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„Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces”

Henry Ford

1. WPROWADZENIE
Sołecka Strategia Rozwoju jest efektem pracy mieszkańców Sołectwa Półwiosek Stary,
biorących udział w warsztatach realizowanych w ramach regionalnego programu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
W ramach programu wspierane są oddolne inicjatywy sołeckie zarówno w zakresie poprawy
infrastruktury społecznej, ale także poprawy szeroko rozumianej jakości życia.
Odnowa wsi nie jest możliwa bez zaangażowania mieszkańców, dobrej współpracy
sołectwa z gminą i organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie, odpowiedzialności
społeczności lokalnej za wspólnotę oraz solidarnej pracy na rzecz sołectwa. Niezwykle istotna
w procesie odnowy wsi jest także umiejętność zidentyfikowania i wykorzystania czynników
rozwoju lokalnego, zarówno zasobów ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, surowcowych i
majątkowych, jak też czynników wyróżniających. Temu służy właśnie proces partycypacyjnego
budowania strategii sołeckiej, która ma wyznaczyć metody postępowania zmierzające do poprawy
warunków życia mieszkańców, ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i zachowania jej tożsamości.
Strategia jest drogą do wytyczonego celu, stanu jaki zamierza osiągnąć sołectwo w określonej
perspektywie czasowej. Jej celem jest skoordynowanie działań, właściwe ich zaplanowanie i
wykorzystanie potencjału rozwojowego sołectwa, jego specyfiki i niepowtarzalnych walorów,
przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości i wartości związanych z życiem na wsi.
W procesie pracy nad strategią zrealizowane zostały następujące zadania:


przeprowadzono wizję lokalną celem poznania zasobów sołectwa i zapoznania z grupą
odnowy wsi;



dokonano analizy zasobów i ustalono cechy wyróżniające;



przeprowadzono analizę SWOT sołectwa i analizę potencjału rozwojowego;



sformułowano wizję hasłową i opisową wsi oraz opracowano listę kluczowych zadań do
realizacji w horyzoncie: krótkoterminowym oraz długoterminowym.
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2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI
wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie
Gmina: Ślesin
Faza
odnowy

Sołectwo: Półwiosek Stary
Zakres działań

*

Liczba mieszkańców: 342
Rozwój organizacyjny

brak działań

istnieje tylko rada sołecka

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy

rozproszone działanie organizacji

*

zawiązana grupa odnowy wsi

X

opracowanie planu
i programu odnowy dla
całej wsi

podejmuje się kroki na rzecz
skoordynowania działań organizacji
we wsi

X

planowanie w krótkim
horyzoncie czasowym

A
Inicjalna

porządkowanie wsi

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi
i integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć

X
X

*

brak planowania działań
w wymiarze całej wsi

działania spontaniczne

projekty startowe
(z programu krótkoterminowego)

Sterowanie rozwojem

X
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B
Początkowa

różnorodne projekty
(z programu długoterminowego) nastawione na
usunięcie podstawowych barier i zaspokojenie
głównych potrzeb

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych
posesji

C
Zaawansowana

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary
życia oraz kształtujące strukturę wsi

projekty wyróżniające wieś,
kształtuje się centrum wiejskie

powszechne zaangażowanie mieszkańców
w projekty publiczne

X

liczna grupa odnowy wsi
(skupia przedstawicieli organizacji
i instytucji)

systematyczne planowanie
działań, (np. roczne plany
rzeczowo-finansowe,
kalendarze imprez)

zawiązane stowarzyszenie na rzecz
rozwoju (odnowy) wsi

wykorzystywanie
gminnych instrumentów
wsparcia

skoordynowane działanie
organizacji obecnych we wsi

proste instrumenty
komunikacji wewnętrznej

„koalicja” organizacji
i instytucji na rzecz odnowy wsi

liczne stowarzyszenie odnowy wsi

animacja aktywności poszczególnych
grup mieszkańców

X

projektowanie działań
(projekty)

