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Wstęp
Decyzją mieszkańców wsi Samsieczynek, podjętą podczas zebrania wiejskiego w dniu
12.04.2007r. powołana została Grupa Odnowy Wsi, która na kilku spotkaniach ustaliła priorytetowe
działania na rzecz wzrostu jakości i poziomu życia naszej miejscowości. Samsieczynek jest małą
wsią, w dodatku o małych możliwościach finansowych, dlatego mieszkańcy zgodnie uważają,
iż opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości daje szansę na rozwój.
Przygotowanie przez mieszkańców sołectwa długofalowego programu rozwoju, opartego na
wypracowanej wspólnie wizji jest pierwszym krokiem w programie rzeczywistej odnowy. Jest
również jednym z narzędzi ubiegania się o środki z funduszy unijnych, wymagany jako załącznik
do wniosków o wsparcie konkretnych projektów. Głównym celem programu jest wielofunkcyjny
rozwój wsi, tworzenie infrastruktury, zintegrowanie mieszkańców, zaktywizowanie ich do działania
na rzecz własnej miejscowości, a przez to przyjęcie odpowiedzialności za jej dalszy byt,
unowocześnienie wsi, ale jednocześnie zachowanie własnej tożsamości. Dążeniem mieszkańców
jest podjęcie działań wiejskich, zmierzających do poprawy jakości życia, zwiększenia dostępności
do wiedzy w środowisku lokalnym, aktywizowania różnych form małej przedsiębiorczości, a także
powstania kapitału społecznego będącego istotnym fundamentem rozwoju poprzez reaktywowanie
między innymi Koła Gospodyń Wiejskich.
Uzasadnione staje się w takim wypadku opracowanie planu i strategii podejmowanych działań,
uporządkowanie i ujęcie ramowe celów, czego uwieńczeniem jest niniejsze studium.
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I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI SAMSIECZYNEK
1. Historia
Miejscowość Samsieczynek wzmiankowana w 1374r. posiada nazwę zdrobniałą od
sąsiedniego większego Samsieczna, nazwę kulturową: sam = są = wespół, siecz = siec, czyli
zespołowe wycinanie zapewne lasu. Właściciele: Łukasz Górka, starosta gen. Wielkopolski
przed 1510r., Jan i Bartłomiej z Ślesina po 1510r., Czucharski w 1578r., Włosinowski
z Wyganowską w 1674r., Dąbrowski w 1773r., usytuowanie na wysokim brzegu jeziora
Wielkiego, w pobliżu dawnej drogi Mrocza – Bydgoszcz, w parafii Samsieczyńskiej w XIV
do XV w., potem ślesickiej, kowal w XVIII w.

2. Położenie
Samsieczynek położony jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie
nakielskim, w południowo - wschodniej części gminy Mrocza. Graniczy z takimi sołectwami
jak: Drążno, Ostrowo oraz sołectwami Samsieczno (gm. Sicienko) i Suchary (gm. Nakło
n. Not.).

Mapka 1. Położenie Samsieczynka na tle woj. Kujawsko – Pomorskiego
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Mapka 2. Położenie Samsieczynka w Gminie Mrocza

3. Dostępność komunikacyjna
Przez teren Samsieczynka przebiega droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej. Atutem
jest dobre połączenie komunikacyjne do Mroczy oraz Bydgoszczy. Na terenie wsi występują
drogi gminne gruntowe. Miejscowość graniczy z gminą Nakło nad Notecią oraz gminą
Sicienko. Mieszkańcy korzystają z komunikacji zorganizowanej przez PKS, bus szkolny oraz
prywatnych przewoźników.

4. Liczba ludności (stan na 31.12.2007r.)
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5. Inwentaryzacja zasobów sołectwa
5.1.

Walory środowiska przyrodniczego
Samsieczynek jest wsią o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
Występujące tutaj jeziora i lasy są dużą atrakcją turystyczną, szczególnie dla tych, którzy
lubią spędzać czas na „łonie natury” w otoczeniu czystym, spokojnym i przyjaznym.
¾ Jezioro Dębe (Wielkie) i lasy

Fot.1, 2. Jezioro Dębe
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¾ Ogródki działkowe „Pod Dąbrówką” - odpoczywają tutaj ludzie mieszkający
w pobliskim Nakle i Bydgoszczy

Fot.3, 4. Ogródki działkowe
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Fot. 5,6. Ogródki działkowe „Pod Dąbrówką”
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5.2.

