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Nim zagłębisz się w lekturę 
Dokumentu oto tego 

Tych słów kilka wyjaśnienia 
Jak powstawał i dlaczego. 

  
Jest to owoc ciężkiej pracy 
Wyciskającej siódme poty, 

Bo mieszkańcy owych wiosek 
Chętni byli do roboty. 

  
Na warsztatach, które w lipcu 

Pracowali bez wytchnienia, 
Bowiem mają aspirację 

Wioski swojej ulepszenia. 
  

Ta strategia to zaledwie 
Jeden krok do tego celu. 

Wszyscy mamy tu świadomość, 
Że tych kroków trzeba wielu. 

  
Na początek przedstawimy 

Tej strategii zapis treści. 
Czyli to, z czego się składa 

I co w niej się mieści. 
  

Przed szkoleniem 
odbyło się spotkanie, 
taka wizja lokalna- 
tak na rozruszanie. 

  
I zaraz po wizycie 
Zadanie domowe: 
Analiza zasobów- 

Czas pomęczyć głowę. 
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Dokument obszerny, 
Pojemność niemała, 
Więc koordynatora 
Pomoc się przydała. 

  
Dzień pierwszy-dwie analizy: 

SWOT i potencjału. 
Przemiał wsi zasobów 

Dogłębnie … pomału… 
  

Na koniec dnia pierwszego 
Nasza wizja wsi: 

Czyli jaką by być miała, 
Jaką nam się śni. 

  
Ostro już zmęczeni- 

Było trochę tego, 
Skończyliśmy, by wrócić 
Dnia już następnego. 

  
A cóż to nam przyniósł 

Kolejny dzień nowy? 
Tego dnia dwa plany: 

długo i krótkoterminowy. 
  

To chyba by było na tyle 
Co do zawartości. 

Jeszcze tylko załączniki, 
Te dopełnią całości. 

  
Wśród nich Grupy Odnowy 

Tak jakby ocena… 
Kogoś z zewnątrz, 

 więc dająca świeżego spojrzenia. 
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Cóż niejeden mógłby spytać: 
Po co nam strategia owa? 

Mamy gminną, mamy POM-y 
Czy potrzebna jeszcze nowa? 

TAK! Gdyż ta będzie wyjątkowa! 
 

Cóż w tej więc wyjątkowego? 
Czym ta będzie się różniła? 

Tę właściwie w 100% 
Grupa Odnowy Wsi stworzyła. 

  
Ta z oddolnych inicjatyw. 
Ludzi, co tu zamieszkują. 

Odzwierciedla ich pragnienia, 
Co by chcieli i co czują. 

  
Dodatkowym zaś czynnikiem, 

Który skłonił do pisania 
Był sam Urząd Marszałkowski, 

Pomógł on w podjęciu zdania. 
  

Urząd kusi gminy 
moderatorami. 

Za ich udział dodatkowo 
obdarza punktami. 
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1. WPROWADZENIE  

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków  

Grupy Odnowy Wsi - sołectwa Pięczkowo, biorących udział w warsztatach  

w Urzędzie Gminy w Krzykosach w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego - „Wielkopolska Odnowa Wsi  2013-2020”. 

Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia 

w sołectwie. Służy jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych 

przez różne grupy społeczności lokalnej. Ma charakter integracyjny  w stosunku 

do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz urzędu gminy. 

 
W toku prac na strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania: 

 Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła nam co mamy, 
czym dysponujemy i jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego 
rozwoju naszej społeczności. 

 Przeprowadzono analizę SWOT dla wsi, która określa jej mocne 
 i słabe strony, występujące szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. 

 Sformułowano Wizję  hasłową i opisową wsi – opis stanu 
miejscowości i jej społeczności lokalnej, jaki chcemy osiągnąć. 

 Zaproponowano listę kluczowych zadań do realizacji w horyzoncie: 
krótkoterminowym ( 1 roku ) oraz długoterminowym ( 10 lat ). Oba 
plany prowadzą do urzeczywistnienia zawartej w strategii wizji, 
wskazują w jaki sposób i jakimi środkami będziemy starali się go 
osiągnąć. 

 

 
 

Grupa Odnowy Wsi w czasie warsztatów opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju. 
Urząd Gminy w Krzykosach, dnia 08-09.VII.2016r. 
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2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Krzykosy                            Sołectwo: Pięczkowo                      Liczba mieszkańców:   1 239 osób  

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  

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 
X 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
X 
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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 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
 

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  
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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) 
 

projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     
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Sprawozdanie z wizji w terenie 

 

Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Pięczkowo  dnia 05.07.2016r. 

Uczestnicy: koordynator gminny – Mirosława Skowrońska,  sołtys i lider GOW – Czesława Zięta, członek GOW – Ryszard 

Ignaszewski   

 

Pięczkowo- wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim,  drugie pod względem wielkości sołectwo w gminie 

Krzykosy. Główny szlak komunikacyjny  przebiegający przez wieś to droga powiatowa,  z chodnikiem po jednej stronie 

 i oświetleniem. Odchodzi od niej wiele dróg gminnych,  w tym dwie nieutwardzone i jedna śródpolna. Pozostałe drogi gminne 

są utwardzone lecz  z niepełną infrastrukturą okołodrogową (niewystarczające oświetlone, chodnik tylko przy jednej z nich). 