X

pozyskiwanie środków
zewnętrznych

X

systematyczne planowanie
rozwoju (aktualizowanie
planu i programu odnowy
wsi)
rozwinięta komunikacja
wewnętrzna
promocja wsi

powszechna odnowa prywatnych posesji
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D
Całościowa

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą
projekty wywołujące efekt synergiczny
(nacisk na tworzenie miejsc pracy)

stowarzyszenie odnowy wsi
instytucją rozwoju lokalnego
(Centrum Aktywności Lokalnej)

ukształtowane „centrum wiejskie”

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np.
wykorzystania odnawialnych energii)

rozwój wsi oparty na aktywności
kluczowych grup mieszkańców
(rolników, przedsiębiorców,
młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń

kompleksowe
i szczegółowe planowanie
przestrzenne
powszechny udział grup
mieszkańców
w strategicznym
planowaniu rozwoju
rozwinięta promocja oraz
komunikacja
z otoczeniem

projekty kreujące „wieś tematyczną”
dostosowanie projektów prywatnych do programu
odnowy wsi

instrumenty wsparcia
działań prywatnych

Wstaw X gdy spełnia warunek
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Sprawozdanie z wizji w terenie
Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Półwiosek Stary w dniu: 23.08.2019r.
Uczestnicy: – Małgorzata Kuligowska
Półwiosek Stary to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin. Usytuowana jest w centralnej części
gminy, w kierunku południowym od Ślesina. Obszar znajduje się w południowo-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, gdzie rynna goplańska
oddziela to pojezierze od Pojezierza Kujawskiego. Formy terenu związane są z poznańska fazą zlodowacenia wiślanego, o czym świadczy obecność na
zachód od tego terenu pasma wzgórz. Rzeźba ukształtowała się 7-8 tysięcy lat temu. Miejscowość położona jest w obrębie skupiska dużych jezior
rynnowych stanowiących ślady cyrkulacji wód w podłożu lodowca, nad Jeziorem Mikorzyńskim. Wokół jeziora dominują rozległe równinne lub
miejscami lekko faliste obszary moreny dennej. Na powierzchni zalega glina morenowa, a na niej brunatnoziemy klasy II – III. Obszar położony jest
na terasach piaszczystych i piaskach sandrowych, na których rośnie dość wąski pas lasu wzdłuż brzegów jeziora. Pobliski kompleks przemysłowy
Konina (kopalnie, odkrywki, hałdy) spowodował obniżenie wód gruntowych.
Do końca II wojny światowej miejscowość zamieszkiwało wielu Niemców i Żydów, później wysiedlonych. Na terenie wsi znajduje się cmentarz
ewangelicko-augsburski z 1883 r. Założony został dla dokonania pochówku zmarłej 5 lutego Fanny Hess – rezydentki dworu w Wąsoszach, która
dożywotnio zarządzała folwarkiem w Półwiosku Starym. W okresie międzywojennym dokonywano tam pochówku okolicznej ludności wyznania
ewangelickiego. We wrześniu 1939 r. pochowano tutaj załogę zestrzelonego samolotu niemieckiego.
Na infrastrukturę publiczną sołectwa składa się: budynek OSP, w którym znajduje się sala z zapleczem, garaż oraz świetlica z zapleczem.
Na placu przy świetlicy znajduje się wiata z ławkami, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. W innej lokalizacji funkcjonuje boisko do piłki nożnej.
We wsi aktywnie działa Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Organizacje te współpracują ze sobą podczas organizacji imprez
okolicznościowych.
Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną.
Data: 23.08.2019

Sporządziły: Maria Nowak i Magdalena Fabiniak
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Zdjęcia
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3. ANALIZA ZASOBÓW
Celem analizy zasobów jest określenie posiadanych zasobów zarówno ludzkich,
przyrodniczych, kulturowych, surowcowych i majątkowych, jak też czynników wyróżniających,
które można obecnie, bądź w przyszłości wykorzystać w realizacji przedsięwzięć zmierzających do
odnowy wsi.
ANALIZA ZASOBÓW – część I
RODZAJ ZASOBU*
walory krajobrazu, rzeźby
terenu

