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Wstęp  
 

Plan Odnowy Miejscowości Truszczanek na lata 2008-2015 obejmuje główne kierunki rozwoju, 

mające na celu pobudzanie i stymulowanie współpracy społeczności lokalnej na rzecz 

zrównowaŜonego rozwoju społeczno-gospodarczego, zachęcanie do rozwijania nowych form 

aktywności, zapobieganie peryferyzacji miejscowości Truszczanek oraz tworzenie poczucia więzi 

mieszkańców ze swoją miejscowością.  

ZałoŜeniem Planu Odnowy Miejscowości jest podejmowanie przedsięwzięć mających na celu 

oŜywienie społeczne poprzez dbałość o walory kulturowe.  

Zasięg terytorialny Planu wyznaczają granice administracyjne miejscowości Truszczanek. 

Plan jest zgodny z załoŜeniami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rozprza na lata 2004-2013. 

Zadania inwestycyjne zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Truszczanek określają cele 

nadrzędne w poszczególnych sferach rozwoju wsi, natomiast ich wyboru dokonano w oparciu 

o wnioski mieszkańców i analizę SWOT aktualnej sytuacji miejscowości Truszczanek.  

Zadania obejmują poprawę i wzmocnienie potencjału społecznego, kulturalnego, a opis zadań 

obejmuje lokalizację, uzasadnienie, nakłady, jednostkę odpowiedzialną za realizację i planowany 

termin. Realizacja wskazanych zadań ma na celu osiągnięcie zamierzeń objętych procesem 

odnowy.  

Zdania zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Truszczanek na lata 2008-2015 wpisują się 

w załoŜenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa 3: 

„Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej” – Działanie: „Odnowa 

i rozwój wsi” (Kod Działania 313, 322, 323). 

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest wsparcie rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW), zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 

(Dz.Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 

grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) - 

(Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).   

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” zawarte w Osi 3 PROW 2007-2013 realizuje cel polegający 

na poprawie jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych 

i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.  

Realizacja zadania - budowa sali zebrań w Truszczanku – pozwoli na oŜywienie działalności 

kulturalnej, rozwijanie poczucia wspólnoty, promowanie wartości związanych z miejscową 

specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. W środowisku wiejskim integracja społeczności 
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lokalnej w obecnych warunkach nie ma szans na tak duŜy rozwój, jaki obserwujemy 

w  społeczności miejskiej. Głównym tego powodem jest brak miejsc, które mogłoby stanowić 

zaplecze dla tego typu procesów. Doskonałym rozwiązaniem jest tutaj sala zebrań, która umoŜliwi 

gromadzenie lokalnej społeczności w jednym miejscu. Dzięki odpowiedniej organizacji stanowić 

moŜe najwaŜniejszą komórkę integracyjną na terenach wiejskich. Jak się okazuje, w niektórych 

miejscowościach odgrywa ona kluczową rolę. Łączy ona ludność z danego terenu poprzez 

rozwijanie wspólnych zainteresowań i rozwiązywanie problemów  nie tylko poszczególnych 

mieszkańców, ale całej społeczności. 

Plan Odnowy Miejscowości Truszczanek na lata 2008-2015 jest spójny ze Zintegrowanym 

Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego przyjętym przez Radę Ministrów 16 marca 

2004 r. w szczególności w odniesieniu do Osi 3 (społecznej) – „Jakość Ŝycia na obszarach 

wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej”, w zakresie realizacji Działania 3.4. „Odnowa 

i rozwój wsi”, ponadto będzie stanowił obligatoryjny załącznik wniosków aplikacyjnych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Plan ma charakter okresowy, przewiduje systematyczną ocenę i aktualizację planowanych działań 

oraz projektów w ramach konsultacji społecznych. SłuŜy określeniu kierunków rozwoju 

miejscowości oraz wyznacza konkretny projekt do realizacji. Ponadto ma na celu między innymi 

stworzenie warunków do osiągnięcia zrównowaŜonego i trwałego rozwoju zgodnego ze 

standardami Unii Europejskiej poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych walorów 

województwa oraz wynegocjowanych przez Polskę warunków akcesji. 

Dokument jest spójny z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Rozprza na lata 2004-2013 oraz 

Strategią Rozwoju Gminy  na lata 2002-2010 uchwaloną w 1998 roku.  

Identyfikacja problemów jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rozprza. 

Identyfikacja źródeł środków finansowych na realizację projektu planowanego obejmuje: budŜet 

gminy oraz środki pomocowe w ramach funduszu PROW – Sekcja Orientacji dziedzina interwencji 

Funduszy Strukturalnych – 1306. 
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1. PołoŜenie i infrastruktura 
 
1.1. Poło Ŝenie gminy  

Gmina Rozprza leŜy w południowej części powiatu piotrkowskiego i środkowej części województwa 

łódzkiego, w sąsiedztwie gmin: Wola Krzysztoporska, Sulejów, Ręczno, Łęki Szlacheckie, 

Gorzkowice, Kamieńsk (z powiatu radomszczańskiego). 

Administracyjnie gmina Rozprza dzieli się na 34 sołectwa: Białocin, Biała RóŜa, Bryszki, Budy, 

Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Kęszyn, Longinówka, Lubień, Łazy DuŜe, Łochyńsko, 

Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Mierzyn, Wola Niechcicka Stara, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko 

DuŜe, Rajsko Małe, Romanówka, Stara Wieś, Straszów, Wroników, Truszczanek, ZmoŜna Wola, 

Świerczyńsko, Pieńki, Rozprza, Bagno, Bazar, Rada Osiedla w Niechcicach. 

 

1.2. Poło Ŝenie miejscowo ści  

Miejscowość Truszczanek leŜy w zachodniej części gminy Rozprza w sąsiedztwie miejscowości: 

Świerczyńsko, Wroników, Gieski.  

Miejscowość Truszczanek połoŜona jest przy drodze powiatowej nr 1521E/Z. W odległości około  

11 km od miejscowości przebiega lina kolejowa: Częstochowa – Radomsko – Piotrków – Koluszki, 

a 15 km linia Bełchatów – Piotrków Trybunalski. 

Ogólny stan dróg określa się jako dobry. Większość dróg posiada nawierzchnię bitumiczną. 

Stan dróg gruntowych stanowiących dojazd do pól określa się jako dostateczny, 

umoŜliwiający przejazd.    

Miejscowość oddalona jest od Piotrkowa Trybunalskiego o 20 km.   

Powierzchnia miejscowości Truszczanek wynosi ok. 120 ha.  
 
