Zespołu Szkół w 
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Sulęcinku.  

                                                                                  

 

 

W Sulęcinku działają dwie drużyny piłki nożnej w ramach Piłkarskiej Ligi Gminnej -  FC Sulęcinek 

oraz Sulęcinek 2002. 

 

 

FC Sulęcinek 

 

                                        

 

 

                                                                                 Sulęcinek 2002 

2.4 Inne inicjatywy społeczne. 
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Działa również Ochotnicza Straż Pożarna. 

 

 

 

Podstawowym źródłem utrzymania ludności mieszkającej na terenie gminy jest rolnictwo, które 

gospodaruje na areale 6 950 ha użytków rolnych. W gospodarce rolnej dominuje sektor prywatny i 

jest reprezentowany przez 1340 gospodarstw rolnych z tego 73% ( 980) reprezentuje siedliska o 

areale do 5,0 ha. Ta grupa gospodarstw jest potencjalnym tworzywem przechodzenia na 

pozarolnicze źródła utrzymania. W ujęci przestrzennym są to wsie : Sulęcinek ( 237 gospodarstw), 

Pęczkowo ( 257 gospodarstw ) oraz Solec ( 155 gospodarstw ).  

Część społeczeństwa jest zatrudniona w okolicznych zakładach pracy oraz prywatnych firmach  

( głównie w Poznaniu, Środzie Wlkp. i Jarocinie). 

Na terenie gminy w roku 1997 było zarejestrowanych ok. 300 firm. Największa liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych pokrywa się  z miejscowościami o największym 

rozdrobnieniu gospodarstw rolnych. W Sulęcinku to ponad 50 podmiotów. 

Najważniejsze firmy: 

- Bagażyk Michał Zakład Stolarski  

- GS „ Samopomoc Chłopska „ 

- Podgórny Marek Lakiernictwo Pojazdowe  

- Stolarnia Goździak Halina 

- „ Surpol” 

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych 

- SBS Alium spółka zo.o. 

2.5 Inicjatywy gospodarcze. 
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- „ Rotor Serwis” S.C. Zakład Usługowo-Handlowy 

- „ Mal-Piek” Piekarnia Cukiernia 

- „ UTS Uniwersal” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

- „ Agrofirm” Przedsiębiorstwo Handlowe 

- Suchorowski Waldemar Usługowy Zakład Stolarski 

- „ Rego” S.C. Firma Produkcyjno-Handlowa 

- „ Jaro” 

- „ Foli-Paco” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

  

 

ROZDZIAŁ III 

ANALIZA SWOT  

Mocne strony Słabe strony 

- zwodociągowanie terenu całego Sołectwa, sieć 

energetyczna, 

-występowanie urządzeń telekomunikacyjnych , 

- częściowa kanalizacja 

- dużo terenów zielonych i lasów 

- czyste otoczenie i środowisko naturalne 

- położenie w centrum województwa 

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo, blisko dużej 

aglomeracji i miasta powiatowego ( Poznań – 47 km, 

Środa Wielkopolska – 10 km)  

- dobre połączenie komunikacyjne ( PKP ) 

- położenie w pobliżu krajowego szlaku komunikacyjnego 

 ( trasa nr 11) zwiększającego atrakcyjność inwestycyjną 

- niska przestępczość 

- chęć mieszkańców do podejmowania działań wspólnych 

- istnienie potencjału infrastruktury dla inicjatyw 

społeczno-kulturalnych   

- tereny do zagospodarowania ( działki rekreacyjne, działki 

pod budownictwo mieszkaniowe) 

- brak skanalizowania całej miejscowości 

- brak sieci gazu ziemnego 

- niskie zaangażowanie kapitału inwestycyjnego 

- zły stan nawierzchni dróg 

- brak placu zabaw dla dzieci i zaplecza  rekreacyjnego, 

uniemożliwiającego aktywne spędzanie czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież 

- brak ciągów pieszych, chodników wzdłuż ulic  

- brak reklamy przyciągającej turystów 

- słabe zainteresowanie rozwojem agroturystyki 

- brak parkingów 

- słabo wyposażona Świetlica Wiejska, brak ogrzewania 

budynku 

- zbyt małe pomieszczenie Biblioteki 

  Szanse  Zagrożenia 

- możliwość uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych - zmienność i nieprzewidywalność przepisów prawnych
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( np. dopłaty bezpośrednie, Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Urzędu 