Teren nizinny, lasy, dostęp do
jeziora

stan środowiska

Dobry - czyste powietrze

walory klimatu

walory szaty roślinnej

PRZYRODNICZY

Opis (nazwanie) zasobu
jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
MAŁE

DUŻE

WYRÓŻNIAJĄCE

X
X

Klimat umiarkowany, brak
opadów
Lasy sosnowe, bardzo dużo
krzewów w obejściach

X

X

cenne przyrodniczo obszary
lub obiekty

świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)

wody powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)

Kosy, szpaki, zięby, pliszki,
dudki, czaple, żurawie, sójki,
kowaliki dzięcioły, sowy, wilgi,
sosnówki, perkozy, kormorany,
dziki, lisy, sarny, wiewiórki

X

Jezioro

X

wody podziemne
gleby

III-IV klasa

X

kopaliny
walory geotechniczne

str. 9

walory architektury
walory przestrzeni wiejskiej
publicznej
walory przestrzeni wiejskiej
prywatnej
zabytki i pamiątki
historyczne

Świetlica wiejska w budynku
OSP, remiza, plac zabaw,
siłownia, boisko

X

Zwarta zabudowa, zadbane
obejścia

X

Cmentarz ewangelickoaugsburski z 1883 roku

X

KULTUROWY

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty
kultu

Krzyż w Półwiosku Starym i
Półwiosku Nowym

X

święta, odpusty, pielgrzymki

Odpust parafialny 14.09,
pielgrzymki do Częstochowy i
Świętej Lipki

X

tradycje, obrzędy, gwara

Plecenie wieńcy dożynkowych,
dożynki, noc świętojańska

X

legendy, podania i fakty
historyczne

Do końca II wojny światowej
miejscowość zamieszkiwało wielu
Niemców i Żydów

X

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy
historyczne
specyficzne nazwy

Gęś Agata

specyficzne potrawy

Gzik z ziemniakiem, pyrczok,
czarnina, obsypunka, gęsina

dawne zawody

Kowal, dkarz

zespoły artystyczne, twórcy

Zespół muzyczny Majka, Venus

X
X
X
X

ANALIZA ZASOBÓW – część II

RODZAJ ZASOBU

Opis (nazwanie) zasobu
jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
MAŁE

DUŻE

WYRÓŻNIAJĄCE
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OBIEKTY I TERENY
INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA

działki pod zabudowę
mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady
usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nieużytkowane
obiekty gospodarskie
(stodoły, spichlerze, kuźnie,
młyny, itp.)
place publicznych spotkań,
festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne
szkoły

Prywatne

X

Występują

X

Plac przy remizie OSP, boisko
sportowe
Remiza OSP, świetlica wiejska
Siłownia zewnętrzna, boisko
sportowe
Plac zabaw i wiata przy remizie

X
X
X
X

przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wodociąg, kanalizacja

Wodociąg

sieć telefoniczna i
dostępność Internetu

Drogi asfaltowe częściowo
oświetlone, dwie drogi
nieutwardzone
Chodnik w części Półwioska
Starego
Sieć telefoniczna
i internetowa w pełni dostępna.

telefonia komórkowa

Ogólniedostępna

drogi (nawierzchnia,
oznakowanie, oświetlenie)
chodniki, parkingi

X
X
X
X
X

Internet szerokopasmowy
transport publiczny:
a) kolej (przystanki)
b) autobus (przystanki)

a)
b) 4 przystanki autobusowe

X

inne
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ANALIZA ZASOBÓW – część III

RODZAJ ZASOBU

GOSPODARKA, ROLNICTWO

miejsca pracy (gdzie, ile? )

