
UCHWAŁA NR XXIV/127/2017
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectwa Gizałki, Szymanowice, Tomice, kolonia 
Ostrowska.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1. Sołecką Strategię Rozwoju Sołectwa Gizałki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sołecką Strategię Rozwoju Sołectwa Szymanowice, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Sołecką Strategię Rozwoju Sołectwa Tomice, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Sołecką Strategię Rozwoju Sołectwa Kolonia Ostrowska, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/127/2017 

Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017r. 

   

  

Listopad 2016 

SOŁECKA STRATEGIA  

ROZWOJU SOŁECTWA 

GIZAŁKI 

w Gminie Gizałki 

 

 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

 Zenon Andrzejewski 

 Krzysztof Walendowski 

 Stanisław Gozdowiak 

 Małgorzata Wąsiewicz 

z udziałem moderatorów: 

 Iwona Bańdosz 

 Aleksandra Brzęcka 
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1. Wstęp 

 

W dniu 25 marca 2013 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął program 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 

2015 r.), jego głównym celem jest aktywizacja społeczności wiejskich. Program ten zachęca 

mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia działań zmierzających do realizacji 

przedsięwzięć na rzecz miejscowości w których mieszkamy.  

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało wpisane do Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 

2020" jest finansowany ze środków budżetu województwa wielkopolskiego i  jest 

realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

Zgłoszenie Sołectwa Gizałki  do  tego  programu rozpoczęło cykl zadań (m.in. warsztaty 

dla przedstawicieli Grup odnowy wsi), których celem było opracowanie Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Sołectwa Gizałki w Gminie Gizałki.  
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY SOŁECTWA 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Gizałki    Sołectwo: Gizałki     Liczba mieszkańców: 807 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne X 

zawiązana grupa odnowy wsi X 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

X 

porządkowanie wsi X 

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

X 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
X 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

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

głównych potrzeb 

X 

liczna grupa odnowy wsi 

(skupia przedstawicieli organizacji i 

instytucji) 

X 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

X 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

X 
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pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
x 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
X 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

X 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

X 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

X 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

X liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

X 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
X 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

X 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji X 

D
 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

X 

 

rozwój wsi oparty na aktywności  

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

X 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 

rozwoju 

X 

ukształtowane „centrum wiejskie” X 

rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z otoczeniem 
X 

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 

wykorzystania odnawialnych energii) 
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projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
X 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
X 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

 

Sprawozdanie z wizji w terenie 

W związku z przystąpieniem Sołectwa Gizałki do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, dnia 05 listopada 2016r. wraz z Sołtysem sołectwa 

Panem Zenonem Andrzejewskim, Liderem grupy Panem Krzysztofem Walendowskim, oraz Panem Łukaszem Osmanem, odbyła się wizja 

sołectwa. Podczas obserwacji można było zobaczyć elementy wyróżniające sołectwo: 

- Plac zabaw znajdujący się w jednej z bardziej bezpiecznych części sołectwa, 

- Spora ilość nowych budynków, 

-  Dobra współpraca mieszkańców,  

- Aktywne KGW, 

- Aktywna OSP, 

- Funkcjonowanie Klubu sportowego, 

- Bliskość z drogą wojewódzką, 

- Atrakcyjne położenie, wśród łąk i lasów , 

-  Dobra współpraca mieszkańców z OSP i JST,  

- Aktywna grupa liderów odnowy wsi, 

- Zakłady zatrudniające mieszkańców. 

 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: 

Gizałki, 05 listopada 2016r. 
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Uczestnicy: 

Sołtys sołectwa Pan Zenon Andrzejewski, Liderem grupy Pan Krzysztof Walendowski, Pan Łukasz Osman - pracownik UG, oraz  

dwaj moderatorzy: 

Aleksandra Brzęcka 

Iwona Bańdosz 

 

Krótka charakterystyka wsi:(aktywność mieszkańców, funkcjonujące organizacje pozarządowe, infrastruktura, charakter zabudowy, fundusze)  

Sołectwo Gizałki położone jest przy głównej drodze Wojewódzkiej Rychwał- Jarocin oraz Kalisz - Września.  Sołectwo obejmuje jedną miejscowość 

– wieś Gizałki oraz jest największym sołectwem pod względem liczby ludności, spośród wszystkich 17 sołectw Gminy Gizałki. Na terenie 

miejscowości znajduje się m. in. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Gminne 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy, Stacja benzynowa i myjnia samochodowa, Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych, Zakład Komunalny, Zespół Szkół w Gizałkach z kompleksem boisk sportowych "Orlik".  W budynku zespołu zobaczyć można Kącik 

Patrona - Ojca Św. Jana Pawła II. Wychodząc naprzeciw ograniczeniu aktywności ruchowej w życiu dzisiejszego człowieka na terenie sołectwa 

wyznaczona została trasa Nordic – Walking. Na terenie Gizałek występują również drogi gminne i powiatowe o nawierzchni bitumicznej. Miejscowość 

jest w 100% zwodociągowana. Zabudowa sołectwa jest zwarta i odnowiona. We wsi można dostrzec zdecydowaną pracowitość mieszkańców. 

Mieszkańcy słyną z zaangażowania społecznego. 

W sołectwie funkcjonuje również drużyna piłkarska, Sołectwo posiada również własna strażnicę, w której znajdują się pomieszczenia na wynajem. We 

wsi znajduje się także plac zabaw.  Gizałki aktywnie działając sportowo i rekreacyjnie posiada Orlik. Dzięki rozwojowi mieszkańców i dobrych 

relacjach z Gminą Gizałki, oraz Funduszowi sołeckiemu mieszkańcy aktywnie chcą uczestniczyć w pozyskiwaniu środków unijnych i dbaniu o dobry 

dostęp do kultury, oraz rozwój swojego Sołectwa. Załącznikiem do sprawozdania z wizji jest karta diagnozy zaawansowania odnowy wsi wypełniona 

przez moderatorów. 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 
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Data:  05-11-2016r.          Sporządził: Aleksandra Brzęcka 

               Iwona Bańdosz 

  

Warsztaty tworzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju 
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ANALIZA ZOSOBÓW 

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
Teren nizinny leśny -
krajobraz wiejski. 

 X  

stan środowiska Środowisko czyste.  X  

walory klimatu Klimat umiarkowany  X  

walory szaty roślinnej 
- Łąki, 
-Pola,  
- Lasy  

 X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Brak     

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 

- Żurawie,  
- Ptactwo wodne,  
- Zwierzyna polowa,  
- Bobry 

 X  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) 
- Rzeka Prosna,  
- Rowy melioracyjne  

  X 

wody podziemne Brak    

gleby Klasa V-VI, bielicowe  X  

kopaliny Brak    

walory geotechniczne Brak    

-K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 
Zwarta zabudowa 
domostw - odnowione 
domostwa 

X   

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

- Zespół szkół z 
kompleksem sportowym, 
- Urząd Gminy,  
- WTZ,  
- Schronisko 
młodzieżowe,  
- OSP. 

  X 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej - Ośrodek zdrowia, X   

zabytki i pamiątki historyczne 
Kącik pamięci Jana Pawła 
II 

 X  

osobliwości kulturowe Brak    

miejsca, osoby i przedmioty kultu Klub historyczny X   

     

święta, odpusty, pielgrzymki Boże Ciał- procesja X   

tradycje, obrzędy, gwara - Dożynki,    X 
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- Gwara Wielkopolska,  
- Noc Świętojańska. 

legendy, podania i fakty historyczne 
- Szlak bursztynowy, 
- Etymologia rozwoju 
wsi.  

 X  

przekazy literackie Brak    

ważne postacie i przekazy  historyczne Brak    

specyficzne nazwy Brak    

specyficzne potrawy Brak    

dawne zawody Wikliniarstwo  X  

zespoły artystyczne, twórcy Poeta J. Swędrowski  X  

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) 
zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę mieszkaniową Tak - prywatne X   

działki pod domy letniskowe Brak    

działki pod zakłady usługowe i przemysł Brak    

pustostany mieszkaniowe 
Tak – prywatna 
zabudowa 

X   

pustostany poprzemysłowe Brak    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 
Brak    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 place publicznych spotkań, festynów 

-Boisko sportowe, 
- Plac przy OSP, 
- Plac zabaw, 
- Plac 3 Maja  

 X  

sale spotkań, świetlice, kluby 
- Sala wiejska, 
 

 X  

miejsca  uprawiania sportu 
- Boisko Orlik, 
- Boisko sportowe, 

 X  

miejsca rekreacji 
- Boisko Orlik, 
- Boisko sportowe, 

 X  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Brak    

szkoły Zespół Szkół  X  

przedszkola Brak    

biblioteki Gminna Biblioteka  X  

placówki opieki społecznej 
- GOPS,  
- WTZ 

 X  

placówki służby zdrowia 
Ośrodek Zdrowia 
„FAMILIA” 

 X  
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IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
A

 

wodociąg, kanalizacja 
- Sołectwo 
zwodociągowane w 99% 

 X  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

- Stan dróg dobry-drogi 
Gminne – częściowo 
utwardzone, drogi 
powiatowe – utwardzone 
asfaltowe,  
- dobre oznakowanie 
dróg, 
- oświetlenie – częściowe. 