Walory środowiska historyczno - kulturowego

¾ Figurka Matki Boskiej, obecnie miejsce odprawiania nabożeństwa majowego

Fot. 7.

5.3.

Imprezy
Brak świetlicy wiejskiej w znacznym stopniu ogranicza organizowanie różnych imprez

okolicznościowych, m.in. Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki. Mieszkańcy
starają się organizować co roku Dzień Dziecka pod chmurką. Dzieci chętnie uczestniczą
w licznych konkursach i zabawach. Jest to jedna z nielicznych rozrywek jakie Rada Sołecka
może zorganizować ze względu na brak warunków lokalowych. Ponadto organizowana jest
plenerowa zabawa taneczna. W 2007 r. z ANR został przekazany teren, który będzie służył
organizowaniu imprez plenerowych, a w najbliższej przyszłości planujemy wybudowanie w tym
miejscu świetlicy wiejskiej oraz stworzenie centrum rekreacyjno –sportowego (boisko oraz plac
zabaw).
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Fot. 8,9. Dzień Dziecka organizowany corocznie „pod chmurką”.
Mieszkańcy czynnie włączają się w organizowanie Dożynek Parafialnych. Tradycją jest
wykonywanie wieńców dożynkowych. Na pikniku dożynkowym mieszkańcy promują swoją wieś
poprzez miedzy innymi organizowanie stoiska , gdzie można poczęstować się wypiekami.
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Fot. 10, 11, 12. Dożynki Parafialne
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5.4.

Tereny i obiekty
Mieszkańcy Samsieczynka mają dostęp do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze

z wodociągu wiejskiego Drążno - Samsieczynek. Nieczystości płynne odprowadzane są do
zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych. Na terenie Samsieczynka
znajdują się zbiorniki do selektywnej zbiórki odpadów (1 na szkło i 1 na tworzywo sztuczne).
We wsi Samsieczynek tereny nadjeziorne użytkowane są przez duże zespoły budownictwa
letniskowego.
W Samsieczynku znajduje się remiza OSP.

Fot. 13.
W Samsieczynku jest jeden sklep spożywczo – przemysłowy.

Fot. 14.
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Na terenie miejscowości brak jest świetlicy wiejskiej. Niesie to za sobą wiele
niebezpieczeństw, jak rozluźnienie stosunków międzyludzkich, wzrost bezczynności wśród
młodzieży, zanik świadomości społecznej i współodpowiedzialności za rozwój i stworzenie
warunków lepszego życia na wsi. Brak jest również placu zabaw dla dzieci oraz boiska
sportowego.

5.5. Gospodarka i rolnictwo
Grunty wsi w Samsieczynku są w całości własnością zamieszkujących ją rolników. Łączna
powierzchnia gruntów ornych w Samsieczynku wynosi 382,37 ha , w tym użytki rolne 324,06
ha, lasy 11,64 ha, wody 18,73 ha. Drogi, budynki oraz różnego rodzaju budowle stanowią 15,49
ha gruntów ogółem. Rolnicy najczęściej uprawiają: jęczmień, przen. – żyto, pszenicę, buraki,
rzepak, kukurydzę. Prowadzona jest tu znaczna produkcja bydlęca i trzodowa. Ogółem można
stwierdzić, że intensywność gospodarowania w Samsieczynku jest jedną z najwyższych
w gminie. Rolnictwo ciągle się rozwija, o czym świadczą powstające nowe budynki
gospodarcze.
Struktura użytkowania gruntów, bonitacja gleb
Tab. 1. Powierzchnia gruntów [ w ha i w % ] według sposobu użytkowania
Miejscowość
Użytki
Lasy (a) Wody (b) Nieużytki
Pozostałe Grunty
Rolne
Grunty (c) ogółem
Samsieczynek

