
  
 

PLAN ODNOWY  
 

MIEJSCOWOŚCI 
 

Siedlec 
 

 
 

na lata  
2010 - 2016 

 
 

Siedlec 2010 
 
 
 



 2 

 

Spis treści 
 
 
1. Charakterystyka miejscowości............................................................................................ 3 

1.1 Podstawowe informacje o miejscowości Siedlec ....................................................... 3 

 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości .............................................. 5 

2.1 Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych ................................................................... 5 

2.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego.................................................. 5 

2.3 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury społecznej ................................................. 6 

2.4 Inwentaryzacja obiektów i terenów rekreacyjnych, sportowych  i turystycznych7 

2.5 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury technicznej................................................ 9 

2.6 Gospodarka i rolnictwo ................................................................................................ 9 

2.7 Kapitał społeczny i ludzki........................................................................................... 12 

 

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Siedlec..................................................... 15 

 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości,  

w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem 

szacunkowych kosztów ich realizacji.................................................................................... 17 

 

5. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie 

lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. ...................... 19 

 
 

 

 
 
 



 3 

Gmina Janów  

1. Charakterystyka miejscowości  
 

1.1 Podstawowe informacje o miejscowości Siedlec 
 

Miejscowość Siedlec jest wsią położoną 

w gminie Janów, w powiecie częstochowskim – 

województwie śląskim. Wieś położona 12 km na 

płn. od Janowa. Znajduje się przy drodze 

powiatowej  nr DP S1066 . Zlokalizowana jest w 

południowo zachodniej części gminy Janów.  

 

Geograficznie położona jest na Wyżynie 

Częstochowskiej wchodzącej w skład Jury 

Krakowsko – Częstochowskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracyjnie Siedlec zlokalizowany jest w południowo zachodniej części 

gminy, w południowej części powiatu częstochowskiego, w północno-wschodniej części 
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województwa śląskiego. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do 

województwa częstochowskiego. Obecnie administracyjnie należy do województwa 

śląskiego, powiatu częstochowskiego. Po raz pierwszy wioska została wymieniona w 

dokumentach z 1473 r jako własność Piotra, jednego z czterech braci Śreniawitów, 

władających Potokiem, o których wspomina Jan Długosz. 

 

Miejscowość położona jest w centralnym pasie Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, otoczona pagórkami, ostańcami i dolinami. W wschodniej części wioski 

wznosi się najwyższe wyniesienie na terenie gminy Janów - Kadzielnia (375,5 m n.p.m.), nie 

zalesione, porośnięte ziołami i trawą (ładne widoki na okolicę). Tuż obok "pustyni" w 

kierunku południowo-wschodnim znajduje się drugie co do wielkości wzniesienie w gminie 

zwane Dupką (370,8 m n.p.m.). Znajduje się tu niewielka jaskinia Na Dupce, którą można 

zwiedzać bez specjalistycznego sprzętu. 

 

Siedlec rozciąga się na przestrzeni 3 km, obejmując także następujące przysiółki: 

Krzyże, Szczypie, Dąbrówka, Stara Wieś, Piekło, Przedewsie. Część ostańców znajdujących 

się w tej miejscowości posiada miejscowe nazwy: Stara Baba, Rogalowa Skała, Garncarzowa 

Skała, Pudelek, Skała z Dziurą, Brzegowe Skały. Na terenie i w okolicy Siedlca znajdują się 

też uroczyska porośnięte bogatą szatą roślinną. Wiele występujących tam roślin jest 

endemitami. Do uroczysk należą: Sowiniec, Loski, Dupka, Miedzki, Kadzielnia, 

Krzemieniec. W poszczególnych przysiółkach znajduje się wiele ciekawostek 

przyrodniczych, m.in.: Jaskinia na Dupce, Kamieniołom Warszawski, jaskinia Kadzielnia. 

 

Siedlec  zajmuje obszar o powierzchni 1 901,64 ha, natomiast powierzchnia całej 

gminy liczy 14 696 ha. W strukturze użytkowania gruntów dominującą pozycję zajmują Lasy 

zajmują  ponad 65 % powierzchni miejscowości. 

 

W zasięgu 20 km od Siedlca leży miasto Częstochowa, w odległości 80 km znajdują 

się Katowice i Kraków. Ponadto bliskość gminy z granicą województw świętokrzyskiego i 

łódzkiego, to dogodne warunki tak geograficzne, jak i komunikacyjne. 