           Tabela 1.  Udział poszczególnych klas bo nitacyjnych w miejscowo ści Truszczanek oraz w Gminie Rozprza  

Obręb Klasa 
bonitacyjna 

Powierzchnia na terenie 
miejscowo ści Truszczanek 

ha 

Powierzchnia 
na terenie gminy 

ha 

IIIa 0,3900 480,2604 

IIIb 0,5900 1394,5149 

IVa 42,8836 1940,8654 

IVb 35,3200 1619,0514 

V 15,0164 2008,1724 

VI 1,9400 906,8148 

Grunty orne 

VIz 0,0000 58,2747 
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Obręb Klasa 
bonitacyjna 

Powierzchnia na terenie 
miejscowo ści Truszczanek 

ha 

Powierzchnia 
na terenie gminy 

ha 

II 0,0000 1,8620 

III 0,5960 219,0988 

IV 18,5569 882,4539 

V 2,5886 630,6455 

Łąki 

i pastwiska 

VI 0,0400 109,9187 

Lasy Lasy ochronne, lasy do 
40 lat,  2,2150 1035,7686 

         Grunty bez klasy  0,4854 65,5009 

 
Miejscowość jest zelektryfikowana w 100% za pomocą napowietrznych linii 15 kV, nie posiada 

jednak sieci gazowniczej. Wieś objęta jest zasięgiem telefonii stacjonarnej – Telekomunikacji 

Polskiej SA oraz komórkowej – sieci GSM. 

 

1.3. Warunki klimatyczne  

Miejscowość Truszczanek połoŜona jest na styku ścierających się mas powietrza oceanicznego 

i kontynentalnego, co powoduje znaczne zmiany pogody. Średnia roczna suma opadów wynosi 

600-650 mm, natomiast temperatura 7,7oC. Wśród wiatrów 20% stanowią wiatry zachodnie, 

natomiast 11,8% - południowo – zachodnie. Częstotliwość wiatrów naleŜących do klas prędkości 

0-2 m/s i 2-5 m/s wynosi odpowiednio 44,1% i 42,4%, na ciszę natomiast 6,9%. 

Okres wegetacyjny z intensywnym wzrostem roślin często charakteryzuje się niedoborem wody, 

natomiast zbiorów – nadmiarem opadów. 

 

1.4. Wody powierzchniowe  

Na terenie miejscowości Truszczanek nie występują wody powierzchniowe. 

 

1.5. Wody podziemne 

Poziom wodonośny czwartorzędowy występuje na głębokości około 40 m p.p.t. Wydajność 

potencjalna studni waha się pomiędzy 70-120 m3/h. Wody te mają charakter swobodny.  Jak dotąd 

nie stwierdzono zanieczyszczeń omawianych wód w skali makroregionalnej.  

 

1.6. Surowce naturalne 

Na terenie miejscowości Truszczanek nie stwierdzono występowania złóŜ surowców naturalnych.  
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2. Liczba ludności 
 

2.1. Liczba ludno ści w gminie  

Gminę Rozprza w 2007  roku zamieszkiwało 12 178 osób (stan na dzień 31.12.2007), tj. o 16 

więcej, niŜ w 2002 roku. Wzrost liczby ludności w omawianym okresie wyniósł 1,01%. 
 

Tabela 2.  Liczba ludno ści w gminie Rozprza w latach 2002-2007 

 

Nazwa Gminy 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

Wskaźnik  

Rozprza 12 162 12 130 12 132 12 148 12 156 12 178 1,01% 

Źródło: Urząd Gminy w Rozprzy, Ewidencja Ludności  

 

2.2. Liczba ludno ści w miejscowo ści 

W miejscowości Truszczanek w 2007 roku zamieszkiwało  149 osób (stan na dzień 31.12.2007), 

tj. o 11 więcej niŜ w 2002 roku (w tym 81 kobiet i 70 męŜczyzn). Wzrost liczby ludności                          

w  tym okresie wyniósł 1,08%. 
 

Tabela 3.  Liczba ludno ści w Sołectwie Truszczanek w latach 2002-2007 

 

Miejscowość 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

Wskaźnik  

Truszczanek 138 139 141 147 150 149 1,08% 

Źródło: Urząd Gminy w Rozprzy, Ewidencja Ludności 
 

Liczba mieszkańców miejscowości Truszczanek na przestrzeni lat 2002-2007 nie zmieniała 

się znacząco. 
 

 

Strukturę demograficzną ludności przedstawia Tabela 4. 
 

                                        Tabela 4.  Struktura demograficzna ludno ści w miejscowo ści Truszczanek w 2007 roku  

Liczba mieszka ńców 149 

kobiety 80 

męŜczyźni 69 

 

do 18 lat 60 

powyŜej 18 lat 88 
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3. Historia 
 
3.1 Historia gminy  
 

Nazwa Rozprza oznacza miejsce, gdzie odbywały się rozprawy sądowe. Ślady najstarszej 

wczesno - średniowiecznej osady odkrytej w Rozprzy pochodzą z IX/X wieku. W tym czasie osady 

zakładano w miejscach obronnych, trudno dostępnych np. na bagnach, w widłach 

rzek itp.  

Dokument z 1065 roku wystawiony przez Bolesława Śmiałego dola klasztoru 

Benedyktynów w Mogilnie wymienia Rozprzę jako gród, który ma płacić daninę – 7 

grzywien. 

O znaczeniu, rozwoju i gospodarce w Rozprzy juŜ jako kasztelanii mówi Bulla 

Gnieźnieńska z 1136 roku ustanawiająca daniny na rzecz arcybiskupstwa w 

Gnieźnie. Na obszarze kasztelanii istniało szereg osad, których ludność 

zajmowała się rolnictwem, hodowlą bydła, wytopem Ŝelaza, bartnictwem itp. Przez Rozprzę w 

okresie wczesnego średniowiecza przebiegały waŜne szlaki handlowe: z Gdańska przez Kraków na 

Węgry i z Rusi przez Sieradz, Kalisz na Zachód.  

Gród w ciągu czterech wieków swego istnienia padł dwukrotnie pastwą płomieni. Po pierwszym 

poŜarze (XII w.) został odbudowany. W połowie Xiv wieku w trakcie bliŜej nie znanych walk uległ 

całkowitemu zniszczeniu. Rozwijała się jedynie w dalszym ciągu osada połoŜona na terenie 

dzisiejszej Rozprzy. W roku 1965 dla upamiętnienia 900 – lecia powstania grodu Rozprza 

ustawiono na prastarym grodzisku pamiątkowy głaz oraz tablicę z wyrytymi datami 1065 – 1965. 

Nawiązując do mapki kasztelanii rozpierskiej, warto przytoczyć fragment pracy Heleny Orsza –              

„Z dziejów narodu – wypisy ze źródeł i streszczenie z opracowań historycznych” tom I, wydanej                  

w Warszawie nakładem M. Arcta w roku 1908, dotyczący ustalenia granic pomiędzy kasztelaniami 

rozpierską i wolborską. 

„Przy kaŜdej zmianie własności odbywało się w XII i XIII wieku obejście, czyli objazd granic przez 

delegatów księcia a niekiedy nawet samego księcia i zawsze w obecności sąsiedztwa opolnego, 

które się takŜe osadą zwie. Obejście to było formą oddania ziemi w posiadanie. Przy 

rozgraniczaniu kasztelanii wolborskiej i rozpierskiej w roku 1255 opola wolborskie i rozpierskie 

zwołane i zapytane przez wysłanników ksiąŜęcych stwierdzają przysięgą dawne granice obu 

kasztelanii, które – rzecz charakterystyczna – są prawie w całości wodne, tudzieŜ określają 

stosunek władzy ksiąŜęcej i biskupiej do ludności zamieszkującej kasztelanię wolborską. 