324,06

11,64

18,73

12,45

15,49

382,37

a- lasy, tereny zadrzewione, zakrzewione, parki
b- wody stojące, wody płynące, rowy, zbiorniki
c- drogi, budynki, budowle
Tab.2. Powierzchnia gruntów [ha] w poszczególnych klasach bonitacyjnych pod
użytkami rolnymi w m. Samsieczynek.
Sposób
użytkowania
gruntów

II

III

IV

V

VI

Grunty orne
70,26
205,76
18,45
9,09
Łąki
Pastwiska
3,65
2,18
2,14
Sady
2,32
9,49
0,72
Ogółem w kl.
72,58
218,90
21,35
11,23
bonit.
Źródło: Rejonowe Biuro Geodezji i Kartografii w Nakle n / Notecią

Powierzchnia
łączna
303,56
7,97
12,53
324,06
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5.6. Sąsiedzi i przyjezdni
Samsieczynek posiada korzystne położenie z uwagi na dobrą dostępność komunikacyjną,
niewielką odległość od Bydgoszczy (33 km), Nakła n. Not. (16 km) oraz Mroczy (8 km).
Na terenie Samsieczynka znajdują się kompleks domków letniskowych „Pod
Dąbrówką”, gdzie odpoczywają ludzie mieszkający w pobliskim Nakle i Bydgoszczy.
Poza tym w okresie letnim jeziora gromadzą mieszkańców okolicznych miejscowości.

5.7. Ludzie, organizacje społeczne
¾ OSP
We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna, która aktywnie uczestniczy w życiu
społeczności wiejskiej. Ponadto odnosi sukcesy w zawodach strażackich zarówno gminnych,
jak i powiatowych.

Fot. 15. Remiza OSP

Fot.16. Budynek Remizy OSP
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Fot. 17. Remiza OSP

Fot. 18. Samochód OSP

¾ Niegdyś działało także KGW. Jego działalność została jednak zawieszona z powodu braku
warunków lokalowych.
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6. Jaka jest miejscowość Samsieczynek?
Co ją wyróżnia?

Położenie geograficzne, obecność jeziora i lasu, aktywność
mieszkańców, odnosząca sukcesy w zawodach strażackich
OSP, przyjazna i życzliwa atmosfera, zabawy „pod chmurką”

Jakie ma pełnić funkcje? Wieś rolnicza i turystyczna
Kim są mieszkańcy?

Rolnicy indywidualni, ludzie pracujący w różnych zawodach,
ludność napływowa.

Co jest podstawą
utrzymania?

Praca w rolnictwie, praca zawodowa poza rolnictwem, renty,
emerytury.

W jaki sposób są
zorganizowani
mieszkańcy?

Rada Sołecka, OSP, KGW (w zawieszeniu)

W jaki sposób
rozwiązują problemy?

Zebranie wiejskie, Rada Sołecka.

Jak wygląda nasza wieś? Dominują gospodarstwa rolne, budynki o zróżnicowanym
wyglądzie i wieku-niektóre z początku XX wieku, typu
jednorodzinnego, wieś o zabudowie rozległej, brak
oświetlenia, chodników, drogi gminne wymagające remontu.
Jakie obyczaje i tradycje Udział w dożynkach parafialnych-wykonanie wieńca,
są u nas pielęgnowane i uroczystości współczesne: obchody Dnia Dziecka, Gwiazdka,
udział w zawodach strażackich, zabawa taneczna.
rozwijane?
Jaki jest stan otoczenia i Środowisko czyste, ekologiczne, liczna zwierzyna w lesie,
występują siedliska ptactwa dzikiego, gniazda bocianów,
środowiska?
piękne jeziora, lecz brak plaży, brak dostępu do pasa
brzegowego-grodzenie się działkowiczów, brak kanalizacji.
Jakie jest rolnictwo?

Średniej wielkości gospodarstwa, w uprawie dominują zboża,
buraki, kukurydza, hodowla trzody chlewnej i bydła, rolnictwo
rozwijające się, z czego dowodem jest wybudowana i oddana
do użytku w tym roku nowoczesna obora.