 

Miejscowość liczy 513 mieszkańców. W strukturze ludności dominują mężczyźni:  

stanowią oni ponad 51 % ogółu ludności.      
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2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości  
 

2.1 Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych 
 

Teren miejscowości Siedlec  charakteryzuje się bardzo dużym udziałem lasów, które 

stanowią ponad 65 % ogólnej jej powierzchni. W pobliżu miejscowości zlokalizowany jest 

rezerwat przyrody Parkowe oraz Ostrężnik. Zasoby przyrodnicze stanowią potencjał rozwoju 

turystycznego miejscowości.  

 

 

2.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego 

Kapliczki, Krzyże: 

− ul. Szkolna - krzyż wysokości około 5 m. Powstały w roku 1997. Na poprzecznych 

ramieniu metalowym litery majuskularne „JEZU UFAM TOBIE”.  

− ul. Leśna - krzyż wysokości około 70 cm. Powstały w 1948 r. Krzyż osadzony jest na 

podstawie schodkowej o wysokości 120 cm. Krzyż jest metalowy ze zdobieniami 

roślinnymi.  

− róg ulic Tartacznej i Szkolnej - krzyż o wysokości 4,5 m, drewniany z figurką 

ukrzyżowanego Chrystusa, nad którym umieszczono metalowy, ozdobny daszek. W 

połowie belki umieszczony jest obrazek Jezusa Miłosiernego. 

− skrzyżowanie ulicy Źródlanej, Tartacznej i Częstochowskiej - krzyż o wysokości około 

4,5 m, powstały na początku XX wieku. Jest drewniany z metalową figurkę Chrystusa, 

nad którym umieszczono metalowy, ozdobny daszek, udekorowany sztucznymi kwiatami. 

− Siedlec Krzyże - kapliczka murowana z kamienia bielonego wapnem o wysokości około 3 

m.  

− Siedlec - Szczypie ulica Leśna 70 - Kapliczka datowana na 1948 r.  

− Siedlec - ulica Częstochowska, przy Pustyni Siedleckiej -  Krzyż o wysokości 4,5 m, 

drewniany, na krzyżu widnieje majuskulny napis ryty wklęsły, na belce poprzecznej: 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE, a na belce pionowej: I MARIA 

− Siedlec - przy garncowej skale, Siedlec Piekło - krzyż liczy około 6 metrów, na kolumnie 

kamiennej z metalową figurką ukrzyżowanego Jezusa.  
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2.3 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury społecznej 
 

 

Mieszkańcy Siedlca korzystają z  Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego w Janowie, 

który posiada następujące jednostki organizacyjne: .  

 

a. poradnia ogólna 

b. poradnia dla dzieci 

c. poradnia rehabilitacyjna 

d. gabinet zabiegowy 

e. punkt szczepień 

f. pracownia EKG 

 

Mieszkańcy Siedlca mogą również korzystać ze zbiorów  z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Janowie. GBP w Janowie posiada wypożyczalnie książek, oraz czytelnię. W 

siedzibie Biblioteki zlokalizowane jest również Wioska Internetowa Centrum Kształcenia na 

odległość, dysponujące bezpłatnym dostępem do internetu oraz szeroką ofertę kursów on line.  

 

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą korzystać z funkcjonującego oddziału 

przedszkolnego przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, gdzie uczęszczają dzieci w 

wieku od 3 do 6 lat. Dzieci w wieku szkolnych uczęszczają do szkoły podstawowej 

zlokalizowanej w miejscowości Janów, a gimnazjaliści uczęszczają do Gimnazjum w Piasku. 

Wszyscy uczniowie mają zapewniony dowóz i odwoź ze szkoły. Młodzież szkół średnich w 

głównej mierze uczęszcza do szkół zlokalizowanych w Częstochowie oraz Zespołu Szkół w 

Złotym Potoku.  

 

Mieszkańcy mogą również korzystać z usług Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej zlokalizowanego w Janowie. Rolnicy mają możliwość skorzystania z pomocy 

specjalisty z Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, który swoje dyżury pełni w Urzędzie 

Gminy oraz terenie. 

 

Siedlec należy do parafii rzymskokatolickiej im Jana Chrzciciela w Złotym Potoku. 

W centrum miejscowości zbudowana jest kapica pod .w. Najświętszej Maryi Panny 

Nieustającej Pomocy.   
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2.4 Inwentaryzacja obiektów i terenów rekreacyjnych, sportowych  

i turystycznych  

 

Wykaz obiektów sportowych: 

 

Boisko do piłki nożnej, 

Boisko do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego, 

Zaplecze sportowe wymaga modernizacji. 