Opis (nazwanie) zasobu
jakim wieś dysponuje

Restauracja Vivat, Ośrodek
Wypoczynkowy Delfin

gastronomia

Ośrodek Delfin i restauracja
Vivat

gospodarstwa rolne
uprawy hodowle

MAŁE DUŻE

Gospodarstwa rolne, restauracje,
ośrodek wypoczynkowy

znane firmy produkcyjne
i zakłady usługowe i ich
produkty

miejsca noclegowe

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)

Ośrodek Delfin, domki
letniskowe, pokoje do wynajęcia,
łącznie około 300 miejsc
Wiele gospodarstw rolnych
Uprawy zbóż, hodowle bydła

WYRÓŻNIAJĄCE

X
X
X
X
X
X

możliwe do wykorzystania
odpady produkcyjne

ŚRODKI FINANSOWE
I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

zasoby odnawialnych energii

środki udostępniane przez
gminę i/lub powiat

Fundusz Sołecki i dotacje z
powiatu

X

środki wypracowywane
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MIESZKAŃCY ( KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI)

autorytety i znane postacie
we wsi
krajanie znani w regionie,
w kraju i zagranicą
osoby o specyficznej lub
ważnej wiedzy i
umiejętnościach, m.in.
studenci

Sołtys

Studenci

X

X

przedsiębiorcy, sponsorzy
osoby z dostępem do
Internetu i umiejętnościach
informatycznych

Internet ogólnodostępny

X

związki i stowarzyszenia

OSP,
KGW

X

kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)

Współpraca
z Przeglądem Konińskim

X

Gazeta Ślesińska

X

pracownicy nauki

INFORMACJE
DOSTĘPNE O WSI

współpraca zagraniczna
i krajowa

publikatory, lokalna prasa
książki, przewodniki

strony www

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które
mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych
przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś).
Opracowanie: Ryszard Wilczyński
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4. ANALIZA SWOT

SILNE STRONY
(atuty wewnętrzne)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dobra baza noclegowa (ośrodek, domki, pokoje)
Dostęp do jeziora.
Boisko sportowe.
Budynek remizy OSP ze świetlicą wiejską.
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna.
Działające od 52 lat OSP i od 60 lat KGW.
Częściowe oświetlenie i chodnik.
Duża ilość organizowanych imprez.
Bardzo dobry i rozsądny sołtys od 5 lat.
Wysokie osiągnięcia w konkursach (kulinarne,
wieniec dożynkowy, wianki).
Dostęp mieszkańców do urządzeń wodnych.
Zadbane posesje, nacisk na utrzymanie porządku
Dobry przepływ informacji (m.in. facebook).
Dobra współpraca organizacji i sołtysa.
Tradycja plecenia wieńcy dożynkowych. i
wianków świętojańskich,"sprzątania świata".
Przygotowywanie tradycyjnych potraw
ochweśnickich na różne imprezy.
Wspólne obchodzenie świąt i uroczystości.
Bardzo dobre kontakty z proboszczem.
Dobra współpraca z burmistrzem.
Wsparcie ze strony przedsiębiorstw.

SZANSE
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)

SŁABE STRONY
(słabości wewnętrzne)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych.
Wolne łącza internetowe.
Niewystarczające oświetlenie uliczne.
Chodniki tylko w części miejscowości.
Niewystarczające wyposażenie świetlicy
wiejskiej, w tym brak ogrzewania.
Słabo zagospodarowane miejsce przy boisku
sportowym.
Niewystarczające zagospodarowanie linii
brzegowej jeziora.
Niewystarczające wyposażenie kuchni w
remizie OSP.
Nie wszystkie drogi w sołectwie mają
nawierzchnię asfaltową .
Wysokie natężenie hałasu na jeziorze
spowodowany dużą ilością motorówek.
Wysoki koszt ogrzewania elektrycznego w
remizie OSP.
Niski poziom bezpieczeństwa na drodze
spowodowany dużym natężeniem ruchu i
brakiem ścieżki rowerowej.