Jakie są powiązania
komunikacyjne?

Przez wieś biegnie droga powiatowa, kursują autobusy PKS,
jednakże ich częstotliwość jest mało zadawalająca, mieszkańcy
muszą ratować się dojazdem własnym samochodem.

Co proponujemy
dzieciom i młodzieży?

Ilość proponowanych zajęć i imprez jest ograniczona ze
względu na brak miejsc spotkań, tj. placu czy świetlicy.
Staramy się o to, aby młodzież uczestniczyła w turniejach,
zawodach i imprezach gminnych, sami zaś organizujemy
Dzień Dziecka, Gwiazdkę, zabawę taneczną.
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7. Analiza SWOT
SILNE STRONY

SŁABE STRONY

- Walory krajobrazowe, jezioro, las

- Brak świetlicy

- Dobry stan środowiska

- Brak placu zabaw

- Dobra dostępność komunikacyjna

- Brak boiska

- Organizacje - OSP

- KGW w zawieszeniu

- Potencjał ludzki

- Brak kanalizacji

- Sklep i zakład handlowo-usługowy

- Brak chodników

- Ogródki działkowe

- Słabe oświetlenie

- Warunki do rozwoju turystyki i rekreacji - Niezorganizowany czas wolny dzieci
i sportu wodnego

i młodzieży

- Aktywni mieszkańcy

- Niewykorzystana obecność jeziora-brak

- Występowanie na terenie wsi urządzeń plaży i kąpieliska
telekomunikacyjnych

- Brak szlaków turystycznych

- Dostęp do Internetu

MOŻLIWOŚCI / SZANSE

ZAGROŻENIA

- Możliwość pozyskania funduszy poprzez - Rozległe położenie wsi
udział

w

różnych

programach

unijnych - Słabe oświetlenie

i innych

- Małe zasoby materialne

- Niewielka odległość od dużego miasta- -

Nieuzyskanie

wsparcia

finansowego

Bydgoszczy

(funduszy)

- Miejscowość letniskowa

- Niska dochodowość z pracy w rolnictwie

- Moda na mieszkanie poza miastem, rozwój
budownictwa jednorodzinnego
- Współpraca z sąsiednimi miejscowościami
-

Zaangażowanie

mieszkańców

na

rzecz

rozwoju wsi
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II. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SAMSIECZYNEK
Wielokierunkowy rozwój wsi Samsieczynek gwarancją poprawy standardu
i jakości życia lokalnej społeczności i dziedzictwem dla przyszłych pokoleń.
Samsieczynek naszą chlubą i spuścizną poprzez rozwój, aktywność i kultywowanie
tradycji.
Marzę, aby moja wieś była miejscem bezpiecznym i przyjaznym, oferującym swoim
mieszkańcom wszechstronny rozwój. Wsią, w której młodzież rozwija swoje zainteresowania,
poznaje i kultywuje tradycje, aktywnie spędza czas. Wsią, której mieszkańcy są zintegrowani
i podejmują działania prospołeczne. Wsią, w której realizuje się wiele zadań inwestycyjnych
podnoszących atrakcyjność zamieszkania na wsi i otwierających tę miejscowość dla
przyjezdnych ceniących aktywny wypoczynek na „łonie natury”.

Byłbym szczęśliwy, gdyby w mojej wsi była świetlica, w której organizowane byłyby
różnego typu projekty wszechstronnie rozwijające; plac zabaw, na którym dzieci bezpiecznie
by się bawiły; boisko; zagospodarowana plaża i kąpielisko, a także wyremontowane drogi,
dzięki czemu podniósłby się komfort i bezpieczeństwo dojazdu do gospodarstw.