Świadectwa te zatwierdzili dodatkowo ksiąŜę Kazimierz łęczycko – kujawski i Wolimir biskupy 

włocławski przez zawieszenie pieczęci. Tyle, Ŝe bardziej wyrobioną rękę rytownika widać na 

pierwszym stemplu, mniej wprawną na drugim. Ta widoczna dwoistość moŜe odnosić się jedynie 

do istnienia dwóch osiedli miejskich obok siebie, czyli do miasta Rozprzy i do obok połoŜonego 

grodu, który równieŜ nazywał się Rozprza i musiał posiadać jakieś miejskie prawa. 

Połowa wieku XV, czasy króla Kazimierza Jagiellończyka, były widocznie dla obu osiedli okresem 
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rozwoju mogą wiązać się z urzędowaniem kasztelana Henryka Zadory, który pierwszy nazwał się 

Rozpierskim i w roku 1470 ufundował w grodzie kościółek drewniany dla miejscowej ludności.                

Nie wiemy jak długo opisane pieczęcie były uŜywane, gdyŜ nie doszły do nas Ŝadne inne pisma          

z późniejszych czasów z pieczęciami Rozprzy. MoŜna tylko przypuszczać, Ŝe te same stemple 

słuŜyły obu miasteczkom aŜ do czasów rozbiorowych, czyli do końca XVIII wieku, gdyŜ zachowała 

się wiadomość, Ŝe jeszcze w roku 1763 zbudował dla grodu nowy mutowany juŜ kościół ówczesny 

właściciel Szymon Zaręba. Kiedy miasteczko przeszło do rąk prywatnych - nie wiadomo.  

Opinia prof. M. Gumowskiego w sprawie pochodzenia nazwy Rozprza oraz                   

w prawie herbu Rozprzy: Rozprza jest miejscowością województwa łódzkiego                  

w powiecie piotrkowskim i ma charakter osady stanowiącej siedzibę urzędu 

gminnego. Dawniej była ona jednak miasteczkiem o bardzo starych tradycjach, 

tak, Ŝe nawet utarło się powiedzenie „starsza Rozprza od Piotrkowa”.  
 

Rzeczywiście najstarsze wzmianki o mieście sięgają XII wieku. Jedną z nich 

znajdujemy bulli papieŜa Innocentego III z roku 1136 dla kościoła gnieźnieńskiego, drugą zaś w 

dokumencie księcia Bolesława Śmiałego dla Mogilna z roku 1065. Krytyka naukowa poprawia 

jednak tę datę na rok 1165, a imię księcia – na Bolesława IV Kędzierzawego. Dokument przyznaje 

7 grzywien srebra z Rozprzy dla klasztoru mogileńskiego. 

Miejscowość Rozprza była wtedy własnością księcia i składała się z miasteczka i grodu,                  

w miasteczku rządził burmistrz, w grodzie zaś kasztelan, których szereg znanych jest od lat 1227-

1755. Byli oni urzędnikami ksiąŜęcymi i zasiadali w senacie, ale wyjątkowo tylko zwali się 

Rozpierskimi. Do takich wyjątków naleŜał kasztelan Zadora Henryk z połowy XV wieku, osobnego 

jednak rodu rycerskiego o tym nazwisku zdaje się wtedy nie było. 

Malowidło kolorowe tego herbu znajdowało się w specjalnym albumie w Archiwum akt dawnych              

w Warszawie, ale w roku 1944 spaliło się z nim razem i tylko przerys i notatki mnie po nim zostały. 

Herb ten przedstawiał szeroki mur forteczny z szeregiem blanków i strzelnic, a nad nim róŜę 5-cio 

listną, białą na czerwonym tle. RóŜa ta jest wzięta z herbu Poraj Sucheckich, którzy w owych 

czasach byli właścicielami Rozprzy. 

Herb miejski tak uformowany nie wszedł jednak w uŜycie, gdyŜ wysłany w roku 1847                            

do Petersburga nie otrzymał najwyŜszej aprobaty. Uderza w tym jedno. Oto projekt z roku 187 

odnosił się tylko do jednej Rozprzy, tak jakby gród juŜ nie istniał, zniszczony w czasie katastrof 

politycznych.  

Przywracając dziś herb oryginalny, moŜemy wziąć pod uwagę jedynie pieczęć 

drugą z wieŜami kościelnymi z XV wieku. One to bowiem były i są prawdziwym 

herbem naszego miasta. Kolory jego nie zachowały się na Ŝadnym zabytku, ale 

moŜna przyjąć mury wieŜ białe, dachy niebieski a krzyŜe na szczytach złote – 

wszystko na tle czerwonym. 
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3.2 Historia miejscowo ści Truszczanek 
 

 
Powiat Piotrkowski - mapa szczegółowa  
Królestwa Polskiego 
 

Pierwsze wzmianki dotyczące miejscowości Truszczanek 

Kolonia, powiat piotrkowski, gmina Rozprza pojawiły się 

w 1827 r. Składała się z 2 części - pierwsza część miała 

14 domów, 90 mieszkańców, druga część miała 3 domy, 

20 mieszkańców. Ogółem liczba mieszkańców wynosiła 

110 mieszkańców (Źródło: Słownik geograficzny 

Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 

Warszawa druk „wieku” Nowy Świat Nr 61 1892 r.).  

 

Powiat Piotrków - Gubernia piotrkowska – w jej skład 

wchodziło 48 miejscowości w tym Truszczanek. 
 

 

4. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie 
miejscowości 

 

4.1. Flora i fauna 

Na terenie miejscowości znajdują się lasy, które zajmują 2,22 ha. Wśród gatunków drzew 

przewaŜają sosna, olsza, brzoza. Tereny zielone stanowi roślinność w granicach gospodarstw 

domowych oraz łąki i pastwiska. Wśród  gatunków flory przewaŜa duŜa rodzina traw i roślin 

drobnych. Pastwiska charakteryzują się większym udziałem sitów oraz jaskra rozłogowego 

i mietlicy rozłogowej. Ponadto obserwuje się tu takie rośliny, jak: szczaw kędzierzawy, mięta 

długolistna, pięciornik gęsi i rozłogowy, kostrzewa trzcinowata, wyczyniec kolankowy.  

 
              Krajobraz miejscowo ści Truszczanek 
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Wśród zwierzyny dominują sarny, zające, lisy, jelenie, płazy bezogonowe (Ŝaby i ropuchy), 

jaszczurki w tym padalce. Bogato reprezentowana jest równieŜ fauna ptaków charakterystyczna 

dla krajobrazu rolniczego, a więc bociany, kuropatwy, skowronki, wróble, sikorki, ptaki drapieŜne 

(jastrzębie, pustułki). Porównując z podobnymi regionami Polski moŜna spodziewać się, Ŝe 

występują tu równieŜ stale lub sezonowo gatunki chronione. 