ZAGROŻENIA
(zagrożenia płynące z otoczenia)

1. Wysypisko śmieci Goranin - zagrożenie
1. Możliwość pozyskiwania funduszy unijnych.
ekologiczne.
2. Współpraca z LGD "Między ludźmi a jeziorami".
2.
Duże natężenie ruchu na drogach.
3.Wsparcie od przedsiębiorstw z okolicznych
3. Osoby napływowe, z miast utrudniają rolnikom
miejscowości.
produkcję (przeszkadza im zapach z hodowli,
4. Dostępne środki z Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
szczekanie psów itp).
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5. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI
silne strony

szanse

słabe strony

zagrożenia

4

1

8

1

7

0

3

2

(-/+)

(+/-)

Standard życia (warunki
materialne)

Jakość życia (warunki
niematerialne)

3,4,5,7,3,4,5,6,8,9

1,2,6,8,9,11,12,14, 7,10,12,
2, 1,2

Tożsamość wsi i wartości
życia wiejskiego

1

3

2

1

7

0

0

0

10,13,15,16,17,18,19

(+/=)

(-/+)
Byt (warunki ekonomiczne)
20, 2,11, 1,3,4, 3
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Standard życia: Obszar na minus. Silne strony tylko 4 i 1 szansa w zestawieniu ze słabymi
stronami 7 i nie wykazanymi zagrożeniami wypadają w stosunku 5/7. Niekorzystnie kształtuje się
obszar wewnętrzny – stosunek 4/7. W sołectwie zapewniona jest podstawowa infrastruktura
techniczna i społeczna. Problemem jest nieogrzewany budynek świetlicy, brak zaplecza boiska
sportowego oraz część dróg z nawierzchnią gruntową, bez chodników i oświetlenia.
Jakość życia: Obszar kształtuje się pozytywnie. Obszar wewnętrzny pozostaje w stosunku
8/3, a zewnętrzny 1/2.

Silne strony wraz z szansami w zestawieniu ze słabymi stronami

i zagrożeniami pozostają w stosunku 9/5. Najsłabszą stroną obszaru jest wysokie natężenie hałasu
na jeziorze spowodowane dużą ilością motorówek oraz niski poziom bezpieczeństwa na drodze
spowodowany dużym natężeniem ruchu i brakiem ścieżki rowerowej Szansą na poprawę jakości
życia mieszkańców jest współpraca z LGD „Między ludźmi a jeziorami”, a zagrożenia związane są
z dużym natężeniem ruchu oraz wysypiskiem śmieci Goranin (zagrożenie ekologiczne).
Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego: Obszar o dużej ilości mocnych stron.
Czynniki wewnętrzne kształtują się w stosunku 7/0, obszar zewnętrzny nie był poruszany w
analizie SWOT. Stosunek silnych stron wraz z szansami w zestawieniu ze słabymi stronami i
zagrożeniami, kształtuje się więc - 7/0. Obszar charakteryzuje się wysoką aktywnością
mieszkańców w zakresie kultywowania tradycji, dotyczy to głównie tradycji plecenia wieńcy
dożynkowych, wianków świętojańskich oraz przygotowywania tradycyjnych potraw ochweśnickich
na różne imprezy.
Byt: Czynniki wewnętrzne na minus – stosunek 1/2, czynniki zewnętrzne na plus – stosunek
3/1. Silne strony wraz z szansami w zestawieniu ze słabymi stronami i zagrożeniami pozostają w
stosunku 4/3.
Silną stroną sołectwa jest wsparcie ze strony przedsiębiorstw, a szansą są fundusze unijne i
programy Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Natomiast słabą stroną jest wysoki koszt elektrycznego
ogrzewania świetlicy i zagrożeniem sytuacje, w których osoby napływowe z miast utrudniają
rolnikom produkcję, przeszkadza im zapach z hodowli, szczekanie psów itp.
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6. WIZJA WSI

„Półwiosek Stary –spokój i wspaniały
wypoczynek”