 X  

chodniki, parkingi, przystanki 

- Brak chodnika, 
- Przystanek autobusowy, 
- Parkingi w miejscach 
publicznych. 

 X  

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 

Sieć telefoniczna 
ogólnodostępna, 85% 
mieszkańców posiada 
dostęp do internetu. 

 X  

telefonia komórkowa 

Telefonia komórkowa -
ogólnodostępna 

 X  

inne 

Brak     

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 

Opis 
(nazwanie) 
zasobu  
jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 
R

O
L

N
IC

T
W

O
 

miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

- Rolnictwo 
(10), 
- Handel (20),  
- Rzemiosło 
(60). 

  X 

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

-Zakłady 
kotlarskie, 
- Handel, 
- Krawiectwo, 
- Stolarstwo. 

  X 

gastronomia 
Firma 
kateringowa. 

 X  

miejsca noclegowe 

Schronisko 
młodzieżowe w 
okresie 
wakacyjnym. 

 X  
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gospodarstwa rolne Ok 10 szt.  X  

uprawy hodowle 

- Trzoda 
chlewna,  
- Bydło,  
- Kury,  
- Gołębie,  
- Kaczki,  
- Zboża,  
- Kukurydza. 

X   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Nawozy 
naturalne - 
kompostowniki 

X   

zasoby odnawialnych energii Brak    

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 
P

O
Z

Y
S

K
IW

A
N

IE
 

F
U

N
D

U
S

Z
Y

 środki udostępniane przez gminę 

- Fundusz 
sołecki, 
- Dotacje dla 
OSP, 
- Dotacje 
celowe. 

 X  

środki wypracowywane 

- Praca własna 
mieszkańców 
sołectwa, 
- składki 
członkowskie. 

 X  

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi 

- Sołtys, 
- Radni, 
-Przew. KGW, 
- Przew. OSP. 

 X  

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

Ks. 
Nowarzykowice 

 X  

osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy 
i umiejętnościach, m.in. studenci 

studenci  X  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Prywatne 
działalności 
gospodarcze. 

 
X 

  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Większość 
domostw 
posiada dostęp 
do internetu.  

 X  

pracownicy nauki Brak     

związki i stowarzyszenia 
KGW, OSP, 
UKS 

 X  

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Gizałki 24  X  

współpraca zagraniczna i krajowa 

Współpraca 
Szkoły i 
mieszkańców z 
Gminami 
partnerskimi 
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IN
F

O
R

M
A

C
JE

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I 

publikatory, lokalna prasa Brak    

książki, przewodniki Brak    

strony www 

Brak    

 

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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ANALIZA SWOT 

 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Rada sołecka i mieszkańcy wsi.  
2. KGW i grupa odnowy Sołectwa.  
3. Atrakcyjne lokalizacja sołectwa przy 

skrzyżowaniu dróg wojewódzkich.  
4. Czyste środowisko.  
5. Świetlica wiejska (strażnica OSP).  
6. Imprezy integracyjne organizowane przez 

sołectwo.  
7. Prężnie działające OSP.  
8. Plac z przeznaczeniem na budowę wiejskiej 

oazy.  
9. Zwodociągowanie Sołectwa.  
10. Potencjał agroturystyczny. 
11. Imprezy integracyjne organizowane przez 

sołectwo.  
12. Plac z przeznaczeniem na budowę hali 

sportowej.  
13. Plac Zabaw. 
14. Drużyna piłkarska.  
15. Biblioteka. 
16. Szkoła.  
17. Przynależność do drogi powiatowej.  
18. Wieś zwodociągowana i z kanalizowana w 

100%.  
19. Duża ilość Kształcącej się młodzieży.  
20. Zaangażowanie mieszkańców w życie wsi. 
 

1. Mała oferta pracy dla specjalistów.  
2. Utrudniony dojazd do szkół 

ponadgimnazjalnych.  
3. Zły stan dróg.  
4. Brak chodników. 
5. Częściowe oświetlenie Sołectwa.  
6. Niedostateczna ilość miejsc rekraacji 

(ścieżki rowerowe).  
7. Niewystarczające zabezpieczenie ruchu 

przy drogach (przejścia dla pieszych).  
8. Trudności w zdobywaniu środków 

finansowych.  
9. Brak odprowadzenia wód opadowych.  
10. Brak Sali sportowej.  
11. Niedostateczne oświetlenie sołectwa.  
12. Niedostateczny przepływ informacji w 

sołectwie. 
13. Duże rozproszenie domostw.  
14. Brak gazu ziemnego.  
15. Brak punktu ratownictwa medycznego.  
16.  Duża odległość do miasta powiatowego. 

 

 

 

 

 

 

Id: B4AD1264-FD7B-4D93-91CD-DBF91E1ED7CA. Uchwalony Strona 16



   

17 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Fundusz sołecki.  
2. Pozyskiwanie funduszy z zewnątrz.  
3. Wykorzystanie pieniędzy na rozwój wsi.  
4. Napływ nowych mieszkańców.  
5. Budowa Sali sportowej.  
6. Czyste środowisko.  
7. Dobra współpraca z JST.  
8. Wzrost kapitału ludzkiego: wzrost 

różnorodności zawodów mieszkańców, 
poziomu wykształcenia.  

9. Szlak rowerowy.  
10. Możliwości inwestycyjne.  
11. Redukcja zanieczyszczonego powietrza 

poprzez gazyfikację.  
12. Park technologiczny.  

 

 
1. Migracja mieszkańców do dużych miast. 
2. Brak stabilności polityki Państwa.  
3. Brak funduszy z zewnątrz.  
4. Starzejące się społeczeństwo. 
5. Brak systemu sms – info.  
6. Zwiększony ruch na drodze 

powiatowej.  
7. Utrata funduszu sołeckiego.  
8. Niekorzystne warunki atmosferyczne w 

zimie.  
9. Zanikające tradycje.  
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Analiza potencjału rozwojowego Sołectwa 
 

                     6            3 

   10 2                                        3               1 

    9 2       

                 ( +/- )                                                                               (+/-  ) 

 

 

 

   

 

 

          

            

            4     2 

     0  5                1         4 

    2                   2 

(-/+) 

( -/+ )           

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

3,5,8,9,12,13,14,15,16,18

2,3,4,5,6,7,10,11,14,5,9,6

,5 

10,11, 

 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 

1,2,4,17,19,20,9,15,16,6,

8,11,4, 

 
Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

6,7,10,11,13,4,12,1,2,8,9 

 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 

1,8,1,2,3,7,10,3,7 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

Wizja hasłowa: 

 

Gizałki – właśnie Je wybrałem i Tu pozostałem. 

 

Wizja opisowa: 

Gizałki – to sołectwo kultywujące dawne tradycje, dbające o tożsamość i integrację oraz  

o poziom życia mieszkańców. To miejsce pełne atrakcji dla każdego, słynące z kultywowania 

tradycji. Mieszkańcy chętnie spędzają czas na terenie sali rekreacyjno- sportowej organizując  

cykliczne imprezy i dbając o zdrowy tryb życia.  

Otwarci i aktywni mieszkańcy skupieni w różnych organizacjach, współpracują ze sobą,  

pozyskując fundusze na rozwój wsi. Nasza społeczność jest zintegrowana, sąsiedzi wzajemnie 

sobie pomagają. Swoje plany rozwoju realizują aktywnie uczestnicząc w szkoleniach  

i programach, pozyskując środki finansowe z różnych źródeł.  

Dzięki bezpiecznym ciągom komunikacyjnym oraz gazyfikacji mieszkańcy spacerują rodzinnie  

przez Gizałki. Poprawił się stan dróg i oznakowania ulic, oraz powstała droga alternatywna dla 

tirów. Mieszkańcy są szczęśliwi, mają pracę, lubią wspólnie grillować. Społeczność żyje  

w zgodzie z naturą, korzystając z bogactwa runa leśnego.  

Atrakcyjne położenie i otwartość sołectwa sprzyja imigracji nowych mieszkańców.  

W związku z powyższym wzrósł wskaźnik dobrego samopoczucia i zadowolenia naszych 

mieszkańców. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWYODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Gizałki – właśnie Je wybrałem i Tu pozostałem. 

 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1.CELE                                      Co 

trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję naszej wsi? 

2. Co nam pomoże osiągnąć cele? 

(zasoby, silne strony, szanse) 

3. Co nam może przeszkodzić? (słabe 

strony, zagrożenia) 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 

 

ZASOBY  których 

użyjemy 

ATUTY   

silne strony  

i szanse  jakie 

wykorzystamy  

BARIERY 
Słabe strony  jakie wyeliminujemy 

Zagrożenia  jakich unikniemy 

 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Wzrost aktywności społecznej 

mieszkańców. 

2. Wzmocnienie wizerunku wsi i 

zachowanie krajobrazu wsi. 

3. Budowanie tożsamości i poczucia 

wspólnoty, kultywowanie tradycji. 

 

 

Lokalni liderzy (radni, 

sołtys).  

2. Stowarzyszenie.  

3. Mieszkańcy sołectwa.  

 

 

1. Zewnętrze źródła 

finansowania.  

2. Zasoby ludzkie  

3. Wsparcie władz 

samorządowych. 

4. Lokalizacja – położenie 

sołectwa.  

 

 

1. Trudności z zaangażowaniem młodych ludzi 

do pracy społecznej.  