1. Kierunki rozwoju
Ogromną bolączką

mieszkańców Samsieczynka jest brak świetlicy wiejskiej, miejsca

spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych. Niesie to za sobą wiele niebezpieczeństw, jak rozluźnienie
stosunków międzyludzkich, wzrost bezczynności wśród młodzieży, zanik świadomości społecznej
i współodpowiedzialności za rozwój i stworzenie warunków lepszego życia na wsi.
Naszym cennym atutem jest młodzież i dzieci, które bardzo chętnie uczestniczą w organizowanych
imprezach, turniejach, zarówno na skalę wsi jak i gminy, zdobywając nagrody i dyplomy. Należy
wykorzystać tkwiący w nich potencjał i stworzyć im warunki do wszechstronnego rozwoju.
Kształtowaniu postaw prospołecznych, poszerzaniu wiedzy, powstawaniu małej przedsiębiorczości
służyć ma utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego. Poprzez bowiem
wychowanie, podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności rodzą się pozytywne cechy
charakteru, umiejętność współpracy w grupie i chęć działania, co w sposób pośredni przyczynia się
do otwartości i osiągania sukcesów w wielu dziedzinach.
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Mieszkańcy Samsieczynka zakładają rozwój wielofunkcyjny, obejmujący kapitał ekonomiczny
i społeczny. Pragną w swojej wsi żyć bezpiecznie i komfortowo, pracować i odpoczywać. Aby to
osiągnąć niezbędna jest współpraca z ludźmi wchodzącymi w skład organów gminy, zrozumienie
przez nich potrzeb społeczności wiejskiej i chęci podejmowania działań zmierzających do poprawy
standardu życia na wsi. Do ich kompetencji bowiem należy rozdysponowanie środków
finansowych zgodnie z możliwościami i potrzebami poszczególnych środowisk lokalnych.

2. Wizja rozwoju miejscowości Samsieczynek (jaka ma być wieś w przyszłości)
Co ma ją wyróżniać?

Estetyczne i zadbanie otoczenie, czyste środowisko naturalne,
zagospodarowana linia brzegowa jeziora z plażą i
kąpieliskiem, zasobność mieszkańców, zintegrowana i
aktywna młodzież, prężnie działające organizacje, świetlica
wiejska, życzliwość i otwartość mieszkańców.

Jakie ma pełnić funkcje?

Rolnicze, usługowe, rekreacyjne i kulturotwórcze.

Kim mają być mieszkańcy?

Rolnicy indywidualni, ludzie pracujący różnych zawodów,
ludność napływowa, młodzież dostrzegająca walory życia na
wsi a zarazem będąca motorem rozwoju wsi, mieszkańcy
dbający o wieś, podnoszący swoje kwalifikacje, zaangażowani
w działania prospołeczne.

Co ma być podstawą utrzymania?

Praca w rolnictwie, praca zawodowa poza rolnictwem, usługi
i handel.

W jaki sposób ma być zorganizowana
wieś i mieszkańcy?

Aktywna Rada Sołecka, OSP, KGW, koło młodzieżowe,
wspólne spotkania mieszkańców przy ognisku, wspólne
wycieczki.

W jaki sposób mają być rozwiązywane
problemy?

Dyskusje na spotkaniach wiejskich i spotkaniach Rady
Sołeckiej.

Jak ma wyglądać nasza wieś?

Atrakcyjna, zadbana z dobrym oświetleniem i chodnikami
zapewniającymi bezpieczne poruszanie się po ruchliwej
szosie. Wyremontowane drogi. Zagospodarowane otoczenie
wokół nowo wybudowanej świetlicy i placu zabaw. Nowo
wybudowane budynki nowo osiadłych mieszkańców.
Zagospodarowany teren wokół remizy strażackiej i
dokończonej budowie zaplecza OSP.

Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas Dożynki wiejskie, zabawa sylwestrowa, ognisko dla
mieszkańców, poznanie oraz kultywowanie tradycji
pielęgnowane i rozwijane?
Krajeńskich, obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Babci i
Dziadka.
Jak mają wyglądać mieszkania i
gospodarstwa?

Obejście czyste, schludne, zadbane z ładnym ogródkiem.

Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? Środowisko czyste, ekologiczne, dużo zieleni, dobre drogi,
piękne ogrody, wieś ma być skanalizowana, o dobrym stanie
dróg.
Jakie ma być rolnictwo?
Jakie mają być powiązania
komunikacyjne?