 
 
Szlaki turystyczne rowerowe przechodzące  przez miejscowość Siedlec 

 

Przez Siedlec przebiegają główne jurajskie szlaki turystyczne: 

•   –  Szlak Warowni Jurajskich 

•  –  Szlak Orlich Gniazd 

•  –  Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty Armii Kraków 

•  –  Szlak Zamonitu 

Przez Siedlec przebiegają również: 

• Szlak Rowerowy Kmicica 

• Szlak Jurajskiej Karawany Konnej 

• Transjurajski Szlak Konny PTTK. 

Baza noclegowa: 
 
� Schronisko gminne PTSM,  - 43 miejsc   

� Gospodarstwa   agroturystyczne: 

− Buła  Barbara - 6 miejsc 
− Górecka Danuta - 6 miejsc 
− Srokosz  Henryk  - 4 miejsca 
− Michalik Barbara- 6 miejsc 
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Główne atrakcje turystyczne 

Przez siedleckie uroczyska w 2005 roku wytyczony jest szlak ścieżki dydaktycznej o 

długości 4 km z dziesięcioma przystankami. Każdy z przystanków oznaczony jest tablicą z 

szczegółowym opisem historyczno-przyrodniczym danego miejsca. Początek i koniec ścieżki 

znajduje się przy schronisku młodzieżowym w Siedlcu. Powstała ona z inicjatywy 

ówczesnego sołtysa, Henryka Srokosza, który jest także jej autorem. Czas przejścia spacerem 

to ok. 3-5 godzin. 

W rejonie przysiółka Piekło (400 m od centrum wsi) znajduje się piaszczysty teren o 

powierzchni ok. 20 ha, będący wyrobiskiem po 

wydobywaniu piasków formierskich, nazywany Pustynią 

Siedlecką. Stanowi ona miejscową atrakcję turystyczną. 

W celu jej ochrony w 2009 roku wytyczono i 

oznakowano specjalne szlaki do jazdy pojazdami 

mechanicznymi. Szlak dla crosów i quadów został 

wytyczony w zachodniej części gminy Janów; zaczyna 

się i kończy w pobliżu kościoła w Siedlcu, przebiega 

przez Pustynię Siedlecką, północnym skrajem Zrębic, 

przez Pabianice, następnie obejmuje ostry podjazd pod 

Ostrą Górę i zjazd do przysiółka Siedlca - Piekło. Szlak 

biegnie ścieżkami i drogami z dala od zabudowań. 

Jednym z atrakcyjniejszych pod względem turystycznym miejsc w Siedlcu jest 

Kamieniołom Warszawski, który wziął swoją nazwę z faktu, że po wojnie jego kamień 

posłużył do obłożenia gmachu Urzędu Rady 

Ministrów i Sejmu RP w Warszawie. Malowniczo 

położony teren służy dzisiaj jako plener do 

kręcenia kolejnych filmów. W pozostałości 

wapiennych skał można spotkać buły krzemienne  

rozmaitych kształtach, rzadziej odciski amonitów 

i gąbek. W warstwach skalnych można 

obserwować zaburzenia spowodowane ruchami 

tektonicznymi ziemi w minionych epokach. 
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2.5 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury technicznej 
 

− Drogi 

Na terenie miejscowości Siedlec przebiegają  

drogi powiatowe: 

- nr DP  S1066 

  

− Wodociągi – Cała miejscowość jest zwodociągowana 

 

− Telefonizacja -  Cała miejscowość jest telefonizowana stacjonarnie. Na terenie 

miejscowości działa również siec telefonii komórkowej: Orange. Era, Plus.  

 

− Internet – na terenie miejscowości istnieje możliwość płatnego stałego dostępu do 

Internetu. Jest on dostępny poprzez łącze radiowe oraz łącza SDI Telekomunikacji 

Polskiej. Mieszkańcy mają również możliwość skorzystania z usług internetowych 

oferowanych przez Telekomunikację Polską (połączenia modemowe, ISDN, DSL).  