              
                               Krajobraz miejscowo ści Truszczanek 

 

4.2. Działalno ść gospodarcza i rolnicza 
 

Na terenie miejscowości działalność gospodarczą pozarolniczą prowadzi 1 podmiot – świadczący 

usługi elektryczne.  

W produkcji rolniczej dominuje uprawa zbóŜ. Warunki pogodowo – bonitacyjne na tych 

terenach sprzyjają produkcji rolnej. W strukturze agrarnej przewaŜają drobne gospodarstwa.  

 

4.3. Edukacja 

Na terenie miejscowości Truszczanek nie ma Ŝadnej szkoły. Dzieci oraz młodzieŜ uczęszczają 

do szkół, znajdujących się na terenie sąsiednich miejscowości. Szczegóły przedstawia Tabela 5.  
 

Tabela 5.  Liczba uczniów z miejscowo ści Truszczanek ucz ęszczających do Zespołu Szkolno-Gimnazjanlnego w Niechcicac h  

                  w roku szkolnym 2007/2008  

Lp Szkoła Liczba  uczniów 

1. Szkoła Podstawowa w Niechcicach 7 

2. Gimnazjum w Niechcicach 9 

                                                                                Łącznie      16 

 

4.4. Kultura 

Na terenie miejscowości Truszczanek brak jest obiektów o wartości kulturowej.  Potencjał tkwi 

jednak w tutejszej ludności. Wykazuje ona bowiem wszechstronne zainteresowanie regionalnymi 

tradycjami. Skupiając się wokół Koła Gospodyń Wiejskich oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej organizuje 

obchody świąt, doŜynek, wymieniają poglądy na temat kuchni regionalnej i obyczajów. Mieszkańcy 

interesują się literaturą, muzyką, tańcem.  
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Poza istniejącym od 11 lat boiskiem wiejskim, które jest miejscem rozgrywek sportowych, 

organizowania spotkań i obchodów lokalnych uroczystości (np. festynów sołectwa), mieszkańcy 

nie posiadają wystarczającego zaplecza, gdzie mogliby rozwijać w sobie potencjał kulturowy, 

poczucie własnej wartości oraz toŜsamości. 

 

4.5. Turystyka i sport 

Na terenie wsi sport i rekreacja są dostatecznie zorganizowane, co sprzyja integracji społeczności 

lokalnej. Boisko wiejskie jest miejscem rozgrywania meczy piłki noŜnej, siatkowej oraz plaŜowej. W 

roku 2007 i 2008 odbyły się tu Powiatowe Zawody Sikawek Ręcznych. Mieszkańcy głównie we 

własnym zakresie dbają zorganizowanie i właściwy przebieg imprez sportowych, co z kolei 

przekłada się pozytywnie na ich Ŝycie społeczne. 

 

4.6. Aktywno ść społeczna 

Miejscowość Truszczanek odznacza się dość duŜą aktywnością społeczną. Mieszkańcy  integrują 

się w ramach realizacji róŜnych zadań. Wymieniają się wiadomościami na temat kuchni 

regionalnej. Biorą regularny, czynny udział w organizacji konkursów, doŜynek, festynów, 

np.: „Festyn Sołectwa Truszczanek”. Dotąd odbyło się 8 festynów, w których uczestniczyli 

parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Mieszkańcy są 

dumni ze swych osiągnięć. 

    
 Festyn Sołectwa Truszczanek  
 
 
4.7. Organizacje działaj ące na terenie miejscowo ści 

W miejscowości Truszczanek działa grupa skupiająca ludność o charakterze organizacji - Koło 

Gospodyń Wiejskich, które skupia wokół siebie kobiety w róŜnym wieku z terenu wsi. Podstawową 

formą ich dzisiejszej działalności jest organizowanie wspólnych spotkań kulturalnych oraz imprez 

z okazji uroczystości okolicznościowych dla mieszkańców miejscowości. Koła biorą aktywny udział 

w Ŝyciu kulturalnym gminy Rozprza (np. prezentacja stołów z potrawami regionalnymi). 

Do innych form ich działalności naleŜy promowanie zdrowej Ŝywności, racjonalnego sposobu 

odŜywiania się oraz właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego. Gospodynie organizują 

róŜnorodne pokazy, np. właściwego nakrywania do stołu, układania sztucznych bukietów, 

komponowania stroików. Są organizowane spotkania dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty 

bezpośrednie z Unii Europejskiej oraz szkolenia rolnicze. 

Wielu mieszkańców Truszczanka jest członkami Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Niechcicach. 
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4.8. Gospodarka odpadami 

Długość linii wodociągowej w miejscowości Truszczanek wynosi 3,3 km, nie posiada ona 

kanalizacji sanitarnej. Ścieki magazynowane są w zbiornikach bezodpływowych (szambach).  

Odpady komunalne pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych, gromadzone są 

w przystosowanych do tego celu pojemnikach, a następnie wywoŜone przez pracowników Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy, który posiada do prowadzenia tego typu działalności 

stosowne uprawnienia.  

Ponadto w miejscowości Truszczanek prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Gromadzone 

one są w gminnych punktach zbiórki odpadów według następujących grup: 

• szkło kolorowe 

• szkło bezbarwne 

• opakowania typu PET 

NaleŜy podkreślić duŜą świadomość ekologiczną mieszkańców Truszczanka, którzy prowadzą 

selektywną zbiórkę odpadów w szerokim zakresie. Taka działalność wyróŜnia ich pozytywnie na tle 

innych sołectw w gminie. 
 

5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 
 
Wizja miejscowości Truszczanek. 
 
Truszczanek w 2015 roku to miejscowość: 

� bezpieczna, przyjazna dla mieszkańców i przyjezdnych; 
� atrakcyjna turystycznie i kultywująca lokalne tradycje; 
� posiadająca obiekty sportowe. 
 

Truszczanek rozwija się ze względu na dogodne połoŜenie w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu 

(Katowice -  Warszawa). Obserwuje się wykup terenów przez mieszkańców okolicznych miast. 

Część z nich to osoby, które powracają w swoje rodzinne strony. Jednym z powodów takiego 

stanu rzeczy jest obawa przed rosnącymi cenami gruntów (zwłaszcza tych pod zabudowę). 

 
Analiza SWOT (Siły, Słabo ści, Szanse, Zagro Ŝenia) 
 
SIŁY (STRENGHTS) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć pozytywny wpływ na rozwój 

miejscowości, wyróŜniające miejscowość w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące podstawy dla 

rozwoju, podnoszące atrakcyjność i konkurencyjność w oczach mieszkańców, inwestorów, osób 

odwiedzających. 
 