Półwiosek Stary to wieś położona wśród jezior i pól. Bardzo mocno rozwinięta
baza noclegowa i rekreacyjna oraz gościnność i otwartość mieszkańców powoduje,
że przybywają do nas rzesze turystów.
Dzięki dużej aktywności sołtysa, mieszkańców oraz organizacji OSP i KGW
często się ze sobą spotykamy i razem spędzamy wolny czas. Dzieci i młodzież
chętnie uczestniczą w działaniach na rzecz sołectwa ciesząc się z rozbudowanej
infrastruktury rekreacyjno- sportowej.
Słyniemy z konkursów kulinarnych, wieńcy dożynkowych i wianków
świętojańskich, których wykonywanie integruje starsze i młodsze pokolenie
mieszkańców.
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7. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI
Wizja wsi: Półwiosek Stary - spokój i wspaniały wypoczynek.
I. Plan rozwoju
1. CELE
Co trzeba osiągnąć by
urzeczywistnić wizję naszej wsi?

II. Program rozwoju

2. Co nam pomoże osiągnąć cele?
(zasoby, silne strony, szanse)

3. Co nam może przeszkodzić? (słabe
strony, zagrożenia)

ZASOBY których użyjemy
ATUTY
silne strony i szanse jakie wykorzystamy

BARIERY
Słabe strony jakie wyeliminujemy
Zagrożenia jakich unikniemy

1. Kultywowanie tradycji i historii

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
- tradycja plecenia wieńcy dożynkowych i - niewystarczające wyposażenie
wianków świętoj.,"sprzątania świata"
świetlicy wiejskiej, w tym brak
- przygotowywanie tradycyjnych potraw ogrzewania
ochweśnickich na różne imprezy
- niewystarczające wyposażenie
-budynek remizy OSP ze świetlicą
kuchni w remizie OSP
- działające od 52 lat OSP i od 60 lat
- wysoki koszt ogrzewania
KGW
elektrycznego w remizie OSP
B. STANDARD ŻYCIA

1. Rozbudowa infrastruktury
wiejskiej

- budynek remizy OSP ze świetlicą
- działające od 52 lat OSP i od 60 KGW
- częściowe oświetlenie i chodnik
- duża ilość organizowanych imprez
- bardzo dobry i rozsądny sołtys od 5 lat
- możliwość pozyskiwania fund. unijnych
- współpraca z LGD "Między ludźmi a
jeziorami"
-wsparcie od okolicznych przedsiębiorstw
- dostępne środki z Wielkopolskiej
Odnowy Wsi

- niewystarczające oświetlenie
uliczne
- chodniki tylko w części
miejscowości
- niewystarczające wyposażenie
świetlicy wiejskiej, w tym brak
ogrzewania
- słabo zagospodarowane miejsce
przy boisku sportowym
- nie wszystkie drogi w sołectwie
mają nawierzchnię asfaltową

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?

1. Odnowienie cmentarza ewangelickoaugsburskiego.
2. Wydanie publikacji nt. historii sołectwa.
3. Organizacja warsztatów rękodzieła.
4. Organizacja warsztatów kulinarnych
tradycyjnej kuchni.
5. Zagospodarowanie terenu przy krzyżu.

1. Budowa wiaty grillowej.
2.Wykonanie oświetlenia drogowego.
3. Wykonania ogrzewania remizy i świetlicy
4. Budowa 2 dróg asfaltowych.
5. Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy.
6. Doposażenie boiska sportowego.
7. Zakup i montaż koszy na nieczystości.
8. Budowa chodnika.
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA

1. Zwiększenie integracji
mieszkańców.

1. Promocja miejscowości.
2. Zwiększenie przedsiębiorczości
mieszkańców.

- budynek remizy OSP ze świetlicą
wiejską
- działające od 52 lat OSP i od 60 lat
KGW
możliwość pozyskiwania fund. unijnych
- współpraca z LGD "Między ludźmi a
jeziorami"
- wsparcie od przedsiębiorstw z
okolicznych miejscowości
- dostępne środki z Wielkopolskiej
Odnowy Wsi
- bardzo dobry i rozsądny sołtys od 5 lat