2. Konkurencja w dostępie do zewnętrznych 

źródeł finansowania.  

3. Trudności w pozyskiwaniu środków z 

zewnątrz.  

4. Brak Sali sportowej.  

 

1.Organizacja imprez sportowo-kulturalnych.  

2.Cykl imprez o charakterze regionalnym, kultywujących 

tradycje lokalne i integrujących społeczność wiejską i 

rodzinną.  

3.Kultywowanie tożsamość i tradycji sołectwa. 

 4. Integrację pokoleniową i przekazywanie tradycji  

kolejnym pokoleniom.  

B. STANDARD ŻYCIA 
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1. Rozwój i poprawa infrastruktury 

technicznej i sportowo-rekreacyjnej. 

2. Poprawa standardu życia mieszkańców z 

zachowaniem ochrony środowiska  

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej. 

1. Lokalni liderzy 

(radni, sołtys). 

2. OSP. 

3. Mieszkańcy 

sołectwa. 

4. Przyroda 

1.Zewnętrze źródła 

finansowania  

2.Zasoby ludzkie 

3.Wsparcie władz 

samorządowych 

1.Możliwe konflikty wśród mieszkańców. 

2.Konkurencja w dostępie do zewnętrznych 

źródeł finansowania. 

3. Brak środków finansowych. 

4. Brak chodnika. 

5. Brak ścieżek rowerowych. 

6. Nie w pełni zagospodarowane miejsce 

rekreacji. 

 

1.Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej. 

2. Budowa placu zabaw. 

3. Budowa oświetlenia wsi. 

4. Poprawa stanu nawierzchni dróg. 

5. Budowa kanalizacji. 

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

7. Budowa ścieżek rowerowych. 

8. Budowa chodnika. 

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1.Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej. 

2.Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury 

komunikacyjnej na terenie wsi.  

3. Edukacja dla wszystkich mieszkańców. 

Zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń 

przez mieszkańców wsi.  

 

1. Lokalni liderzy 

(radni, sołtys). 

2. OSP. 

3. Mieszkańcy 

sołectwa. 

4. Przyroda. 

1. Zewnętrzne źródła 

finansowania. 

2. Prężnie działające OSP. 

3. Prężnie działające 

KGW. 

4. Wsparcie władz 

samorządowych. 

1.Możliwe konflikty wśród mieszkańców. 

2.Konkurencja w dostępie do zewnętrznych 

źródeł finansowania. 

3. Brak środków finansowych. 

4. Brak chodników. 

5. Brak ścieżek rowerowych. 

6. Nie w pełni zagospodarowane miejsce 

rekreacji. 

 

 

1. Budowa oświetlenia wsi.  

2. Poprawa stanu nawierzchni dróg.   

3. Budowa ścieżek rowerowych.  

4. Budowa chodników.  

5. Budowa Sali sportowo-gimnastycznej.  

6. Poprawa nawierzchni dróg. 

7. Budowa przystani kajakowej. 

8. Szkolenie odnośnie czystości i zanieczyszczania 

środowiska. 

D. BYT 
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1.Promocja sołectwa. 

2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

wiejskiej.  

3. Integrowanie różnych grup społecznych i 

pokoleń.  

1. Lokalni liderzy 

(radni, sołtys). 

2. OSP. 

3. Mieszkańcy 

sołectwa. 

4. Przyroda. 

1. Zewnętrzne źródła 

finansowania. 

2. Prężnie działające OSP. 

3. Prężnie działające 

KGW. 

4. Wsparcie władz 

samorządowych. 

 
1. Trudności z zaangażowaniem młodych ludzi 

do pracy społecznej.  

2. Konkurencja w dostępie do zewnętrznych 

źródeł finansowania  

3. Brak czasu na udział w życiu społecznym 

osób pracujących.  

 

1.Stworzenie oferty szkoleniowej dla mieszkańców 

poszerzającej możliwości zdobywania pracy:  

2.Szkolenia z przedsiębiorczości na terenach wiejskich.  

3. Wspieranie miejscowych firm poprzez promowanie ich 

wyrobów w czasie organizowanych imprez.  

3. Organizacja tematycznych festynów i innych imprez;  

4. Upowszechnienie informacji o wsi na portalach 

społecznościowych.  

5. Bieżące i systematyczne uaktualnianie strony 

internetowej.  

6. Aktywny udział w różnych uroczystościach na terenie 

gminy, powiatu i województwa.  
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2017 - 2018 

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Zacieśnienie więzi 
między pokolenio-

wych  

Organizacja festynu sołeckiego. Tak Tak 18 II 

Na czy nam 

najbardziej zależy? 

Na przejęciu gruntu 

Placu 3 Maja. 

Zagospodarowanie i poprawa wizerunku 

Placu 3 Maja. 
Tak Nie 25 I 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Zły stan dróg 

gruntowych. 
Remont dróg na terenie sołectwa.. Tak Nie 15 III 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców na 

drogach. 

Wyznaczenie odpowiedniej ilości przejść 

dla pieszych. 
Tak Tak 13 IV 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Zaangażowanie 

mieszkańców. 
Realizacja projektu na Placu 3 Maja. Tak Tak 12 V 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  

Zagospodarowanie Placu 3 Maja. 

Środki własne/Środki Gminne/Programy operacyjne Województwa Wielkopolskiego/ LGD/Sponsorzy/Inne 

źródła. 
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Gizałki 
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

uczestniczących  w przygotowaniu dokumentu: 

- Zenon Andrzejewski –  

- Krzysztof Walendowski –  

- Stanisław Gozdowiak –  

- Małgorzata Wąsiewicz -   

 

 

 

Podpis/podpisy moderatora/ów odnowy wsi: 

Iwona Bańdosz – 

Aleksandra Brzęcka -  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Listy obecności na warsztatach sołeckich  

2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz warsztatów sołeckich (płyta CD). 
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/127/2017 

Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017r. 

   

 

GRUDZIEŃ 2016 

 

SOŁECKA STRATEGIA 

ROZWOJU SOŁECTWA 

SZYMANOWICE 

w Gminie  GIZAŁKI 

 

 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli  

Grupy Odnowy Wsi : Zbigniew Ostrowski, Miron Dawid,  

Marzena Brzezińska, Leszek Borowski 

z udziałem moderatorów : 

Iwona Bańdosz, 

Aleksandra Brzęcka 
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WSTĘP 

 

W dniu 25 marca 2013 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął program 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 

2015 r.), jego głównym celem jest aktywizacja społeczności wiejskich. Program ten zachęca 

mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia działań zmierzających do realizacji 

przedsięwzięć na rzecz miejscowości w których mieszkamy.  

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało wpisane do Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" 

jest finansowany ze środków budżetu województwa wielkopolskiego i  jest realizowany przez 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

Zgłoszenie Sołectwa Szymanowice  do  tego  programu rozpoczęło cykl zadań (min. 

warsztaty dla przedstawicieli Grup Odnowy Wsi), których celem było opracowanie Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Sołectwa Szymanowice w Gminie Gizałki oraz wskazanie mieszkańcom 

kierunków rozwoju ich sołectwa. 
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Gmina Gizałki 
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Gizałki   Sołectwo: Szymanowice     Liczba mieszkańców: 340 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
x 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne x 

zawiązana grupa odnowy wsi x 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

x 

porządkowanie wsi x 

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

x 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

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

głównych potrzeb 

 

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 

x 

Id: B4AD1264-FD7B-4D93-91CD-DBF91E1ED7CA. Uchwalony Strona 5



   

6 

 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
x 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

x 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

x liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji  

D
 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

 

rozwój wsi oparty na aktywności  

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 

rozwoju 

 

ukształtowane „centrum wiejskie”  

rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z otoczeniem 
 

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 

wykorzystania odnawialnych energii) 
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projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

Sprawozdanie z wizji w terenie 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Szymanowice, 5 listopada 2016 roku 

Uczestnicy: Zbigniew Ostrowski ( Sołtys, Lider Grupy Odnowy Wsi ),Łukasz Osman – UG Gizałki, Iwona Bańdosz, Aleksandra Brzęcka 

Krótka charakterystyka wsi: (aktywność mieszkańców, funkcjonujące organizacje pozarządowe, infrastruktura, charakter zabudowy, fundusze)  

Sołectwo Szymanowice położone jest w gminie Gizałki w powiecie Pleszewskim. Nazwa miejscowości pochodzi od rodziny Szymanowskich, którzy 

byli jej właścicielami. Szymanowice to wieś typowo rolnicza. Na terenie sołectwa znajdują się ciekawe obiekty takie jak: kościół p.w. św. Jana 

Chrzciciela z początku XIV wieku, cmentarz parafialny, figura Matki Boskiej, park podworski, pomnik przyrody – dąb szypułkowy, plac zabaw, remiza 

Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z świetlicą wiejską. Na terenie sołectwa prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 

Gminny Klub Sportowy Unia Szymanowice. 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 

 

 

Data:  6 listopada 2016 roku        Sporządził:  Iwona Bańdosz,  Aleksandra Brzęcka  
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ANALIZA ZOSOBÓW   

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Teren nizinny  x  

stan środowiska Środowisko czyste   x 

walory klimatu Umiarkowano-zmienny  x  

walory szaty roślinnej 
Park – kasztanowce, 

dęby, akacje 
  x 

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 
Dolina rzeki Prosny,  

dąb – pomnik przyrody 
   

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Bociany, bażanty, 
zwierzyna leśna 

 x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Rzeka Prosna i stawy   x 

wody podziemne -    

gleby Mady   x  

kopaliny Pokłady gazu ziemnego x   

walory geotechniczne -    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury     

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 
Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej wraz           

z świetlicą wiejską 
  x 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Posesje zadbane    

zabytki i pamiątki historyczne 
Kościół parafialny p.w. 