 

− Elektryczność – cała miejscowość jest zelektryzowana (sieć 230 V i 360 V) 

2.6 Gospodarka i rolnictwo 
 

� Podmioty gospodarcze zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą 
na terenie Siedlca: 

 
− OGÓŁEM - 12 
− Handel – 2 
− Produkcja – 3 
− Usługi przemysłowe – 2 
− Transport – 3 
− Usługi nieprzemysłowe - 1 
− Pozostałe usługi - 1 
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� Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie miejscowości Siedlec, ale prowadzące 
działalność gospodarczą poza terenem Siedlca: 

− OGÓŁEM - 7 
− Handel - 2 
− Produkcja 
− Usługi przemysłowe- 2 
− Transport - 1 
− Usługi nieprzemysłowe – 2 
 

� Podmioty gospodarcze zamieszkujące, prowadzące działalność w miejscu 
zamieszkania i poza miejscem zamieszkania: 

 
− OGÓŁEM - 3 
− Handel – 3 
 

� Podmioty gospodarcze zarejestrowane poza terenem Siedlca, ale prowadzące 
działalność gospodarczą na terenie Siedlca: 

− OGÓŁEM - 1 
− Usługi przemysłowe - 1 

 
 

L. p. Sekcja Nazwa 
Liczba podmiotów 

w Gminie 

1 C Przetwórstwo przemysłowe 3 

2 E Dostawy wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

1 

3 F Budownictwo 2 

4 G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych , włączając motocykle 

7 

5 H Transport i gospodarka magazynowa 4 

6 I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

3 

7 S Pozostała działalność usługowa 1 

RAZEM 21 
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Biorąc pod uwagę analizę przedsiębiorczości widać wyraźnie, iż zdecydowana 

większość podmiotów gospodarczych, to podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie miejscowości. Są to w większości przypadku mikro podmioty 

zatrudniające do 5 osób. Dominującą gałęzią jest handel oraz transport 

 

Rolnictwo: 

 

Powierzchnia Siedlca wynosi 1 901,64 ha. Struktura wykorzystania gruntów w Siedlcu 

prezentuje się następująco: 

Tabela nr 3: Struktura wykorzystania gruntów sołectwa Siedlec. 

 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha 
Udział % w ogólnej 
powierzchni sołectwa 

Grunty orne 575,10 30,24% 
Łąki trwałe 5,89 0,31% 
Pastwiska 16,40 0,86% 
Lasy 1242,82 65,36% 
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 0,68 0,04% 

Sady 12,77 0,67% 
Drogi 23,06 1,21% 
Rowy  0,00% 
Tereny różne 0,04 0,00% 
Wody płynące 0,64 0,03% 

Tereny komunikacyjne 
kolejowe i inne tereny 
komunikacyjne 

 0,00% 

Tereny osiedlowe 
zabudowane 13,68 0,72% 

Tereny osiedlowe 
niezabudowane 0,95 0,05% 

Tereny osiedlowe zieleni  0,00% 
Wody stojące 0,15 0,01% 
Użytki kopalne  0,00% 
Nieużytki 9,46 0,50% 
RAZEM 1 901,64 100,00 % 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 
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Główną grupę stanowią lasy. Stanowią one ponad 65 % ogółu wszystkich gruntów. 

Druga pod względem udziały w strukturze gruntów stanowią grunty rolne ponad 30 %.    

 

2.7 Kapitał społeczny i ludzki 
 

Ludność Siedlca według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie na dzień 31 

marca 2010 roku wynosiła 513 osób. Większość stanowią mężczyźni, którzy stanowią  

51,07 % ogólnej populacji. Grupa osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 110 osób. Cała 

grupa liczy ponad 21,44 % ogólnej populacji. Grupa osób w wieku produkcyjnym, a więc w 

wieku od 19 do 60 lat kobiety i 65 mężczyźni, wynosi 329 osób i stanowi to prawie 64,13 % 

ogólnej populacji. W grupie tej  znacznie  przeważają mężczyźni – 183, co stanowi 55,62 % 

ludności w wieku produkcyjnym. Grupa osób w wieku poprodukcyjnym, a więc osób 

powyżej 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn, wynosi 74 osób i stanowi to 

ponad 14,42 % ogólnej populacji. W grupie tej występuje przewaga kobiet - 74 kobiet, co 

stanowi 63,51 % populacji w analizowanej grupie. Szczegółowe informacje zawarte są w 

poniższych tabelach.     

Tabela nr 2: Dane demograficzne dotyczące sołectwa Siedlec. 

Lp. Przedział wiekowy 2007 2008 2009 2010 

Kobiety 232 237 248 251 

Mężczyźni  248 250 262 262 

A 
Wiek przedprodukcyjny 
razem 

111 113 119 110 

1. 19-60 kobiety 134 134 143 146 

2. 19-65 mężczyźni 168 169 174 183 

B Wiek produkcyjny razem 302 303 317 329 

3. 61 i więcej kobiety 43 43 47 47 

4. 66 i więcej mężczyźni 24 25 27 27 

C. 
Wiek poprodukcyjny 
razem 

67 71 74 74 

Ogółem 480 487 510 513 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
 

Wykres ten wskazuje w miarę ustabilizowaną liczbę mieszkańców. Liczba ta ulega 

systematycznie wzrasta. W latach 2007 - 2010 zauważalny jest również wyraźny trend 

wzrostowy (+ 33 osób).  