Marszałkowskiego ) 

- moda na mieszkanie „ za miastem” 

- moda na ekologię i wysokiej jakości produkty z lokalnego 

rynku 

- środki unijne wspierające rozwój lokalny i działalność 

proekologiczną 

- polityka europejska nakierowana na popieranie 

oddolnych inicjatyw 

- zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych i ich nie dofinansowanie  

- nadmiernie rygorystyczne przepisy sanitarne 

- nowe jednostki chorobowe wpływające na gwałtowne 

wahania popytu w produkcji rolnej 

- globalizacja i produkcja masowa wypierająca lokalne 

produkty 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ  
 

 

4.1 Świetlica wiejska i biblioteka 

 
Świetlica wiejska w Sulęcinku usytuowana jest przy ulicy Szkolnej, w pobliżu Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, jednak nie posiada 

ogrzewania. Ze względu na brak środków finansowych wykonywane były tylko niezbędne prace 

remontowe i porządkowe. W budynku znajduje się  sala widowiskowa, kuchnia , sanitariaty, 

pomieszczenie dla chóru oraz Biblioteka. W świetlicy odbywają się regularnie próby chóru i 

zespołów tanecznych oraz różne imprezy okolicznościowe.  

Planowane działania: 

- rozbudowanie budynku świetlicy wiejskiej ( dobudowanie kotłowni, pomieszczenia dla chóru i 

zespołów tanecznych  z bezpośrednim wejściem na scenę oraz chłodni) 

-  powiększenie pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę i połączenie biblioteki z kafejką 

internetową 

-  zainstalowanie ogrzewania w budynku 

- zakup nagłośnienia oraz sprzętu muzycznego 

- budowa sceny letniej za budynkiem świetlicy 

- budowa parkingu przy świetlicy 

Ze względu na wykorzystywanie budynku świetlicy przez cały rok niezbędne jest 

zainstalowanie ogrzewania. Niezbędne jest również dobudowanie kotłowni oraz chłodni. 
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Pomieszczenie dla Biblioteki jest zbyt małe i nie odpowiada jej potrzebom, choć posiada 

największą liczbę czytelników w całej gminie. Idealnym rozwiązaniem byłoby powiększenie 

pomieszczenia biblioteki poprzez połączenie z pomieszczeniem przylegającym do niej ( w którym 

aktualnie odbywają się zebrania organizacji działających na terenie sołectwa, próby chóru oraz 

garderoba dla chóru i  zespołów tanecznych) . Jednocześnie niezbędne jest dobudowanie  jeszcze 

jednego pomieszczenia. Ze względu na częste imprezy okolicznościowe z udziałem chóru i 

zespołów tanecznych pomieszczenie  spełniające funkcje garderoby, miejsca prób dla chóru 

powinno znajdować się za sceną . Jednocześnie ta forma rozbudowy świetlicy wiejskiej jest 

najkorzystniejsza pod względem finansowym.   

 
4.2 Infrastruktura sportowa  

 
 
 
Boisko sportowe. 
 

Na dzień dzisiejszy istnieje boisko sportowe do piłki nożnej. Wyposażone jest w bramki i 

niewielką ilość ławek dla kibiców. W sezonie letnim odbywają się różnego rodzaju rozgrywki 

sportowe. 

Planowane działania: 

- stworzenie małego boiska treningowego oraz boiska do siatkówki  

- zbudowanie  trybuny 

- zakup kosiarki samobieżnej 

- budowa zaplecza socjalnego ( szatnia i pomieszczenie na sprzęt) 

- ogrodzenie terenu 

 

 

4.3 Infrastruktura rekreacyjna 

 

Przygotowanie placów zabaw dla dzieci. 