SŁABOŚCI (WEAKNESSES) - wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć negatywny wpływ na 

rozwój miejscowości, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki w potencjałach, obniŜające 

pozycję miejscowości zarówno w oczach mieszkańców, jaki i podmiotów zewnętrznych. 
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SZANSE (OPPORTUNITIES) – czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać rozwojowi 

miejscowości, umoŜliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, uruchamianie nowych 

kierunków rozwoju. 
 

ZAGROśENIA (THREATS) – czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące utrudniać rozwój 

miejscowości, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności i blokujące moŜliwości 

podejmowania działań w róŜnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju miejscowości dziedzinach. 

 
 
Silne i słabe strony miejscowo ści Truszczanek szczegółowo przedstawia Tabela 8. 
 

Tabela 8.  Analiza SWOT  
Silne strony: Słabe strony: 

- potencjał ludzki; 

- aktywna i otwarta społeczność lokalna; 

- poczucie wartości kulturowej wśród mieszkańców; 

- występuje potencjał atrakcyjny dla rozwoju 

agroturystyki i turystyki; 

- atrakcyjne tereny pod nowe działalności np. usługi   

  (infrastruktura); 

- dobre połoŜenie geograficzne i skomunikowanie z 

innymi miejscowościami; 

- wysoka aktywność władz Gminy, posiadających 

zdolność do współpracy z otoczeniem zewnętrznym  

oraz  zdobywania zewnętrznych środków finansowych 

na realizację waŜnych przedsięwzięć gminnych; 

-dość dobry stan dróg 

- wysokie bezrobocie; 

- niewystarczająca promocja walorów przyrodniczych 

oraz dziedzictwa kulturowego; 

- brak zaplecza dla rozwoju potencjału kulturowego; 

- brak odpowiednio przystosowanego obiektu 

przeznaczonego na cele sołectwa i kulturalne; 

- zbyt mała powierzchnia lasów; 

- słabość lokalnego kapitału prywatnego  

Szanse: Zagro Ŝenia: 

- sprzyjająca polityka regionalna, w  tym adresowana 

do rozwoju obszarów wiejskich, ze strony rządu, gminy 

- zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków 

pomocowych, w tym pochodzących z Unii 

Europejskiej; 

- zwiększanie popytu i tendencji rozwoju agroturystyki  

i wypoczynku opartego o miejscowe zasoby kulturowe 

i przyrodnicze. 

- brak stabilności w polityce wspierania rozwoju 

obszarów wiejskich i gospodarki rolnej; 

- wejście do Wspólnego Rynku Europejskiego 

prowadzi do nasilenia konkurencji; 

- niskie nakłady na inwestycje remontowo – 

modernizacyjne obiektów kultury i budynków 

stanowiących zaplecze do rozwoju świadomości i 

toŜsamości kulturowej lokalnego społeczeństwa 
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6. Opis zidentyfikowanych problemów  
 

Skutki integracji naszego kraju z Unią Europejską szczególnie mocno odczuły tereny wiejskie. 

Problemy wynikające z tego faktu oraz z wieloletnich zaszłości historycznych moŜna podzielić na 

dwie grupy: 

1. dotyczące niemal całego kraju, takie jak:  

➢ spadek  opłacalności produkcji rolnej a tym samym spadek dochodów ludności wiejskiej,  

➢ braki w lokalnej infrastrukturze takie jak: kanalizacja, drogi, zaopatrzenie w energię cieplną oraz 

infrastrukturę teleinformatyczną. 

2. lokalne – w miejscowości Truszczanek zidentyfikowaliśmy następujące problemy: 

➢ INFRASTRUKTURA – stan dróg pomimo, Ŝe dość dobry, wymaga poprawy. Szczególnych 

nakładów wymagają drogi gruntowe, które powinny zostać pokryte asfaltem oraz wytyczone 

chodniki i ścieŜki rowerowe.  W miejscowości brak jest kanalizacji sanitarnej, która zbierałaby 

zanieczyszczenia w postaci ścieków i odprowadzała je do oczyszczalni. Modernizacji wymagają 

równieŜ łącza wodociągowe, które ze względu na nieszczelność powodują utratę wody. 

W miejscowości brak jest odpowiednio przygotowanego budynku, który spełniałby naczelną rolę    

w integracji społeczności lokalnej. Miejscowość takŜe nie posiada obiektu, który mógłby spełniać tę 

rolę.  

➢ DZIEDZICTWO KULTUROWE – dziedzictwo w miejscowości przejawia się Truszczanek 

głównie w lokalnej charakterystycznej kuchni, pieśni, opowieściach i dziełach. W niezwykle 

szybkim tempie Ŝycia ta sfera ulega często odrzuceniu, zapomnieniu.  

➢ DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I TURYSTYKA – w miejscowości podstawowym problemem 

jest zbyt mała powierzchnia lasów. Zaistniała sytuacja wymaga zalesienia niektórych terenów w 

celu zwiększenia bioróŜnorodności leśnej. Krajobraz Truszczanek posiada charakter środowiska 

rolnego, rzadkością więc są zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne będące miejscem Ŝycia wielu 

gatunków roślin i zwierząt. Brakuje takŜe zbiorników wodnych.  

➢ DEZINTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI – od kilkunastu lat, zauwaŜa się wzrost tempa Ŝycia. Jest 

to czynnik, który bardzo negatywnie wpływa na integrację ludności lokalnej. Mieszkańcy 

pochłonięci codziennymi obowiązkami mają coraz mniej czasu na pielęgnację więzi społecznych. 

Wygospodarowany czas wolny spędzają najczęściej w domu np. oglądając telewizję. Proces 

integracji wymaga natomiast wspólnego spędzania czasu. Dezintegracja widoczna jest 

szczególnie u osób starszych i to właśnie w ich kierunku powinny być nastawione działania.  

➢ BRAK WZORÓW DZIAŁAŃ LOKALNYCH – na terenie miejscowości jest zbyt mała działalność 

która pokazywałaby, jak działać w środowisku lokalnym. W kaŜdym społeczeństwie w wyniku 

procesu socjalizacji niezbędne jest ustalenie pewnych wzorów zachowań, sposobów współŜycia 

jego jednostek.  

➢ DOSTĘP DO INFORMACJI – tereny wiejskie w porównaniu do miejskich posiadają znikome 
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zaplecze w zakresie przesyłania i dostępu do informacji. Ludność wiejska posiada małą wiedzę na 

temat informatyzacji, obsługi komputerów, oraz oprogramowania. Truszczanek nie posiada 

równieŜ niezbędnego sprzętu oraz zaplecza, które mogłoby ułatwić rozwój społeczeństwa 

informatycznego wśród ludności lokalnej.  

➢ INNE PROBLEMY – kaŜda miejscowość, a zwłaszcza połoŜona na terenach wiejskich ma 

problemy z istnieniem ukrytego bezrobocia. W Polsce obserwuje się od dłuŜszego juŜ czasu 

spadek opłacalności produkcji rolnej, który pociąga za sobą spadek dochodów oraz powrót tzw. 

dwuetatowców do swoich gospodarstw wywołany bezrobociem w całej gospodarce.  