- niewystarczające wyposażenie
świetlicy wiejskiej, w tym brak
ogrzewania
- niewystarczające wyposażenie
kuchni w remizie OSP
- wysoki koszt ogrzewania
elektrycznego w remizie OSP
- słabo zagospodarowane miejsce
przy boisku sportowym
- niski poziom bezpieczeństwa na
drodze spowodowany dużym
natężeniem ruchu i brakiem ścieżki
rowerowej

D. BYT
- budynek remizy OSP ze świetlicą
- wolne łącza internetowe
wiejską
- niewystarczające wyposażenie
- plac zabaw i siłownia zewnętrzna
świetlicy wiejskiej, w tym brak
- działające od 52 lat OSP i od 60 lat
ogrzewania
KGW
- niewystarczające wyposażenie
- możliwość pozyskiwania fund. unijnych kuchni w remizie OSP
- współpraca z LGD "Między ludźmi a
- wysoki koszt ogrzewania
jeziorami"
elektrycznego w remizie OSP
- wsparcie od przedsiębiorstw z
- osoby napływowe, z miast
okolicznych miejscowości
utrudniają rolnikom produkcję
- dostępne środki z Wielkopolskiej
(przeszkadza im zapach z hodowli,
Odnowy Wsi
szczekanie psów itp).

1. Organizacja kuligów.
2. Organizacja rajdów rowerowych.
3. Organizacja festynów rodzinnych.
4. Organizacja wycieczek krajoznawczych.
5. Organizacja spotkań przy ognisku.
6. Organizacja cyklicznych , tematycznych
spotkań mieszkańców.
7. Organizacja wspólnych spacerów i
odwiedzania ciekawych miejsc.
8. Organizacja sołeckiej wizyty studyjnej
world cafe.

1.1. Wydanie przewodnika turystycznego.
1.2. Założenie i prowadzenie strony
internetowej sołectwa.
1.3. Wykonanie i montaż witaczy.
2.1. Warsztaty z zakresu pozyskiwania
środków unijnych.
2.2. Szkolenie rolników na temat pisania
wniosków do AMRMR.
2.3. Szkolenie z zakresu zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej.
2.4. Warsztaty z zakresu pisania projektów.
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES wrzesień 2019 - wrzesień 2021
Czy nas stać na realizację?
Kluczowy problem

Odpowiedź

(tak/nie)

Propozycja projektu

Punktacja

Hierarchia

Organizacyjnie Finansowo
Co nas najbardziej
zintegruje?

Wspólne spotkania

Na czy nam
Rozbudowie infrastr.
najbardziej zależy?
społecznej

Organizacja spotkań integracyjnych - gry
i zabawy dla małych i dużych

Tak

Nie

7

4

Doposażenie boiska sportowego

Tak

Nie

12

2

Co nam najbardziej
przeszkadza?

Zły stan dróg
gminnych

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na
sołeckich drogach gminnych

Nie

Nie

8

3

Co najbardziej
zmieni nasze
życie?

Całoroczne miejsce
spotkań

Wykonanie ogrzewania świetlicy
wiejskiej

Nie

Nie

15

1

Co nam przyjdzie
najłatwiej?

Wspólna praca

Przygotowanie terenu pod wiatę grillową

Tak

Tak

3

5

Na realizację jakiego projektu
planujemy pozyskać środki zewnętrzne?
Z jakich źródeł? (Maksymalnie 3

propozycje uszeregowane według
ważności)

1. Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej - UMWW/PROW
2. Doposażenie boiska sportowego - PROW/UMWW
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na sołeckich drogach gminnych - PROW/Gmina
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi
uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:
Małgorzata Kuligowska, Jadwiga
Rybacka, Arleta Lutkowska
Podpisy moderatorów odnowy wsi:
Maria Nowak
Magdalena Fabiniak

Załączniki:
1. Listy obecności na warsztatach sołeckich
2. Oświadczenia w sprawie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników
warsztatów
3. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz
warsztatów sołeckich (płyta CD lub inny równoważny nośnik
elektroniczny).
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