św. Jana Chrzciciela                
z początku XIV wieku 

  x 

osobliwości kulturowe -    

miejsca, osoby i przedmioty kultu 

Kościół parafialny p.w. 
św. Jana Chrzciciela                

z początku XIV wieku, 
figura Matki Boskiej 

   

święta, odpusty, pielgrzymki 
Odpust św. Jana 

Chrzciciela                 
 x  

tradycje, obrzędy, gwara 
Kolędnicy, strojenie 

ołtarzy na Boże Ciało            
i kościoła na dożynki 

 x  

legendy, podania i fakty historyczne 

Grób Powstańców 
Wielkopolskich na 

cmentarzu parafialnym            
z 1863 roku  

  x 
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przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy  historyczne 
Gen. Jan Gliszczyński             

( 1766 – 1840 ) 
  x 

specyficzne nazwy -    

specyficzne potrawy 
Zupa paprykowa                     
z kiełbasą i cebulą 

x   

dawne zawody Dawniej kowalstwo x   

zespoły artystyczne, twórcy -    

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
Dostępne od osób 

prywatnych 
 x  

działki pod domy letniskowe -    

działki pod zakłady usługowe i przemysł -    

pustostany mieszkaniowe Trzy prywatne x   

pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 
-    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 place publicznych spotkań, festynów Park   x 

sale spotkań, świetlice, kluby 
Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej wraz           

z świetlicą wiejską 
 x  

miejsca  uprawiania sportu Boisko sportowe w parku  x  

miejsca rekreacji 
Park i okolice nad rzeką 

Prosną, plac zabaw 
 x  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Ścieżki nordic - walking  x  

szkoły -    

przedszkola -    

biblioteki -    

placówki opieki społecznej -    

placówki służby zdrowia -    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

T
E

C
H

N
IC

Z

N
A

 

wodociąg, kanalizacja 
Wieś w 100% 

zwodociągowana                 
i skanalizowana 

  x 

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Drogi asfaltowe, 
oznakowane i oświetlona 

  x 

chodniki, parkingi, przystanki Chodniki częściowo  x  
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wykonane, 1 przystanek                   
i 1 parking 

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 
Dostępna  x  

telefonia komórkowa 

Dostępna  x  

inne  

-    

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 

Opis 
(nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 
R

O
L

N
IC

T
W

O
 miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

Tartak – 8 
miejsc pracy, 
kotlarstwo – 10, 
zaopatrzenie 
rolnictwa - 2 

 x  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Tartak  x  

gastronomia -    

miejsca noclegowe -    

gospodarstwa rolne     

uprawy hodowle 

Kukurydza, 
jęczmień, 
pszenica, trzoda 
chlewna  

x   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

-    

zasoby odnawialnych energii 
Ferma 

wiatraków 
 

 x  

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 

P
O

Z
Y

S
K

I

W
A

N
IE

 

F
U

N
D

U
S

Z

Y
 

środki udostępniane przez gminę 

Budżet gminy, 
fundusz sołecki 

 x  
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środki wypracowywane 

-    

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 

L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi 
Sołtys, 

Stanisław 
Mrówiński 

 x  

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

    

osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy 
i umiejętnościach, m.in. studenci 

Studenci  x  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

BS Pleszew   x 

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

-    

pracownicy nauki -    

związki i stowarzyszenia 

OSP, KGW, 
rada parafialna, 
rada sołecka, 

klub sportowy  

  x 

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Gizałki24.pl    

współpraca zagraniczna i krajowa -    

IN
F

O
R

M
A

C
JE

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I 

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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ANALIZA SWOT 

 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Kościół - T 
2. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej wraz                        

z świetlicą wiejską. - S 
3. Park - T 
4. Plac zabaw - S 
5. Rzeka Prosna - T 
6. Parking - S 
7. Boisko sportowe ( piłka nożna) - S 
8. Trasa nordic – walking - J 
9. Wodociągi i kanalizacja - S 
10. Dostęp do internetu - S 
11. Zaangażowanie grupy mieszkańców aktywne OSP 

i KGW – T 
12. Zakłady usługowe - B 

1. Brak siłowni zewnętrznej - S 
2. Brak boiska do siatkówki i kortu tenisowego - S 
3. Brak ogrzewania w remizie OSP – świetlicy 

wiejskiej - S 
4. Niedostateczna ilość chodników - S 
5. Brak ścieżki rowerowej - J 
6. Niezagospodarowane stawy - B 
7. Zły stan elewacji zewnętrznej kościoła - T 
8. Brak punktów usługowo-handlowych  - J 

 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Pozyskiwanie środków finansowych - B 
2. Współpraca z LGD „Wspólnie dla Przyszłości” - J 

3. Dobra współpraca z UG - J 
4. Nawiązanie współpracy z innymi społecznościami   

- J 

1. Emigracja młodzież do dużych miast – J 
2. Demoralizacja młodzieży  – J  
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 

 6      1                                                                         1      3 

                                     3      0                       3       2  

          

                 ( + )   +                                                                            ( - ) - 

 

 

 

   

 

 

          

            

                                                                                                                                    4      2 

 1    0                                                                                                     0      0 

          

                      1     0 

 ( + ) + 

( = ) =           

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

Standard życia 

(warunki materialne) 

 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 

 

Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

       

     Szymanowice – wieś pięknie położona w dorzeczu Prosny, z zadbanym parkiem                          

i zabytkowym kościołem. 

 

 

 

 

     Szymanowice to wieś w której znajduje się zadbany park z rozbudowaną infrastrukturą :            

plac zabaw, siłownia zewnętrzna, kort tenisowy, boiska sportowe. Znajdują się tam również 

zadbane i zarybione stawy. Przy utwardzonych i oświetlonych alejkach znajdują się ławeczki. 

     Obok parku funkcjonuje sala wiejska z ekologicznym ogrzewaniem i wyremontowanym            

i doposażonym zapleczem kuchennym. W centrum Szymanowic jest odnowiony zabytkowy 

kościół. Przez wieś przebiegają asfaltowe ulice z oświetlonymi chodnikami i ścieżkami 

rowerowymi. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

 

 

Wizja wsi (hasłowa): Szymanowice – wieś pięknie położona w dorzeczu Prosny, z zadbanym parkiem                          

i zabytkowym kościołem. 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1. CELE                                      

Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję naszej wsi? 

2. Co nam pomoże osiągnąć cele? 

(zasoby, silne strony, szanse) 

3. Co nam może przeszkodzić? (słabe 

strony, zagrożenia) 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 

 

ZASOBY  których 

użyjemy 

ATUTY   

silne strony  

i szanse  jakie 

wykorzystamy  

BARIERY 
Słabe strony  jakie wyeliminujemy 

Zagrożenia  jakich unikniemy 

 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Wzmocnienie i rozwój 

dziedzictwa duchowego, 

kulturowego. 

 

Kościół parafialny. 

Zaangażowanie 

grupy mieszkańców 

aktywne OSP i 

KGW. 

Pozyskiwanie 

środków finansow. 

Współpraca z LGD 

Dobra współpraca 

z UG 

Zły stan elewacji zewnętrznej 

kościoła. 
Remont kościoła. 

B. STANDARD ŻYCIA 
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1. Poprawa infrastruktury wsi. 

2. Wzrost atrakcyjności 

miejscowości. 

 

Park, remiza 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej wraz           

z świetlicą wiejską. 

Zaangażowanie 

grupy mieszkańców 

aktywne OSP i 

KGW 

 

Pozyskiwanie 

środków finansow. 

Współpraca z 

LGD.                     

Dobra współpraca 

z UG. 

 

 

 

Brak siłowni zewnętrznej.                              
Brak boiska do siatkówki i kortu 
tenisowego.                                            
Brak ogrzewania w remizie OSP - 
świetlicy wiejskiej.                    
Niedostateczna ilość chodników 

 

 

Budowa siłowni zewnętrznej, boiska                

do siatkówki i kortu tenisowego.                 

Instalacja ogrzewania w remizie OSP - 

świetlicy wiejskiej.                                    

Budowa chodników. 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1.Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej. 

2. Wzrost integracji mieszkańców.  

 

Park, Remiza OSP, 

Zaangażowanie grupy 

mieszkańców 

aktywne OSP i KGW 

Pozyskiwanie 

środków finansow. 

Współpraca z 

LGD.              

Dobra współpraca            

z UG.               

Nawiązanie 

współpracy                   

z innymi społecz. 

Brak ścieżki rowerowej. 

Niezagospodarowane stawy.                 

Budowa ścieżki rowerowej. 

Zagospodarowanie stawów w parku. 

Coroczny Bal sylwestrowy. 

Organizowanie cyklicznych imprez dla 

mieszkańców 

D. BYT 

1.Promocja wsi. 