 

7. Koncepcja rozwiązania zidentyfikowanych 
problemów  

 
➢ INFRASTRUKTURA – brak obiektów (sali zebrań) nie pozwala na wykorzystanie potencjału 

mieszkańców i rozwój integracji społeczności lokalnej, toŜsamości kulturowej. NaleŜy więc podjąć 

działania sprzyjające realizacji zajęć artystycznych, kulinarnych, rzemieślniczych, które ludność 

lokalna integrowałaby się i współdziałała.  

➢ DZIEDZICTWO KULTUROWE – aby dziedzictwo kulturowe tych terenów zostało zachowane 

niezbędnym jest dbałość ze strony mieszkańców o jego stan. Niezwykle istotnym jest 

przekazywanie informacji o znaczeniu kulturowym z pokolenia na pokolenie tak, aby ludzie 

identyfikowali się z nim, posiadali poczucie jego wartości i znaczenia w Ŝyciu codziennym. W 

procesie tym niezbędnym elementem jest stworzenie właściwego zaplecza, które skupiałoby 

miejscową ludność.  

➢ DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I TURYSTYKA – w miejscowości podstawowym problemem, 

jak zostało wcześniej zasygnalizowane, jest zbyt mała powierzchnia lasów. Zaistniała sytuacja 

wymaga zalesienia niektórych terenów w celu ochrony bioróŜnorodności. Ochrona ta bezpośrednio 

przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tych terenów pod względem przyrodniczymi i turystycznym. 

Piękny krajobraz to takŜe  naczelny czynnik rozwoju agroturystyki, która w Polsce staje się coraz 

bardziej poŜądana. Dzięki rozwojowi wsi w tym kierunku znacznie mogą się zwiększyć dochody jej 

mieszkańców, co jest jednoznaczne z poprawą standardu ich Ŝycia i wspomaganiem 

decentralizacji. Miejscowość  Truszczanek posiada charakter środowiska rolnego. Wskazanym jest 

więc miejscowe zadrzewienie i zakrzewienie śródpolne będące miejscem Ŝycia wielu gatunków 

roślin i zwierząt. Wzbogaceniem takiego krajobrazu są zbiorniki wodne. PoniewaŜ wieś 

Truszczanek posiada wody płynące, powinno się zadbać o ich czystość oraz ochronę.  Wymagają 

one takŜe odpowiedniego zagospodarowania takŜe na cele rekreacji. Ponadto moŜna stworzyć 

sztuczne zbiorniki wodne typu stawy i “oczka”, które bezwzględnie dodawałyby krajobrazowi uroku 

i róŜnorodności. 

➢ DEZINTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI – wygospodarowany czas wolny mieszkańcy mogliby 

spędzać w sposób aktywny. Integracja powinna przebiegać w warunkach im sprzyjających.                      
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W tym celu naleŜy stworzyć miejsce spotkań lokalnej ludności. Wśród mieszkańców miejscowości 

Truszczanek moŜna zauwaŜyć zainteresowanie regionalną kuchnią i wartościami kulturowymi. 

Wykorzystując tę zaleŜność naleŜy stworzyć zaplecze, gdzie dezintegracja będzie aktywnie 

zwalczana. Taką rolę spełniałaby sala zebrań , która po wyposaŜeniu będzie gromadzić miejscową 

ludność w ramach  zajęć o charakterze kulturowym, takich jak: zajęcia artystyczne – śpiew, taniec, 

regionalna kuchnia, kulturowe – imprezy okolicznościowe, spotkania z literatami i inne. 

➢ BRAK WZORÓW DZIAŁAŃ LOKALNYCH – w kaŜdym społeczeństwie niezbędne jest ustalenie 

pewnych wzorów zachowań, sposobów współŜycia jego jednostek. Rozwiązaniem mogą tu być 

wspólne przedsięwzięcia lub inne formy organizowania się społeczności lokalnej, np. “Dzień 

sąsiada”, “Dzień Pomocy Drugiemu”, “Święto plonów” itp. Wszelkie tego typu przedsięwzięcia 

wymagają odpowiedniego zaplecza, które w tym przypadku stanowić będzie sala zebrań w 

Truszczanku.  

Miejscowość Truszczanek moŜe posiadać wiele innych problemów, które są trudne do 

zidentyfikowania. Doskonałym rozwiązaniem na ich ujawnieni moŜe być organizacja konkursu pt.: 

“Jak wyobraŜam sobie moją miejscowość”. Dzięki analizie prac wyodrębnić moŜna działania 

niezbędne do przeprowadzenia dla poprawy standardu Ŝycia mieszkańców i ich samopoczucia. 

Wyniki te moŜna następnie umieścić w przyszłości w nowelizowanym Planie Odnowy Miejscowości 

Truszczanek, jako strategię działania i rozwoju. 

Rozwiązanie problemów w skali lokalnej w jakimś stopniu  wpłynie na złagodzenie problemów  

w skali całego kraju, poprzez np. pokazanie i stworzenie wzorców postępowania, które mogą być 

zaadoptowane w innych regionach.  

 

8.  Opis planowanych zadań inwestycyjnych w latach                    
2008-2015. 

 
Tabela 9.  Planowane zadania inwestycyjne w latach 2008-2015 na terenie miejscowo ści Truszczanek  
Lp. Cel projektu zgodny z 

działaniem „Odnowa i 
rozwój wsi” 

PROW 2007-2013 

Nazwa projektu Partnerzy Okres 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

1. Budowa, remont lub 
przebudowa 
infrastruktury związanej z 
rozwojem funkcji 
turystycznych, 
sportowych lub 
społeczno-kulturalnych. 

Budowa sali zebrań                   
w Truszczanku 
 

 
 

SZACUNKOWY KOSZT:         
324 000 zł 

Gmina Rozprza 2007-2010 � BudŜet Gminy 
Rozprza 

� PROW  
   2007-2013 

Uzasadnienie : Projekt ma na celu polepszenie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, wzrost zainteresowania 
otaczającym światem kultury i przyrody, a takŜe świadomości ochrony dziedzictwa kulturowego i poczucia wartości samego 
siebie poprzez wybudowanie sali zebrań w Truszczanku. 
2. Budowa, remont lub 

przebudowa 
infrastruktury związanej z 
rozwojem funkcji 
turystycznych, 
sportowych lub 
społeczno-kulturalnych. 

Zakup wyposaŜenia do sali  
zebrań w Truszczanku 
 
 
 
SZACUNKOWY KOSZT: 
30 000 zł 

 2010-2011 � Środki własne 
Sołectwa 
Truszczanek 

    

Uzasadnienie : Projekt wpłynie na atrakcyjność i liczbę organizowanych wydarzeń o charakterze integracyjnym, 
kulturalnym, rozrywkowym, w których będą uczestniczyli mieszkańcy Truszczanka.  
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3. 
 