Wykres nr 2: Liczba ludności miejscowości Siedlec z podziałem na płeć
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów. 
 
 
Wykres ten obrazuje nieznaczną przewagę mężczyzn.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów. 
 

Powyższy wykres jednoznacznie świadczy, iż dominującą grupą są osoby w wieku 

produkcyjnym. Pozytywnym czynnikiem jest przewaga osób w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym. Zauważalny jest również trend wzrostowy 

osób w grupie wiekowej produkcyjnej jak też w grupie wiekowej poprodukcyjnym.    
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Siedlec 
 

MOCNE STRONY 

1. czyste powietrze 

2. występowanie ciekawych zabytków i walorów wypoczynkowych oraz 

krajobrazowych 

3. siec wodociągowa, elektryczna i telefonii stacjonarnej 

4. położenie na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej 

5. bliskość rezerwatu krajobrazowego PARKOWE i OSTRĘŻNIK 

6. liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne,  

7. przychylność władz gminnych do promocji i rozwoju turystycznego 

miejscowości 

8. liczne imprezy plenerowe – Pustynny Piknik, Pustynne biegi, Jurajskie Lato 

Filmowe, Święto Pstrąga,  

9. szlaki rowerowe, piesze, konne. 

10. lesistość sołectwa – ponad 65 % ogólnej powierzchni stanowią Lasy 

11. możliwość powstania Jurajskiego Parku Narodowego 

 

 

SŁABE STRONY 

 

 

1. słabo rozwinięta działalność gospodarcza 

2. słabo rozwinięta siec gastronomiczna 

3. brak chodników przy drogach gminnych i  drodze powiatowej.  

4. mała liczba połączeń autobusowych 

5. brak sieci gazowej 

6. brak rzemiosła  

7. niski poziom drobnej wytwórczości 
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SZANSE 

 

1. funkcjonowanie w strukturach Unii Europejskiej 

2. fundusze pochodzące z Unii Europejskiej 

3. wzrost popularności turystyki wiejskiej 

4. wzrost popularności aktywnych form turystyki  

5. wzrost zamożności społeczeństwa 

6. specjalizacja gospodarstw agroturystycznych  - np. dla osób z małymi dziećmi, 

dla osób niepełnosprawnych itp. 

7. powiększanie oferty agroturystycznej poprzez oferowanie całodniowego 

wyżywienia,  

8. powiększanie oferty agroturystycznej poprzez opracowanie gotowych 

programów spędzania wypoczynku dostosowane do potrzeb turystów. 

9. ekologiczne rolnictwo 

10. uczestnictwo sołectwa w programie rolno – środowiskowym. 

11. położenie geograficzne – bliskość aglomeracji katowickiej, krakowskiej i 

częstochowskiej. 

 

ZAGROŻENIA 

 

1. niestabilność prawa 

2. spadek liczby mieszkańców 

3. ukryte bezrobocie w rolnictwie 

4. rozwarstwienie społeczeństwa 

5. niestabilne finanse państwa 

6. nieuregulowana własność zespołu pałacowego 

7. bierność części społeczeństwa 

8. zahamowanie rozwoju drobnego przemysłu i brak możliwości powstania 

dużych zakładów pracy w przypadku powstania Jurajskiego Parku 

Narodowego. 

9. stereotypowy wizerunek śląska 

10. zagrożenie przestępczością rosnąca wraz z popularnością turystyczną. 



 17 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu 
odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów 
rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji  
 

Mieszkańcy Siedlca, ustalając harmonogram podejmowanych działań, wzięli pod 

uwagę możliwości finansowe zaangażowanych podmiotów, możliwości finansowe 

pozyskania środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych, potrzeby lokalnej społeczności 

związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, poprawy bezpieczeństwa, rozwoju 

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.   

W poniższych tabelach zamieszczono zgodnie z przyjętą hierarchią istotności 

następujące zadania inwestycyjne: 

Nazwa 

1. Zagospodarowanie centrum we wsi Siedlec wraz z adaptacją 

garaży na cele społeczno - kulturalne oraz budowa placów zabaw w 

miejscowości Siedlec 

Cel 
Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 

budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. 