 

Place zabaw dla dzieci będą mieć za zadanie uatrakcyjnić i zagospodarować czas wolny 

dzieci. Place zabaw sprzyjają zabawom aktywnym, uczą życia w społeczności, nawiązywania 

kontaktów i komunikowania się w sposób zrozumiały z rówieśnikami. 
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Planowane działania: 

- zagospodarowanie terenu zabaw urządzeniami dostosowanymi do różnego wieku i możliwości 

rozwojowych dzieci 

- montaż ławek dla opiekunów 

- tworzenie przy placach zabaw klombów z kwiatami 

 

 

 

 

Kształtowanie centrum wsi. 

 

Brak jest miejsca o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Dla zmiany tego stanu 

rzeczy planowane jest zagospodarowanie ternu w pobliżu świetlicy wiejskiej – stworzenie przy 

świetlicy wiejskiej tzw. centrum wsi. Byłby to kompleks służący do rekreacji dla całej społeczności 

Sulęcinka. W budynku świetlicy odbywają się różne imprezy okolicznościowe. Planowana jest 

również budowa sceny letniej. W skład tego kompleksu wejdą również w przyszłości: 

- plac zabaw 

- miejsce na ognisko ( budowa wigwamu) otoczone krzewami 

- ławeczki  

- klomby kwiatów  

 

4.4 Ustawienie tablic informacyjnych z wizualizacją miejscowości  

oraz tablic informacyjnych 

 

Zamontowanie tablic informacyjnych z mapą  miejscowości ( z  naniesionymi ulicami, 

obiektami zabytkowymi, rekreacyjnymi ,itp.) umożliwi ludziom bezproblemowe poruszanie się i 

dotarcie do miejsca docelowego bez zbędnych problemów. 

Natomiast tablice informacyjne pozwolą na informowanie mieszkańców o najważniejszych 

sprawach dotyczących miejscowości. 

 

 4.5 Budynek i wyposażenie OSP  

 
Budynek OSP Sulęcinek mieści się przy ulicy Klonowej.  Jest w złym stanie technicznym. 
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Wymagany jest remont elewacji, położenie tynku, wymiana okien i drzwi wejściowych 

zewnętrznych. Niezbędny jest również zakup podnoszonej bramy garażowej.  

Planowane jest również pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na: 

 doposażenie strażaków w odzież ochronną: 

- ubrania specjalne typu „ NOMEX” 

- buty specjalne 

- buty koszarowe – wysokie 

- obuwie sportowe – na zawody 

- ubrania wyjściowe 

2) wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt: 

- węże tłoczne 

- tłumice na pożary ściernisk 

- drabina wysuwana typu d-10 W 

- latarki 

- pilarka do drewna 

- pompa wodna do wypompowania wody z zalanych pomieszczeń 

- pompa spływająca do podawania wody ze stawów, rzek 

- środek pianotwórczy 

- agregat prądotwórczy 

- selektywne wywoływanie 

3) nowy wóz bojowy 

4) wyposażenie wozu bojowego: 

- agregat hydrauliczny wraz z uposażeniem 

- aparaty powietrzne 

- czujniki bezruchu 

- torba ratownicza typu R1 

 

 4.6 Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej  

 
Planowane są następujące działania: 

- zakup strojów dla zespołów tanecznych 

- organizowanie imprez okolicznościowych ( min. dożynek, puszczanie wianków) 
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- pomoc przy budowie kościoła 

 

 
 4.7 Ochrona zabytków  

 
 
Planowane są następujące działania: 

- odnowienie elewacji zewnętrznych w pałacu ( Bogusławski) 

- uporządkowanie cmentarza ewangelickiego 

 

 4.8 Ochrona środowiska  

 
 

Sulęcinek jest częściowo skanalizowany. Gmina ma zamiar kontynuować inwestycje 

związane z instalacją kanalizacji w pozostałej części miejscowości. 

Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska: 

-zakup i ustawienie publicznych koszy na śmieci 

- przygotowanie utwardzonych placów na kosze na odpady segregowane 

- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci   

- rozbudowa oczyszczalni ścieków 

 

 4.9  Infrastruktura drogowa  

 
 
Planowane działania: 

- Istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa jest utwardzenie dróg gminnych  oraz modernizacja 

drogi powiatowej . 

- Budowa i wymiana już istniejących chodników oraz ulicznych ciągów spacerowych, które wpłyną 

na poziom bezpieczeństwa na drogach. 

- Montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego. 

- Budowa parkingów. 

 