Rolnictwo dochodowe, zmechanizowane o wysokiej
agrotechnice, dostosowane do wymogów unijnych.
Poprawiony stan dróg, zwiększona częstotliwość kursów PKS
do Bydgoszczy i Nakła.
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Co ma ją wyróżniać?

Estetyczne i zadbanie otoczenie, czyste środowisko naturalne,
zagospodarowana linia brzegowa jeziora z plażą i
kąpieliskiem, zasobność mieszkańców, zintegrowana i
aktywna młodzież, prężnie działające organizacje, świetlica
wiejska, życzliwość i otwartość mieszkańców.

Co zaproponujemy dzieciom i
młodzieży?

Plac zabaw, świetlicę wiejską, w której odbywać będą się
różne zajęcia świetlicowe, warsztaty, szkolenia, kursy
rozwijające zainteresowania, kształtujące pozytywne
zachowania i postawy, która będzie również miejscem spotkań
z ciekawymi ludźmi. Ponadto organizować będziemy na
boisku gry, zabawy i zawody na świeżym powietrzu,
natomiast na plaży czynny wypoczynek-gra w piłkę plażową,
przejażdżki na rowerze wodnym czy łódkach po jeziorze.

3. Priorytetowe przedsięwzięcia
PRIORYTET 1 – Tworzenie infrastruktury
Cel 1 – Działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna
Projekty:

1. Budowa świetlicy wiejskiej
2.Budowa placu zabaw
3.Budowa boiska
4. Budowa parkingu przy świetlicy
5. Remont remizy strażackiej
6.Utworzenie plaży i kąpieliska
7.Utworzenie ścieżki wokół jeziora
8.Wyposażenie sołeckiej wypożyczalni sprzętu wodnego i plażowego
9.Zagospodarowanie terenu przy jeziorze na pole namiotowe
10. Budowa zaplecza dla OSP
Cel 2 - Zwiększenie atrakcyjności i zasobności wsi
Projekty:
1.Budowa chodników
2.Zwiększenie oświetlenia wsi
3.Rekultywacja dróg i położenie nawierzchni asfaltowej dróg
4.Zagospodaro-wanie terenów wokół remizy i świetlicy poprzez obsadzenie ozdobnymi
krzewami.
5.Budowa kanalizacji
6.Gazyfikacja wsi
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PRIORYTET II - Rozwój relacji sąsiedzkich i polepszenie bytu
Cel 1 - Integracja i aktywizacja mieszkańców
Projekty:
1.Reaktywowanie KGW
2.Organizowanie imprez okolicznościowych
3.Organizowanie zawodów sportowych
4.Organizowanie wycieczek kulturoznawczych
5.Zorganizowanie półkolonii dla dzieci
Cel 2 - Rozwijanie przedsiębiorczości i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców
Projekty:
1.Szkolenia i kursy wskazujące alternatywne źródła dochodu mieszkańców wsi
2.Warsztaty wspierające rozwijanie małej przedsiębiorczości

Cel 3 - Rozwijanie zainteresowań
Projekty:
1.Spotkania z ciekawymi ludźmi.
2.Kursy florystyki
3.Kursy tańca

Priorytet III - Tożsamość i wartości życia wiejskiego
Cel 1 - Poznawanie tradycji i obyczajów krajeńskich
Projekty:
1.Warsztaty plastyczne
2.Kursy hafciarskie
3.Spotkania tematyczne z mieszkańcami sąsiednich wsi
4.Oorganizowanie wycieczek do miejsc będących skarbnicą wiedzy na temat historii, tradycji
i obyczajów regionu.

Cel 2 - Kultywowanie tradycji wiejskich
Projekty
1.Zorganizowanie ogniska dla mieszkańców
2.Spotkania, występy z okazji dnia Babci i Dziadka
3.Spotkanie wigilijne
4.Zabawa noworoczna
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Cel 3 - Promowanie wsi w środowisku gminnym i powiatowym
Projekty:
1.Utworzenie strony internetowej wsi Samsieczynek
2.Współpraca ze Stowarzyszeniami z terenu gminy i powiatu.
3.Organizowanie stoisk na imprezach środowiskowych