Opis inwestycji 
wraz  

z przeznaczeniem

W ramach modernizacji terenu wokół stawu zlokalizowanego przy 

zbiorniku przeciwpożarowym na terenie Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego, zostanie uporządkowany teren wokół stawu oraz zostaną 

zamontowane elementy małej architektury. Zmodernizowany zostanie 

budynek garażowy, który będzie przeznaczony na cele społeczno – 

kulturalne. W ramach zagospodarowania terenu wokół stawu wykonany 

zostanie plac zabaw będący ogólnodostępną strefą rekreacji 

przeznaczoną dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Plac ten wyposażony 

będzie w atrakcyjne przyrządy. Wszystkie zakupione elementy 

wyposażenia placu zabaw będą spełniały normy, zapewniające 

bezpieczeństwo użytkowania. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na 

zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej, która dotychczas jest 

niewykorzystana.   

Harmonogram 
realizacji 

2010 - 2011 

Kwota końcowa i 
wskazanie źródła 

jej pozyskania 

 

180 000 zł  

Fundusz sołecki, środki Unii Europejskiej w ramach Programu LEADER. 
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Nazwa 

2 Wykonanie termomodernizacji budynku Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Siedlcu wraz z wymianą źródła ciepła i instalacją 

solarną 

Cel 
Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zmniejszenie 

zanieczyszczeń do środowiska  

Opis inwestycji 
wraz  

z przeznaczeniem

Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu. W ramach termomodernizacji 

planowane jest również wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz 

zamontowanie instalacji solarnych na budynku. Instalacje solarne pozwolą 

na zmniejszenie kosztów funkcjonowania schroniska i przyczynią się do 

zwiększenie komfortu dla turystów korzystających z usług schroniska.  

Harmonogram 
realizacji 

2011 - 2013 

Kwota końcowa i 
wskazanie źródła 

jej pozyskania 

1 500 000,00 zł - Środki PROW, Środki WFOŚ i GW,   

Środki własne gminy 

 

 

Nazwa 
3. Pomóżmy sobie sami - wzmocnienie świetlicy środowiskowej w 
Siedlcu 

Cel 

Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez  wzmocnienie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów)  

 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

W ramach projektu przewidujemy uzupełnienie i zakup nowego  sprzętu i 

wyposażenia, zakup materiałów do prowadzenia zajęć. Ponadto w 

ramach projektu planujemy zatrudnić specjalistów (psycholog, pedagog) 

którzy zapewnią fachową pomoc w prawidłowej działalności świetlicy.   

Harmonogram 
realizacji 

2011 - 2012 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

− 15 000 zł środki ROPS w Katowicach  

− 10 000 zł środki własna gminy Janów  
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5. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy 
funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub 
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. 
 

W miejscowości Siedlec można wyróżnić dwa obszar o szczególnym znaczeniu 

dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, 

ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne  

 

Pierwszym obszarem jest teren na którym wybudowana jest kapica pod .w. 

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Została wybudowa dzięki staraniom 

ks. Józefa Kordasa i ogromnej pracy własnej mieszkańców Siedlca.  Uroczyste jej 

poświęcenie dokonał biskup Stanisław Nowak w 1986 r. Stanowi ona centrum życia 

duchowego miejscowości.  

 

Drugim obszarem o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców jest teren 

Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu. Teren ten jest obszarem po byłej szkole podstawowej. 

W budynku schroniska zlokalizowana jest również świetlica środowiskowa utworzona w 

2008 r. ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach oraz oddział 

przedszkolny Przedszkola w Janowie. Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu dysponuje: 43 

miejsc noclegowych w salach wieloosobowych,  łazienki z natryskami, kuchnie 

samoobsługową, stołówkę, świetlicę. Schronisko dysponuje apartamentem rodzinnym 

składającym się z trzech pokoi dwuosobowych, własnej kuchni i łazienki, boiska sportowe 

plac zabaw, krąg do rozpalania ogniska. W 2008 roku schronisko otrzymało tytuł Złotego 

Schroniska w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych oraz 

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego " zasłużony dla rozwoju turystyki.  

 

W chwili obecnej brakuje atrakcyjnego i przyjaznego miejsca, które dawałoby możliwość 

integracji mieszkańców wsi. Istniejąca infrastruktura w tym zakresie jest, co najmniej 

niewystarczająca. Dlatego też wskazane jest również podjęcie działań, które doprowadzą do 

powstania nowej przestrzeni społecznej.  

 

 