Kształtowanie obszaru 
przestrzeni publicznej 

Modernizacja boiska 
 
SZACUNKOWY KOSZT:  
50 000 zł 

 2012-2015 � Środki własne 
Sołectwa 
Truszczanek 

    
Uzasadnienie : Projekt zmieni estetykę Truszczanka. Przyczyni się do poprawy jakości  Ŝycia mieszkańców oraz poprawi 
wizerunek miejscowości. 

9. Opis i uzasadnienie projektu 
 

Zadania przewidziane do współfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 na terenie miejscowości Truszczanek, szczegółowo przedstawia Tabela10. i 11. 

Budowa sali zebrań w Truszczanku – Opis Techniczny: 
 
I. DANE OGÓLNE. 
 
1. Przeznaczenie i program uŜytkowy budynku 

 

Budynek sali zebrań wiejskich, parterowy, niepodpiwniczony 

 

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatura  
 

1. Projektowana powierzchnia zabudowy      –  199,09 m2 
2. Projektowana powierzchnia uŜytkowa       –  172,89 m2 
3. Kubatura projektowana                              –   815,38 m3 

 
II ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 
 
2.1. Forma, funkcja i dostosowanie do otaczającej zabudowy 
 
 Projektowany budynek sali zebrań wiejskich jest budynkiem parterowym. Dach 
dwuspadowy budynek nachyleniu połaci pod kątem 25 stopni. Dach pokryty blachodachówką. 
Układ kalenicy równoległy do drogi. Budynek dostosowany jest do otaczającej zabudowy. 
 
III DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 
 
 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne projektuje się murowane z bloczków gazobetonowych 
szer. 24cm. Ściany zewnętrzne ocieplane styropianem FS15 gr.10cm. Ścianki działowe kabin 
ustępowych wykonane z cegły pełnej gr. 12cm. Zaprojektowano więźbę dachową płatwiowo-
kleszczową, opartą na ścianach nośnych za pomocą murłat zakotwionych w wieńcach Ŝelbetowych 
kotwami stalowymi ø 16. Ławy fundamentowe Ŝelbetowe posadowione 120 cm poniŜej poziomu 
terenu. 
 
3.1. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe 
 
3.1.1. Fundamenty 
  
 Fundamenty naleŜy posadowić na gruntach rodzimych. Przyjęto pierwszą kategorię 
geotechniczną obiektu wg rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998 (2.4.126, poz. 839), oraz warunki 
gruntowe proste (§5.3 w/w rozporządzenia) w przypadku złoŜonych lub skomplikowanych 
warunków gruntowych projektant określi inny sposób posadowienia niŜ przyjęto w projekcie. 
Przyjęto poziom posadowienia fundamentów na głębokości 1,20 m poniŜej poziomu przyległego 
terenu na 10 cm warstwie betonu podkładowego klasy B7,5. Ławy fundamentowe zaprojektowano 
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o wysokości 40cm i szerokości 40cm i 54cm. Stopy fundamentowe 80x80, wysokości 55cm i 
50x50 wysokości 40cm. Ławy fundamentowe naleŜy wykonać z betonu B20 i zbroić podłuŜnie 
czterema prętami ø 12mm ze stali A-III (34GS) oraz strzemionami ø6mm ze stali A-0 (St0S) w 
rozstawie, co 33cm. Grubość otuliny betonowej prętów powinna być nie mniejsza niŜ 5cm. Stopy 
fundamentowe wykonać z betonu B20 i zbroić KrzyŜowo prętami ø 12mm ze stali A-III (34GS) w 
rozstawie, co 10cm. Ze stopy wyprowadzić cztery pręty startowe ø 14mm ze stali A-III (34GS). 
 
3.1.2. Ściany fundamentowe 
 
 Ściany fundamentowe o grubości 24 cm naleŜy murować z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej M6. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych 
naleŜy wykonać izolację poziomą (np. dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).Pionową izolację 
ścian wykonać za pomocą Simpastu Primer. 
 
3.1.3. Posadzka 
  
 Poszczególne warstwy posadzki naleŜy wykonać wg projektu technicznego architektury. 
 
3.1.4. Ściany 
  
 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne naleŜy wykonać z bloczków gazobetonowych grubości 
24cm na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne ocieplane styropianem FS15 grubości 10cm. 
Ściany działowe kabin ustępowych wykonać z cegły pełnej grubości 12cm na zaprawie 
cementowej.  
 
3.1.5. Słupy 
  
 Słupy Ŝelbetowe okrągłe zbrojone sześcioma prętami ø 12mm ze stali A-III (34GS) i 
prętami rozdzielczymi ø 6 w rozstawie co 25cm wykonać z betonu B20. 
 
3.1.6. Strop  
  

Strop z płyty Ŝelbetowej gr 10cm opartej na ścianach nośnych za pomocą wieńcy 
Ŝelbetowych 24x24cm. Płyta Ŝelbetowa zbrojona prętami ø 10mm ze stali A-III (34GS) w rozstawie 
max. co 12cm i prętami rozdzielczymi ø 8mm w rozstawie co 20cm. Strop wykonać z betonu B15. 
 
 
3.1.7. NadproŜa 
  
 NadproŜa nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach nośnych zaprojektowano z 
Ŝelbetowych belek prefabrykowanych L-19.Minimalna szerokość oparcia nadproŜy na murze 
wynosi 15cm. 
 
 
3.1.8. Wieńce 
  
 Wieńce Ŝelbetowe naleŜy wykonać z betonu B15. Zaprojektowano wieńce 24x24cm i 
24x20cm. Zbrojenie podłuŜne wieńca naleŜy wykonać z 4 prętów ø 12 ze stali A-III (34GS), 
natomiast strzemiona wykonać z prętów ø 6 A-0 (St0S) w rozstawie, co 25cm. W wieńcach naleŜy 
zatopić fajki ø16 kotwiące murłaty w rozstawie, co 100cm.  
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3.1.9. Kominy 
  
 Komin trzykanałowy naleŜy wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie 
cementowej M6. Kanał dymowy 14x27cm, kanały wentylacyjne 14x14cm.  
 
3.1.11 Przegrody zewnętrzne 
 
ściana zewnętrzna – projektowana jako dwuwarstwowa: 

1. tynk mineralny systemowy wg technologii wybranej firmy 
2. styropian FS15 grubości 10 cm 
3. bloczek gazobetonowy grubości 24 cm 
4. tynk cementowo-wapienny kat.III 

ściana fundamentowa zewnętrzna  
1. izolacja pionowa 2 x Simplast Primer 
2. styropian FS15 grubości 8 cm 
3. bloczek betonowy 24 cm 
4. izolacja pionowa 2 x Simplast Primer 

ściana fundamentowa wewnętrzna 
5. izolacja pionowa 2 x Simplast Primer 
6. bloczek betonowy 24 cm 
7. izolacja pionowa 2 x Simplast Primer 

 
3.1.12. Przegrody wewnętrzne 
  
 Ściany wewnętrzne zaprojektowano grubości 24cm z bloczka gazobetonowego i 12cm z 
cegły ceramicznej pełnej. 
 