4. ARKUSZ PLANU KRÓTKOTERMINOWEGO – WYBIERAMY PROJEKTY NA
NAJBLIŻSZE LATA
Czym się kierujemy
wybierając
projekty?
Co nas najbardziej
zintegruje?
Wspólne spotkania,
podejmowanie działań
społecznie użytecznych

Propozycje projektów
na najbliższe lata

Czy nas na to stać?
organizacyjnie
finansowo

Hierarchia

Ognisko dla mieszkańców

tak

tak

Budowa plaży i kąpieliska

tak,przy wsparciu
gminy

tak

tak, przy
wsparciu
sponsorów
tak, przy
pomocy
gminy
tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

max

tak

nie

max

tak

nie

max

tak

nie

Zagospodarowanie terenu
wokół wybudowanej
świetlicy
Zawody sportowe
Konkursy dla dzieci i
młodzieży w nowej
świetlicy

tak

Półkolonie zimowe dla
dzieci
Na czym nam
najbardziej zależy?
Najbardziej zależy nam
na stworzeniu miejsca
wspólnych spotkań,
miejsca gdzie
organizowany jest czas
wolny mieszkańców i
pielęgnowane są
tradycje,
a także większej
aktywizacji
mieszkańców
Co nam najbardziej
przeszkadza ?
Brak oferty dla dzieci i
młodzieży i brak
dogodnych warunków
na jej zaproponowanie

Budowa świetlicy
wiejskiej
Budowa placu zabaw
i boiska

Budowa świetlicy
wiejskiej
Budowa wiejskiego
centrum rekreacyjnosportowego
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Co najbardziej zmieni
nasze życie?
Zwiększenie zasobności
wioski
Co osiągniemy
najłatwiej?
Poprawa estetyki wsi i
zwiększenie jej
atrakcyjności dla
przyjezdnych

Remont dróg gminnych

nie

nie

Budowa centrum
kulturalno, sportoworekreacyjnego

tak

nie

Budowa chodników

nie

nie

nie

nie

Poprawa oświetlenia

III. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
Plan Rozwoju Miejscowości Samsieczynek zakłada realizację zadań w trzech głównych
priorytetach – tworzenie infrastruktury, rozwój relacji sąsiedzkich i polepszanie bytu oraz
krzewienie tożsamości i wartości życia wiejskiego. Przy czym priorytety II i III uzależnione są
w dużej mierze od pierwszego. Dlatego mieszkańcy zgodnie uważają, że w pierwszej kolejności
należy wybudować centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjne, które będzie służyć wszystkim
mieszkańcom i następnym pokoleniom. Realizacja wszystkich zamierzonych celów przyczyni się do
wzrostu świadomości obywatelskiej, zlikwiduje apatię, zachęci społeczność lokalną do działania
i przyciągnie turystów oraz potencjalnych mieszkańców.
3.1. Budowa centrum kulturalno- sportowo- rekreacyjnego
W 2007 r. z ANR została przekazana działka, na której mieszkańcy planują utworzenie
kompleksu , promującego kulturę, sport i rekreację. Teren ten znajduje się przy drodze powiatowej
i zajmuje powierzchnię ok. 0,6 ha.
Stworzenie Centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego obejmuje następujące cele:
- budowa świetlicy wiejskiej
- budowa boiska sportowego
- budowa placu zabaw
- budowa parkingu
Centrum ma służyć integracji mieszkańców poprzez liczne inicjatywy społecznie użyteczne,
podejmowane przez nich samych, aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, organizowaniu imprez
kulturalnych. Większość grantów, które można pozyskać ze źródeł pozagminnych uwarunkowana
jest posiadaniem odpowiednich warunków lokalowych. Poprzez utworzenie przedmiotowego
centrum zwiększy się dostęp mieszkańców do różnych form spędzania wolnego czasu, zdobywania
wiedzy czy rozwijania zainteresowań.
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Przy realizacji celu budowa świetlicy wiejskiej należy nawiązać współpracę z gminą, ona bowiem
ma możliwości finansowania tego projektu oraz prawnie może ubiegać się o dotacje na jego
wykonanie ze źródeł zewnętrznych. Mieszkańcy oferują pomoc i zaangażowanie w pracę na
poszczególnych etapach projektu.
Boisko powinno być wielofunkcyjne, umożliwiać uprawianie różnego rodzaju sportów: koszykówki,
siatkówki, piłki nożnej czy tenisowej itd. Dzięki temu nastąpić może