2.Stwarzanie warunków 

sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczości lokalnej.  

 

 

Liderzy wiejscy. 

Zaangażowanie grupy 

mieszkańców 

aktywne OSP i KGW 

Remiza OSP. 

 

Pozyskiwanie 

środków finansow. 

Współpraca z LGD 

Dobra współpraca               

z UG. 

Brak oferty turystycznej. 

Brak punków usługowo-

handlowych.. 

Wydanie materiałów promocyjnych dot. 

Szymanowic.                              

Nawiązanie współpracy ze 

stowarzyszeniami z innych  miejscowości  

w celu realizacji wspólnych projektów 

Warsztaty/szkolenia dot. Podejmowania 

działalności gospodarczej.  
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2017  

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 
Wspólna zabawa  

Organizacja wydarzeń np. dzień dziecka, 

zakończenie lata, dzień seniora.  
tak nie 15 3 

Na czy nam 

najbardziej zależy? 

Na ogrzewaniu 

świetlicy wiejskiej 

Instalacja ogrzewania w świetlicy 

wiejskiej.  
tak nie 25 1 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 
„dymiące kominy” 

Wymiana kotłów węglowych na 

ekologiczne. 
nie nie 10 4 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Zwiększenie 

zaangażowania 

mieszkańców 

Organizacja różnych akcji skierowanych 

do całej społeczności Szymanowic, np. 

Sprzątamy naszą wieś. 

tak Tak/nie 20 2 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Wspólne spędzanie 

czasu  

Organizacja kuligów zimą i rajdów 

rowerowych latem. 
tak Tak/nie 5 5 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  

Organizacja wydarzeń dla mieszkańców, Instalacja ogrzewania w Sali wiejskiej , Wymiana kotłów 

węglowych na ekologiczne.  

UMWW/LGD/UG i inne źródła zewnętrzne  
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WARSZTATY  
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

uczestniczących  w przygotowaniu dokumentu: 

 

            Zbigniew Ostrowski, 

            Miron Dawid,  

            Marzena Brzezińska, 

            Leszek Borowski. 

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

 

                                                                         Iwona Bańdosz, 
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WSTĘP 

 

 

W dniu 25 marca 2013 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął program 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 

r.), jego głównym celem jest aktywizacja społeczności wiejskich. Program ten zachęca 

mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć 

na rzecz miejscowości w których mieszkamy.  

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało wpisane do Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" 

jest finansowany ze środków budżetu województwa wielkopolskiego i  jest realizowany przez 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

Zgłoszenie Sołectwa Tomice  do  tego  programu rozpoczęło cykl zadań (min. warsztaty 

dla przedstawicieli Grup Odnowy Wsi), których celem było opracowanie Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Sołectwa Tomice w Gminie Gizałki oraz wskazanie mieszkańcom kierunków rozwoju 

ich sołectwa. 
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Gmina Gizałki 
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

Gmina: Gizałki   Sołectwo: Tomice     Liczba mieszkańców: 558 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
 

rozproszone działanie organizacji 
x 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne  

zawiązana grupa odnowy wsi x 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

x 

porządkowanie wsi  

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

x 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
x 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

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

głównych potrzeb 

 

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 

x 
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pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
x 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

 liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji  

D
 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

 

rozwój wsi oparty na aktywności  

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 

rozwoju 

 
ukształtowane „centrum wiejskie”  

rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z otoczeniem 
 świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 

wykorzystania odnawialnych energii) 
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projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

Sprawozdanie z wizji w terenie 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Tomice, dnia 5 listopada 2016 roku 

Uczestnicy : Andrzej Matysiak ( Sołtys, Lider Grupy Odnowy Wsi ),Łukasz Osman – UG Gizałki, Iwona Bańdosz, Aleksandra Brzęcka 

Krótka charakterystyka wsi: (aktywność mieszkańców, funkcjonujące organizacje pozarządowe, infrastruktura, charakter zabudowy, fundusze)  

Sołectwo Tomice obejmuje trzy miejscowości – wieś Tomice, Tomice – Las, Tomice - Młynik. Sołectwo zlokalizowane jest w północnej części gminy, 

przy drodze wojewódzkiej nr 442 (Kalisz – Września). Tomice istniały już w 1523 roku. Prawdopodobnie nazwa pochodzi od nazwiska Tomicki.               

W 1579 roku wieś była własnością Małgorzaty Tomickiej, a w 1618 roku Stanisława Tomickiego. Przed uwłaszczeniem chłopów właścicielem wsi był 

Gliszczyński. W czasach zaborów Tomice znalazły się pod panowaniem rosyjskim. Do lat 70. XX wieku miejscowa ludność zajmowała się głównie 

produkcją rolną i towarzyszącymi jej usługami. Głównym produktem firmowym był chleb. Dzięki doskonałej recepturze przekazywanej z pokolenia 

na pokolenie Tomice kojarzyły się zawsze z dobrym i smacznym pieczywem. Na początku lat 90. XX wieku Jan Matysiak wybudował nowoczesną 

piekarnię, w której wypieka się znakomite pieczywo. Ponadto w Tomicach mieści się Szkoła Podstawowa w której znajduje się Izba Pamięci 

poświęcona żołnierzom Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - obrońców Tobruku. Przechowywane są w niej pamiątki przekazane przez 

Tobrukczyków: publikacje, zdjęcia, dokumenty, medale i odznaczenia, przedmioty codziennego użytku z czasów wojny, korespondencja itp.                    

W Tomicach znajduje się również budynek Gminnego Centrum Kultury, w którym odbywają się liczne wydarzenia kulturalne. Ponadto na terenie 

sołectwa prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 

 

Data:   6 listopada 2016 roku         Sporządził: Iwona Bańdosz, Aleksandra Brzęcka  
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ANALIZA ZOSOBÓW   

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Leśny  x  

stan środowiska Czyste  x  

walory klimatu Umiarkowany  x  

walory szaty roślinnej Lasy, łąki  x  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 
Wieś położona na Nizinie 
Wielkopolskiej. 

 x  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 

Zwierzyna leśna bobry 
europejskie, dziki, sarny, 
dzięcioły, kuny leśne i 
jelenie 

 x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Rzeka Prosna  x  

wody podziemne -    

gleby Bielicowe x   

kopaliny -    

walory geotechniczne -    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury Zabudowa zwarta x   

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 
Szkoła Podstawowa, 
Gminnego Centrum 
Kultury   

 x  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Posesje zadbane x   

zabytki i pamiątki historyczne 
Izba Pamięci Obrońców 
Tobruku w Tomicach 

   

osobliwości kulturowe -    

miejsca, osoby i przedmioty kultu Figura, krzyż przydrożny x   

święta, odpusty, pielgrzymki -    

tradycje, obrzędy, gwara 
Dzień pieczonego 
ziemniaka 

x   

legendy, podania i fakty historyczne -    

przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy  historyczne 

Właściciel ziemski 
(prawdopodobnie) 
Tomasz Tomicki, który 
wyróżniał się swoją 
dobrocią i prawością. 

 x  
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specyficzne nazwy -    

specyficzne potrawy Rogale x   

dawne zawody Piekarz x   

zespoły artystyczne, twórcy -    

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
Dostępne od osób 

prywatnych 
 x  

działki pod domy letniskowe -    

działki pod zakłady usługowe i przemysł -    

pustostany mieszkaniowe Pustostany prywatne x   

pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 
-    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 place publicznych spotkań, festynów 
Plac przy Gminnym 

Centrum Kultury 
x   

sale spotkań, świetlice, kluby 
Gminnego Centrum 

Kultury 
 x  

miejsca  uprawiania sportu 
Boisko sportowe przy 
Szkole Podstawowej 

x   

miejsca rekreacji Plac zabaw przy szkole x   

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne _    

szkoły 
Szkoła Podstawowa im. 

Obrońców Tobruku  
x   

przedszkola -     

biblioteki Biblioteka Publiczna x   

placówki opieki społecznej _    

placówki służby zdrowia _    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

wodociąg, kanalizacja     

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Droga wojewódzka, 
gminne, częściowo 

nawierzchnia asfaltowa, 
kruszywo 

x   

chodniki, parkingi, przystanki 
Parkingi, przystanki, 
chodniki wymagające 

remontu 

x   

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 
Dostępna x   
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telefonia komórkowa 

Dostępna, słaby zasięg x   

inne  

_    

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 

Opis 
(nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 
R

O
L

N
IC

T
W

O
 

miejsca pracy (gdzie, ile? ) 
Prywatne 
zakłady 

 x  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Piekarnia, 
Zakład 
produkujący 
kotły C.O. 
Warsztat 
samochodowy. 
 

 x  

gastronomia _    

miejsca noclegowe 

Agroturystyka, 
kwatery 
prywatne, 
schronisko 
młodzieżowe              
w szkole 

x   

gospodarstwa rolne Dużo x   

uprawy hodowle Krowy, świnie x   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

_    

zasoby odnawialnych energii 
Fermy 
wiatrakowe 

x   

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 

P
O

Z
Y

S
K

I

W
A

N
IE

 

F
U

N
D

U
S

Z

Y
 

środki udostępniane przez gminę 

Budżet gminy, 
fundusz sołecki  

x   
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środki wypracowywane 

KGW, OSP – 
składki 
członkowskie 

x   

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 

L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi Sołtys  x  

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

_    

osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy 
i umiejętnościach, m.in. studenci 