3.1.13 Izolacje termiczne 
  
 Ocieplenie elementów konstrukcyjnych od zewnątrz po przez styropian ocieplający ścianę 
zewnętrzną. Ocieplenie dachu stanowi wełna mineralna grubości 14cm. 
 
3.1.14 Izolacje wodochronne 
  
 Wykonać wg rysunków projektu i opisu 
 
3.2. Wykończenie wnętrza budynku 
 
3.2.1. Tynki wewnętrzne 
  
 Wykonać jako mokre cementowo-wapienne kat. III lub z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowanych do ścian murowanych na plackach gipsowych.  
 
3.2.2. Posadzki 
  
 W sali zebrań i pozostałych pomieszczeniach przewidziano terakotę antypoślizgową. 
 
3.2.3. Wykładziny ścienne 
  
 Wg indywidualnego projektu 
 
3.2.4. Malowanie i powłoki zabezpieczające 
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 Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze 
zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza. Powierzchnie drewniane wewnątrz pomalować 
bejco-lakierem. Deski elewacyjne oraz drewniane wykończenie dachu zabezpieczyć preparatami 
odpornymi na warunki atmosferyczne. 
 
IV INSTALACJE SANITARNE 
 
 Wg odrębnego opracowania branŜowego. 
 
4.1. Kanalizacja sanitarna 
  
 Projektuje się szczelny zbiornik na nieczystości płynne. 
 
V PRZEWODY I URZĄDZENIA GRZEWCZE 
 
 Nie dotyczy 
 
VI PRZEWODY I URZĄDZENIA GAZOWE 
 

Nie dotyczy 
 
VII INSTALACJE I URZADZENIA ELEKTRYCZNE 
 

Wg odrębnego opracowania branŜowego. 
 
VIII PRZYŁĄCZA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH 
 
8.1. Przyłącze energetyczne 
 Zasilanie budynku przez istniejące przyłącze. 
8.2. Przyłącze wodociągowe  
 Zasilanie budynku przez projektowane przyłącze. 
8.3. Kanalizacyjne 
 Przewiduje się odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika szczelnego na 
nieczystości płynne. 
 
IX CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 
9.1. Odpady stałe 
  
 Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na 
odpadki znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania 
terenu. 
 
 
9.2. Emisja hałasów oraz wibracji 
  
 Budynek sali zebrań wiejskich nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających 
dodatkowych środków zaradczych. 
 
9.3. Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne 
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 Budynek sali zebrań wiejskich z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego 
zacienienia otoczenia, a płytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim stopniu 
naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych 
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter 
uŜytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terenów działki poza 
powierzchnią zabudowy i utwardzonych dojść i dojazdów do budynku. 
 
X UWAGI KOŃCOWE 
 
- roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy 
-zbrojenie wszystkich elementów konstrukcyjnych powinno być przed zabetonowaniem 
sprawdzone a fakt ten odnotowany w dzienniku budowy. 

 

Tabela 10. Planowane prace w zakresie budowy sali z ebrań w Truszczanku  
Data realizacji Nazwa 

rozpoczęcie zakończenie 

Warto ść 
szacunkowa 

 

Mapa do celów projektowych 2007 2007 1.220,00 

Kosztorysy z projektami 2008 2009 7.000,00 

Roboty budowlane (roboty ziemne; fundamenty, ściany 
fundamentowe, ściany parteru, strop nad parterem z 
elementami monopolistycznymi; tempel, szczyty; dach; 
posadzka; tynki wewnętrzne; stolarka okienna i drzwiowa; 
elewacja; wejście na zaplecze; wejście do Sali; podbitki – 
wewnętrzna i okapu) 

2009 2010 258.780,00 

Zasilanie i wewnętrzne instalacje oświetlenia i 
gniazd wtykowych wraz z oświetleniem (WLZ i 
rozdzielnice; instalacje wewnętrzne oświetlenia; instalacja 
gniazd wtykowych; badania i pomiary) 

2009 2010 14.000,00 

BranŜa instalacyjna (instalacja grzewcza, wentylacja, 
instalacja wodociągowa; kanalizacja; przyłącze ks do szamba) 

2009 2010 33.000,00 

Koszt nadzoru inwestorskiego 2009 2010 10.000,00 

                                                                                                 
      Ogółem:                        324.000,00

 

                                    Tabela 11. Kosz ty budowy sali zebra ń w Truszczanku - podział  
Nazwa projektu Warto ść [zł] 

Budowa sali zebra ń w Truszczanku 324.000,00 

Środki własne gminy 81.000,00 

Kredyt 0,00 

Źródła zewnętrzne 243.000,00 
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Zasadniczym celem inwestycji jest polepszenie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, wzrost 

zainteresowania otaczającym nas światem kultury i przyrody, a takŜe świadomości ochrony 

dziedzictwa kulturowego i poczucia wartości samego siebie. Ponadto nastąpi urozmaicenie oferty 

w odniesieniu do wzrastających potrzeb społecznych i podejmowanie działań w zakresie rozwoju 

zasobów ludzkich oraz aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieŜowych. 

 

10. Partnerzy 
 

Partnerami władz gminy Rozprza w realizacji projektu są mieszkańcy miejscowości Truszczanek. 

Zadeklarowali oni swą pomoc przy budowie sali zebrań, oraz aktywny udział w powiększaniu 

zasobu kulturowego na tych terenach poprzez organizację świąt, obchodów dni państwowych i 

wielu innych. 
 

11. Podsumowanie 
Niniejszy plan stanowi przykład, moŜe więc być powielany.  

Przeprowadzenie projektu w sposób bezpośredni przyczyni się do: 

• wzrostu integracji społeczeństwa 

• wzrostu poczucia świadomości o własnej wartości 

• rozwoju toŜsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego 

• zaspokojenia potrzeb  społecznych i kulturalnych 

• wzrostu tendencji aktywnego spędzania wolnego czasu w towarzystwie pozostałych 

mieszkańców  Truszczanek 

• wzrostu spójności wśród mieszkańców  Truszczanek 
 

W sposób pośredni natomiast przyczyni się do: 

• podniesienia standardu Ŝycia i pracy na wsi 

• walki z bezrobociem 

• podniesienia atrakcyjności turystycznej,  

• wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 

• wzrostu dynamiki i konkurencyjności lokalnej 
 

Budowa sali zebrań w Truszczanku pozwoli na utrzymanie dotychczasowych obyczajów i tradycji, 

organizację obchodów świąt narodowych. Wzmocni równieŜ funkcję kulturalną wsi oraz utrwali 

toŜsamość rodzinną.   

Ponadto nastąpi urozmaicenie oferty w odniesieniu do wzrastających potrzeb społecznych i 

podejmowanie działań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz  aktywizacja środowisk 

dziecięcych i młodzieŜowych. 

Tym samym znajduje rozwiązanie większość zidentyfikowanych na terenie miejscowości 

Truszczanek problemów. 
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