wszechstronny rozwój

ruchowy dzieci i młodzieży, zgodny z ich możliwościami i zainteresowaniami.
Utworzenie boiska obejmuje następujące czynności:
¾ rekultywacja, niwelacja i utwardzenie terenu
¾ ogrodzenie terenu i położenie odpowiedniej nawierzchni na płycie boiska
¾ ustawienie trybun
¾ wytyczenie miejsc dla graczy
¾ wytyczenie miejsc na zaplecze sportowe
¾ wyposażenie obiektu w urządzenia rekreacyjno-sportowe
¾ wytyczenie miejsc parkingowych.
Budowa placu zabaw wymaga zaangażowania w postaci poszukiwania źródeł dofinansowania np.
brania udziału w konkursach organizowanych przez starostwo bądź urząd marszałkowski. Należy
zatem nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsi jako
potencjalnymi beneficjentami udzielanej pomocy.
3.2. Remont remizy i utwardzenie terenu przed budynkiem remizy
W Samsieczynku działa Ochotnicza Straż Pożarna. Jej członkowie biorą udział w licznych
zawodach strażackich. Pod jej opieką znajduje się remiza, samochód Żuk oraz inny sprzęt. Niestety
teren przed budynkiem wymaga utwardzenia, a sam budynek remontu. Przedmiotowe zadanie
obejmowałoby :
¾ położenie kostki przed remizą
¾ odgrodzenie od drogi powiatowej płotem
¾ odświeżenie elewacji
¾ wymalowanie wnętrza
¾ zakup niezbędnych mebli
¾ wymiana okien i drzwi oraz sanitariatów
¾ zainstalowanie alarmu
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3.3. Rekultywacja dróg
Przeprowadzenie

rekultywacji

dróg

gminnych

poprawi

bezpieczeństwo

i

jakość

przemieszczania się. Ułatwi ponadto dojazd do gospodarstw busowi szkolnemu. Łatanie dziur szlaką
przynosi mierne i krótkotrwałe rezultaty. Stan dróg, szczególnie w okresie zimowo-wiosennym,
kiedy przychodzą roztopy jest tragiczny, Masowo występujące dziury stanowią poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Dochodzący do przystanku ludzie z oddalonych
gospodarstw dosłownie toną w błocie. Poprawa stanu dróg a szczególnie ich trwałe utwardzenie i
wyrównanie przyczyni się ponadto do wzrostu jakości i atrakcyjności wsi.
3.4. Budowa kanalizacji i gazyfikacja wsi
Budowa kanalizacji realizowana jest sukcesywnie przez władze gminy i mieści się
w wieloletnim planie inwestycyjnym. Gazyfikacja wsi doprowadzi do obniżenia kosztów
ponoszonych przez mieszkańców i zwiększenia standardu ich życia.

3.5. Utworzenie plaży i kąpieliska nad jeziorem
Bardzo dużym walorem Samsieczynka jest obecność jeziora i lasu. Mieszkańcy zgodnie
uważają, że należy ten atut wykorzystać dla rozwoju wypoczynku zarówno aktywnego jak
i biernego. Podejmowane działania mają poprawić warunki dla turystyki i rekreacji, przyciągnąć
mieszkańców okolicznych miejscowości. Organizowane na plaży imprezy będą służyć integracji
i woli współpracy przy podejmowaniu zadań dla wspólnego dobra

pomiędzy „tutejszymi”

i przyjezdnymi odpoczywającymi w pobliskich ogródkach działkowych.
Poszczególne etapy realizacji założonych celów:
¾ pozyskanie przy pomocy gminy terenu przy jeziorze
¾ dokonanie prac porządkowych
¾ utworzenie plaży
¾ wyznaczenie i oznakowanie kąpieliska
¾ budowa pomostu
¾ zakup sprzętu do rozwijania sportu zimowego
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