Studenci  x  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Osoby prywatne  x  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Większość 
mieszkańców 
posiada dostęp 
do internetu 

 x  

pracownicy nauki _    

związki i stowarzyszenia OSP, KGW x   

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) _    

współpraca zagraniczna i krajowa _    

IN
F

O
R

M
A

C
JE

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I 

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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ANALIZA SWOT 

 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Szkoła - S 

2. Zakłady pracy - S 

3. Gminne Centrum Kultury - S 

4. Plac zabaw - S 

5. Boisko szkolne - S 

6. Wodociągi i kanalizacja - S 

1. Brak ścieżek rowerowych - J 
2. Brak dróg gminnych asfaltowych - S 
3. Brak Sali gimnastycznej - S 
4. Brak znaków informacyjnych, dojazdowych do 

posesji - J 
5. Brak oznakowanych przejść dla pieszych na 

drodze wojewódzkiej - J 
6. Brak linii autobusowej - J 
7. Brak oświetlenia ulicznego - S 
8. Brak oferty spędzania czasu wolnego dla 

mieszkańców – J 
9. Rozproszenie sołectwa – T 
10. Słaba promocja sołectwa - B 

 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Fundusz sołecki - B 
2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych - B 
3. Współpraca z UG - J 

 

1. Duży ruch na drodze wojewódzkiej J 
2. Emigracja młodzieży - J 
3. Starzejące się społeczeństwo - J 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
                                                                         0     5  

6    3                    1    3  

       0   0       

                 ( + )  +                                                                             ( - ) + 

 

 

 

   

 

 

          

            

                                                                                                                                     0    1 

                     0   1 0    0 

                     2   0 

 ( =  )+ 

( - ) +           

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 

 

Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

 

        Tomice dobrze się mają bo władze wsi dobrze działają ! 

 

 

 

 

     Tomice wieś bezpieczna i zadbana. W wsi znajduje się sala gimnastyczna z siłownią              

oraz boiskami do aktywnego uprawiania sportu. Obok Sali jest piękny plac zabaw dla 

najmłodszych mieszkańców wsi. W całej wsi są drogi asfaltowe wzdłuż których znajdują się 

wyremontowane i oświetlone chodniki. Mieszkańcy spotykają się i integrują na powiększonym  

pięknym placu przy Gminnym Centrum Kultury. Aktywnie spędzają czas na wycieczkach 

rowerowych po wytyczonych ścieżkach rowerowych. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Tomice dobrze się mają bo władze wsi dobrze działają ! 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1. CELE                                      

Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję naszej wsi? 

2. Co nam pomoże osiągnąć cele? 

(zasoby, silne strony, szanse) 

3. Co nam może przeszkodzić? (słabe 

strony, zagrożenia) 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 

 

ZASOBY  których 

użyjemy 

ATUTY   

silne strony  

i szanse  jakie 

wykorzystamy  

BARIERY 
Słabe strony  jakie wyeliminujemy 

Zagrożenia  jakich unikniemy 

 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1.Kulytywowanie lokalnych tradycji 
Gminne Centrum 

Kultury, mieszkańcy 

Gminne Centrum 

Kultury, Szkoła 

Podstawowa Izba 

Pamięci Obrońców 

Tobruku w Tomicach 

Rozproszenie sołectwa 

Organizacja imprez integracyjnych dla 

mieszkańców. 

Organizacja inscenizacji historycznych 

 
B. STANDARD ŻYCIA 

1. Poprawa infrastruktury wsi 

 

Istniejąca 

infrastruktura 

Pozyskiwanie 

środków 

zewnętrznych        

Współpraca z UG 

Brak dróg gminnych asfaltowych                      

Brak chodników                                             

Brak sali gimnastycznej 

Budowa dróg i chodników 

Budowa Sali gimnastycznej 
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1.Wzrost poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców 

 

Gminne Centrum 

Kultury, 

mieszkańcy 

Pozyskiwanie 

środków 

zewnętrznych        

Współpraca z UG 

Brak znaków informacyjnych, 

dojazdowych do posesji                

Brak oznakowanych przejść dla 

pieszych na drodze wojewódzkiej 

Brak linii autobusowej                       

Brak ścieżek rowerowych 

Zakup i montaż znaków informacyjnych, 

dojazdowych do posesji.                         

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej poprzez oznakowanie 

przejść dla pieszych.                       

Wytyczenie i oznakowanie ścieżek 

rowerowych.               

D. BYT 

1.Promocja sołectwa 

 

Gminne Centrum 

Kultury, 

mieszkańcy 

Pozyskiwanie 

środków 

zewnętrznych        

Współpraca z UG 

Słaba promocja sołectwa 

Wydanie folderów.                                   

Promocja sołectwa poprzez uczestnictwo 

w wydarzeniach kulturalnych poza 

obszarem gminy np. w targach 
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2017 ROK 

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 
Wspólne spotkania 

Organizacja festynów dla mieszkańców 

wsi np.  Dzień Dziecka, Dzień Matki               

i Ojca. 

tak nie 20 2 

Na czy nam 

najbardziej zależy? 
Na miejscu spotkań Budowa wiaty i grilla. tak nie 25 1 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Wyjazd z ul. Leśnej               

i Akacjowej na drogę 

wojewódzką  

Zakup i montaż lustra. tak nie 15 2 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Ścieżki rowerowe Budowa ścieżek rowerowych. Nie  nie 5 5 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 
Promowanie wsi Wydanie biuletynu. tak nie 10 4 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  

Organizacja festynów dla mieszkańców wsi np. Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Budowa wiaty i grilla 

Zakup i montaż lustra, Budowa ścieżek rowerowych, Wydanie biuletynu 

UMWW/LGD/UG i inne źródła zewnętrzne 
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Warsztaty  
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

uczestniczących  w przygotowaniu dokumentu: 

 

           Andrzej Matysiak, 

           Konrad Kostanowicz,  

           Stanisława Adaszak, 

           Monika Przywarciak,  

           Zbigniew Bachorski 

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

 

Iwona Bańdosz, 

Aleksandra Brzęcka. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Listy obecności na warsztatach sołeckich  

2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz warsztatów sołeckich (płyta CD). 
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Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/127/2017 

Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017r. 

   

 

Listopad 2016 

SOŁECKA STRATEGIA  

ROZWOJU SOŁECTWA 

KOLONIA OSTROWSKA 

w Gminie Gizałki 

 

 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

 Beata Nikiel 

 Zenon Tomaszewski 

 Jolanta Woldańska 

 Gabriel Rojewski 

 Mirosław Woldański 

 Katarzyna Michalak 

z udziałem moderatorów: 

 Iwona Bańdosz 

 Aleksandra Brzęcka 

Id: B4AD1264-FD7B-4D93-91CD-DBF91E1ED7CA. Uchwalony Strona 1



 

2 

 

    

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP …………………………………………………………….…..….4 

2. ANALIZA ZOSOBÓW …………………………………………………10 

3. ANALIZA SWOT…………………………………………………….….15 

4. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU SOŁECTWA  

KOLONIA OSTROWSKA…………………………………………..…..16 

5. WIZJA………………………………………………………………..…..17 

6. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA 

KOLONIA STROWSKA…………………………………………...……18 

7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA 

KOLONIA OSTROWSKA…………………………………...…………21 

8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA……………………...……….22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: B4AD1264-FD7B-4D93-91CD-DBF91E1ED7CA. Uchwalony Strona 2



 

3 

 

 

 

 

Mapa Gminy Gizałki 
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1. Wstęp 

 

W dniu 25 marca 2013 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął program 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 

2015 r.), jego głównym celem jest aktywizacja społeczności wiejskich. Program ten zachęca 

mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia działań zmierzających do realizacji 

przedsięwzięć na rzecz miejscowości w których mieszkamy.  

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało wpisane do Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 

2020" jest finansowany ze środków budżetu województwa wielkopolskiego i  jest 

realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

Zgłoszenie Sołectwa Kolonia Ostrowska  do  tego  programu rozpoczęło cykl zadań (m.in. 

warsztaty dla przedstawicieli Grup odnowy wsi), których celem było opracowanie Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Sołectwa Kolonia Ostrowska w Gminie Gizałki.  
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY SOŁECTWA 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Gizałki    Sołectwo: Kolonia Ostrowska     Liczba mieszkańców: 133 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
X 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne X 

zawiązana grupa odnowy wsi X 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

X 

porządkowanie wsi X 

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

X 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
X 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

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

głównych potrzeb 

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 

X 
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pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
x 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
X 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

 liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
X 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji X 

D
 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

 

rozwój wsi oparty na aktywności  

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

X 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 

rozwoju 

 

ukształtowane „centrum wiejskie”  

rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z otoczeniem 
 

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 

wykorzystania odnawialnych energii) 
 

Id: B4AD1264-FD7B-4D93-91CD-DBF91E1ED7CA. Uchwalony Strona 6



   

7 

 

projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
X 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

 

Sprawozdanie z wizji w terenie 

W związku z przystąpieniem Sołectwa Kolonia Ostrowska do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, dnia 05 listopada 2016r. wraz z Sołtysem 

sołectwa Panem Mirosławem Woldańskim oraz Panem Łukaszem Osmanem, odbyła się wizja sołectwa. Podczas obserwacji można było zobaczyć 

elementy wyróżniające sołectwo: 

- Rozciągły teren sołectwa, 

- Atrakcyjne położenie, wśród łąk i lasów , 

-  Dobra współpraca mieszkańców z OSP i JST,  

- Aktywna grupa liderów odnowy wsi, 

 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: 

Kolonia Ostrowska, 05 listopada 2016r. 

Uczestnicy: 

Sołtys sołectwa – Pan Mirosław Woldański, pracownik UG Pan Łukasz Osman, oraz  

dwaj moderatorzy: 

Aleksandra Brzęcka 

Iwona Bańdosz 
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Krótka charakterystyka wsi:(aktywność mieszkańców, funkcjonujące organizacje pozarządowe, infrastruktura, charakter zabudowy, fundusze)  

Centralnym punktem sołectwa Kolonia Ostrowska jest Strażnica OSP pełniąca funkcję Świetlicy Wiejskiej, w której mieszkańcy – społeczność 

lokalna spędza wolne chwile. Obok remizy OSP - Świetlicy znajduje się Plac na którym ma powstać boisko i plac zabaw. Soczysta zieleń rozległych 

łąk zachęca do pozbycia się obuwia i spaceru po miękkiej, wilgotnej z rana, trawie, która jest również doskonałym miejscem do opalania się lub po  

prostu słodkiego wylegiwania na pachnącym „dywanie”, z którego można kontemplować błękit czystego nieba. Spokój i harmonia wiejskiego 

krajobrazu Sołectwa Kolonia Ostrowska sprzyjają wypoczynkowi, pozwalają na odetchnięcie od miejskiego zgiełku i ciągłego pośpiechu. Dzięki 

malowniczemu położeniu jest to wymarzone miejsce na wycieczki piesze i rowerowe. Rozległą przestrzeń pomiędzy domkami wypełniają pola        

i pastwiska. Dopiero tutaj można w pełni uzmysłowić sobie łączność człowieka z naturą i funkcjonować w zgodzie z wyznaczonym przez nią 

cyklem. Sołectwo obejmuje dwie miejscowości – wieś Kolonię Ostrowską i Studziankę. Wieś Kolonia Ostrowska (Holendry Ostrowskie) powstała 

przed 1825 rokiem na osuszonych terenach pobagiennych. Wieś Studzianka (Holendry Studzienka, Studzienka) - w 1820 roku znajdował się tutaj 

folwark należący do Jana Glińskiego. Przez Sołectwo przebiega droga gminna o nawierzchni bitumicznej i piaszczystej. Mieszkańcy sołectwa, 

kiedyś rolnicy, w ostatnim czasie stali się w większości pracownikami pracującymi zawodowo, dla których gospodarstwo rolne jest dodatkowym 

źródłem dochodu przede wszystkim źródłem żywności dla rodziny i dla skromnego inwentarza, też hodowanego najczęściej tylko na własne 

potrzeby. Uprawa ziemi jest mało intensywna, prawie w każdym gospodarstwie uprawia się wszystkie podstawowe rośliny. Rzadko używane są w 

większej ilości nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, jako że produkty idą do własnego spożycia a nie na sprzedaż. Praktycznie wszyscy 

mieszkańcy Sołectwa pracują poza rolnictwem (lub utrzymują się z rent i emerytur). Wieś korzysta z funduszu sołeckiego i wsparcia Gminy. Na 

terenie sołectwa prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. 

 

 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 

 

 

Data:  05-11-2016r.          Sporządził: Aleksandra Brzęcka 

               Iwona Bańdosz  
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Warsztaty tworzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju 
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ANALIZA ZOSOBÓW 

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
Teren nizinny leśny -
krajobraz wiejski. 

 X  

stan środowiska 
Środowisko czyste, 
ekologiczne 

 X  

walory klimatu Klimat umiarkowany  X  

walory szaty roślinnej 
- Łąki, 
-Pola,  
- Lasy iglaste. 

 X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Brak     

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 

- Bociany,  
- Bobry,  
- Sarny,  
- Zające,  
- Lisy,  
- Dziki,  
- Bażanty. 

X   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) - Kanał Oborski X   

wody podziemne Brak    

gleby Klasa V-VI X   

kopaliny Brak    

walory geotechniczne Brak    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 
Rozproszona zabudowa 
domostw - odnowione 
domostwa 

X   

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 
Świetlica wiejska -
(Strażnica OSP) 

 X  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 
Rozproszona zabudowa 
mieszana. 

X   

zabytki i pamiątki historyczne Figura przydrożna  X  

osobliwości kulturowe Brak    

miejsca, osoby i przedmioty kultu Figura przydrożna  X  

święta, odpusty, pielgrzymki 
Odpust parafialny, 
Dożynki 

 X  

tradycje, obrzędy, gwara 
- Kulig,  
- Gwara Wielkopolska,  

 X  

legendy, podania i fakty historyczne Brak ,     
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przekazy literackie Brak    

ważne postacie i przekazy  historyczne Jan Gliński X   

specyficzne nazwy Kanał Oborski X   

specyficzne potrawy Brak    

dawne zawody Miotlarze X   

zespoły artystyczne, twórcy Brak     

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) 
zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 działki pod zabudowę mieszkaniową Brak    

działki pod domy letniskowe Brak    

działki pod zakłady usługowe i przemysł Brak    

pustostany mieszkaniowe 
Tak – prywatna 
zabudowa 

X   

pustostany poprzemysłowe 
Tak – prywatny budynek 
ubojni 

X   

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 
Brak    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 place publicznych spotkań, festynów 

-Plac Świetlicy wiejskiej, 
- Plac z przeznaczeniem 
pod boisko sportowe – 
plac zabaw,  

 X  

sale spotkań, świetlice, kluby 
- Świetlica wiejska, 
 

 X  

miejsca  uprawiania sportu 
- Plac z przeznaczeniem 
pod boisko sportowe, 

 X  

miejsca rekreacji 
- Plac z przeznaczeniem 
pod boisko sportowe 

 X  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Brak    

szkoły Brak    

przedszkola Brak    

biblioteki Brak    

placówki opieki społecznej Brak    

placówki służby zdrowia Brak    

IN
F

R
A

S

T
R

U
K

T
U

R
A

 

T
E

C
H

N
I

C
Z

N
A

 

wodociąg, kanalizacja 
- Wieś zwodociągowana 
w 99%, 
- Brak kanalizacji, 

  X 

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

- Stan dróg dobry-drogi 
asfaltowe i szutrowe,  

 X  
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- dobre oznakowanie 
dróg, 
- oświetlenie – częściowe. 

chodniki, parkingi, przystanki - Brak    

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 

Sieć telefoniczna 
ogólnodostępna, 99% 
mieszkańców posiada 
dostęp do internetu. 

 X  

telefonia komórkowa 

Telefonia komórkowa -
ogólnodostępna 

 X  

inne 

Brak     

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 

Opis 
(nazwanie) 
zasobu  
jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 
R

O
L

N
IC

T
W

O
 

miejsca pracy (gdzie, ile? ) Brak     

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Brak    

gastronomia Brak     

miejsca noclegowe Brak     

gospodarstwa rolne Ok 35 szt.  X  

uprawy hodowle 

- Trzoda 
chlewna,  
- Bydło,  
- Kury,  
- Gołębie,  
- Kaczki,  
- Zboża,  
- Kukurydza. 

X   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Brak    

zasoby odnawialnych energii Brak    

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 

P
O

Z
Y

S
K

I

W
A

N
IE

 

F
U

N
D

U
S

Z

Y
 

środki udostępniane przez gminę 

- Fundusz 
sołecki, 

 X  
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środki wypracowywane 

- Praca własna 
mieszkańców 
sołectwa, 
- składki 
członkowskie. 

 X  

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 

L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi Brak    

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

Brak     

osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy 
i umiejętnościach, m.in. studenci 

studenci  X  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Prywatne 
działalności 
gospodarcze. 

 
X 

  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Większość 
domostw 
posiada dostęp 
do internetu.  

 X  

pracownicy nauki Brak     

związki i stowarzyszenia KGW, OSP  X  

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Brak    

współpraca zagraniczna i krajowa Brak    

IN
F

O
R

M
A

C
JE

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I 

publikatory, lokalna prasa Brak    

książki, przewodniki Brak    

strony www 

Brak    

 

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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ANALIZA SWOT 

 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Rada sołecka i mieszkańcy wsi.  
2. KGW i grupa odnowy Sołectwa.  
3. Atrakcyjne położenie sołectwa w pobliżu 

łąk i lasów.  
4. Czyste środowisko.  
5. Świetlica wiejska (strażnica OSP).  
6. Imprezy integracyjne organizowane przez 

sołectwo.  
7. Prężnie działające OSP.  
8. Plac z przeznaczeniem na budowę boiska. 

S 
9. Zwodociągowanie Sołectwa.  
10. Potencjał agroturystyczny. 

1. Brak kanalizacji.   
2. Mała ilość dróg bitumicznych.  
3. Zły stan dróg.  
4. Brak chodników.  
5. Częściowe oświetlenie Sołectwa.  
6. Niskie klasy gruntów rolnych.  
7. Brak Szkoły.  
8. Trudności w zdobywaniu środków 

finansowych.  
9. Niedostateczny przepływ informacji w 

sołectwie. 
10. Duże rozproszenie domostw.  
11. Bak placu zabaw. 
12. Brak ścieżek rowerowych.  
13.  Duża odległość do miasta powiatowego.  
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SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Fundusz sołecki.   
2. Pozyskiwanie funduszy z zewnątrz.   

3. Poprawa komunikacji publicznej.  

4. Odpowiednie wykorzystanie pieniędzy na 

rozwój wsi.  

5. Powstanie zakładów pracy.  

6. Remont świetlicy wiejskiej.  

7. Zawiązanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi.  

8. Rozwój agroturystyki.   

9. Napływ nowych mieszkańców.  

10.  Budowa boiska.  

11. Budowa altany z grillem celem stworzenia 

miejsca rekreacji. 

12.  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

mieszkańców.  

13. Zmiana kierunku działalności rolniczej.  

14. Dobra współpraca z JST.  

 
1. Migracja mieszkańców do dużych miast. 
2. Malejąca ilość gospodarstw rolnych. 
3. Zaśmiecanie lasów. 
4. Zwierzęta leśne.  
5. Szkody wyrządzone przez bobry. 
6. Starzejące się społeczeństwo.  
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Analiza potencjału rozwojowego Sołectwa 
 

                     3            3 

   3 3                                        2               3 

    8 0       

                 ( +/- )                                                                               (-/+  ) 

 

 

 

   

 

 

          

            

            4     1 

     0  6                3         2 

    1                   1 

(+/-) 

( -/+ )           

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

Standard życia 

(warunki materialne) 

5,8,9,1,2,3,4,5,6,7,11,6, 

10,11, 

 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 

1,2,4,9,13,3,4,7,4,5,6 

 

Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

3,6,7,10,10,12,9,14,1,3 

 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 

8,1,2,5,8,12,13,2 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

Wizja hasłowa: 

 

Kolonia Ostrowska – Oaza spokoju z perspektywą aktywnego wypoczynku. 

 

Wizja opisowa: 

 

Kolonia Ostrowska to Sołectwo zadbane, w którym mieszkańcom żyje się bezpiecznie                   

 i dostatnio. 

Posiadamy wszechstronny  dostęp do wszystkich mediów. 

 Oferta kulturalno – rekreacyjna 

dostosowana jest do odbiorców wszystkich grup wiekowych 

 zarówno tych małych i tych dużych. 

Mieszkańcy aktywnie angażują się w życie wsi i wzajemnie się wspierają.  

Zagospodarowany teren Przy Świetlicy wiejskiej, często odwiedzany 

 jest przez mieszkańców – jest częstym miejscem 

wspólnych spotkań. Szlaki rowerowe i turystyczne wykorzystywane są 

 nie tylko przez mieszkańców 

sołectwa ale także przez osoby przyjezdne. 

 Dzięki wybudowanemu boisku sportowemu, a także 

placowi zabaw dla dzieci możemy aktywnie spędzać wolne chwile. 

 Posiadamy prężne gospodarstwa 

agroturystyczne zapewniające noclegi i potrawy Wielkopolskie. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWYODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Kolonia Ostrowska – Oaza spokoju z perspektywą aktywnego wypoczynku. 

 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1.CELE                                      Co 

trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję naszej wsi? 

2. Co nam pomoże osiągnąć cele? 

(zasoby, silne strony, szanse) 

3. Co nam może przeszkodzić? (słabe 

strony, zagrożenia) 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 

 

ZASOBY  których 

użyjemy 

ATUTY   

silne strony  

i szanse  jakie 

wykorzystamy  

BARIERY 
Słabe strony  jakie wyeliminujemy 

Zagrożenia  jakich unikniemy 

 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Wzmocnienie integracji i aktywności 

społecznej mieszkańców. 

2. Wzmocnienie wizerunku wsi i 

zachowanie krajobrazu wsi. 

3. Budowanie tożsamości i poczucia 

wspólnoty, kultywowanie tradycji. 

 

1. Lokalni liderzy 

(radni, sołtys). 

2. OSP. 

3. Mieszkańcy 

sołectwa. 

4. Przyroda. 

1. Zewnętrze źródła 

finansowania. 

2. Zasoby ludzkie 

3. Wsparcie władz 

samorządowych 

4. Czyste środowisko. 

1. Możliwe konflikty wśród mieszkańców. 

2. Brak środków finansowych. 

3. Zwierzyna leśna. 

1.Organizacja imprez sportowych. 

2. Organizacja imprez kulturalnych (Odpustu Św. 

Antoniego). 

3.Wytyczenie ścieżek oraz szlaków turystycznych. 

  

 

 

B. STANDARD ŻYCIA 
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1. Rozwój i poprawa infrastruktury 

technicznej i sportowo-rekreacyjnej. 

2. Poprawa standardu życia mieszkańców 

z zachowaniem ochrony środowiska  

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej. 

1. Lokalni liderzy 

(radni, sołtys). 

2. OSP. 

3. Mieszkańcy 

sołectwa. 

4. Przyroda 

1.Zewnętrze źródła 

finansowania  

2.Zasoby ludzkie 

3.Wsparcie władz 

samorządowych 

1.Możliwe konflikty wśród mieszkańców. 

2.Konkurencja w dostępie do zewnętrznych 

źródeł finansowania. 

3. Brak środków finansowych. 

4. Brak chodnika. 

5. Brak ścieżek rowerowych. 

6. Nie w pełni zagospodarowane miejsce 

rekreacji. 

 

1.Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej. 

2. Budowa placu zabaw. 

3. Budowa oświetlenia wsi. 

4. Poprawa stanu nawierzchni dróg. 

5. Budowa kanalizacji. 

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

7. Budowa ścieżek rowerowych. 

8. Budowa chodnika. 

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Zwiększenie integracji 

mieszkańców. 

2. Poszerzenie oferty spędzania 

wolnego czasu. 

1. Lokalni liderzy 

(radni, sołtys). 

2. OSP. 

3. Mieszkańcy 

sołectwa. 

1. Czyste wolne od 

zanieczyszczeń 

powietrze. 

2. Prężnie działające 

OSP. 

3. Prężnie działające 

KGW. 

1.Małe zaangażowanie mieszkańców, 

2.Wyjazd młodych,  

3.Ciekawsza oferta kulturalna sąsiednich 

miejscowości 

1. Organizacja wspólnych spotkań. 

2. Organizacja imprez okolicznościowych (np. Dzień 

dziecka, grillowanie). 

3. Organizacja warsztatów tematycznych np. 

tanecznych, typu fitness  

4. Organizacja imprez sportowych. 

5. Stworzenie ścieżek i tras edukacyjnych 

wykorzystujących zasoby miejscowości –przyroda. 

 

D. BYT 
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1.Promocja sołectwa. 

2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

wiejskiej. 

1. Lokalni liderzy 

(radni, sołtys). 

2. OSP. 

3. Mieszkańcy 

sołectwa 

4. Świetlica wiejska. 

1.Zewnętrze źródła 

finansowania  

2.Zasoby ludzkie 

3.Wsparcie władz 

samorządowych 

 

1. Konkurencja w dostępie do zewnętrznych 

źródeł finansowania 

2. Niska klasa gruntów. 

1Organizacja warsztatów podnoszących kwalifikacje 

mieszkańców np. z zakresu gospodarstw 

ekologicznych, agroturystyki itp. 

2. Bieżące i systematyczne uaktualnianie strony 

internetowej. 

3. Aktywny udział w różnych uroczystościach na 

terenie gminy, powiatu i województwa. 

4. Stworzenie strony internetowej sołectwa. 

5. Wydanie biuletynu sołeckiego. 

6. Zakup namiotu promującego sołectwo. 
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2017 - 2018 

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Wspólna organizacja 

kuligu. 

Organizacja kuligu zimowego dla 

mieszkańców. 
Tak Tak 18 II 

Na czy nam 

najbardziej zależy? 

Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej. 

Doposażenie zaplecza kuchennego 

świetlicy wiejskiej. 
Tak Nie 25 I 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Zły stan dróg 

gruntowych. 
Remont dróg na terenie sołectwa.. Tak Nie 15 III 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Możliwość 

dodatkowego zarobku. 

Szkolenia z pozyskiwania środków 

unijnych oraz organizacja warsztatów 

podnoszących kwalifikacje mieszkańców. 

Tak Nie 13 IV 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Utrzymanie czystości 

na terenie sołectwa. 
Akcja sprzątanie sołectwa. Tak Tak 12 V 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  

Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej. 

Środki własne/Środki Gminne/Programy operacyjne Województwa Wielkopolskiego/ LGD/Sponsorzy/Inne 

źródła. 
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 Kolonia Ostrowska 
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Kolonia Ostrowska 
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

uczestniczących  w przygotowaniu dokumentu: 

- Beata Nikiel -  

- Zenon Tomaszewski - 

- Jolanta Woldańska – 

- Gabriel Rojewski – 

- Mirosław Woldański –  

- Katarzyna Michalak -  

 

 

 

Podpis/podpisy moderatora/ów odnowy wsi: 

Iwona Bańdosz – 

Aleksandra Brzęcka -  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Listy obecności na warsztatach sołeckich  

2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz warsztatów sołeckich (płyta CD). 
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