Wieś niezwykle rozległa o zróżnicowanej zabudowie w większości zwartej  (kilka domostw rozproszonych). Budynki usytuowane 

są wzdłuż dróg - typ wsi  wielodrożnica. W Pięczkowie znajdują się: trzy sklepy spożywcze, piekarnia, dwa place zabaw, 

przedszkole, remiza OSP, stacja uzdatniania wody, filia biblioteki gminnej, Dom Strażaka. Miejscem najczęstszych spotkań jest 

świetlica wiejska z zadaszoną sceną, która spełnia również funkcję tarasu. Wieś może poszczycić się wieloma zabytkami.  

Są to m.in.: pomnik Powstańców Wlkp. i poległych w czasie I wojny światowej, prywatne zabudowania domostw, sztandar  
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przedwojennej organizacji SOKÓŁ. W Pięczkowie jest kilka miejsc kultu religijnego: dwa przydrożne krzyże i dwie przydrożne 

kapliczki oraz kaplica, przy której mieści się  wiejski cmentarz (jedyny tego typu w Polsce). Sołectwo  jest w 100% 

zwodociągowane, brak jest kanalizacji sanitarnej. Funkcjonuje tu niesformalizowana (bez osobowości prawnej) Grupa Odnowy 

Wsi, a także OSP – wpisana do Krajowego Rejestru Ratowniczo Gaśniczego i  KGW. W sołectwie prężnie działa również 

kultywujący miejscowy folklor Zespół Tośtoki. Wieś korzysta z funduszu sołeckiego i wsparcia gminy, poprzez którą pozyskuje 

środki zewnętrzne.  

 

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

 

Data:  05.07.2016r. .         Sporządziły:   Ewa Jankowiak, Mirosława Woźniak
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Budynek świetlicy wiejskiej 
z miejscem spotkań mieszkańców 

Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

  

Architektura wsi 

  

     Cmentarz wiejski z Kaplicą Pomnik Powstańców  
Wielkopolskich 
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3. ANALIZA  ZASOBÓW  

Analiza zasobów służy uświadomieniu sobie co mamy i określeniu, jakie 

znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju wsi. Wynikiem analizy zasobów 

jest spis dóbr materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu 

społeczności lokalnej, które mogą być wykorzystane obecnie, bądź  

w przyszłości w realizacji przedsięwzięć odnowy wsi. Analiza zasobów 

przeprowadzona jest wg ujednoliconego schematu. Znaczenie każdego 

z zasobów podlega ocenie, która wykorzystywana jest w dalszych analizach. 

 
ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ   I PIĘCZKOWO liczba ludności 1239 

 

 
 

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 

Położenie w dorzeczu Warty, 
tereny nizinne, zalesione, 
tarasy Warty, pola łąki 
 

   
X 

stan środowiska 
Środowisko bez 
zanieczyszczeń, spokój, cisza 
 

   
X 

walory klimatu 
Umiarkowany 
 

X   

walory szaty roślinnej 
Pola łąki, lasy mieszane, stare 
lipy 
 

  
X 

 

cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 

Obszary Natura 2000, 
bezpośrednie sąsiedztwo 
Żerkowsko – Czeszewskiego 
Parku Krajobrazowego 
 

  
X 

 

świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska) 

Zwierzyna płowa na polach i 
w lasach, drobna zwierzyna 
leśna, stada jeleni, bobry, 
żurawie, bocian czarny i biały, 
bażanty, kuropatwy 
 

  
X 

 

wody powierzchniowe 
(cieki, rzeki, stawy) 

Rzeka Warta, prywatne stawy 
hodowlane, staw przy OSP 
 

  
X 
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wody podziemne     

Gleby 
 
Kl. III – VI 
 

  
X 

 

Kopaliny     

walory geotechniczne     

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 
Budynek po starej szkole, 
kapliczki przydrożne 
 

  
X 

 

walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Teren wsi ze sceną przy 
świetlicy, boisko sportowe z 
trybunami 
 

  
X 

 

walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

    

zabytki i pamiątki 
historyczne 

Sztandar organizacji 
przedwojennej sportowej 
„Sokół” z lat 1930, Rijece po 
studni, przy której Adam 
Mickiewicz poił konie 
 

  
X 

 

osobliwości kulturowe 

Kierownik zespołu „Tośtoki” 
Franciszka Tomczak, 
nauczycielka, założycielka 
zespołu Regionalnego Tośtoki, 
kultywatorka tradycji tośtockiej 
 

  
X 

 

miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

Kaplica przycmentarna, 
cmentarz wiejski-może jedyny 
tego typu cmentarz w Polsce, 2 
kapliczki przydrożne, 2 krzyże, 
pomnik Powstańców Wlkp. i 
poległych w czasie II wojny 
św., tablice pamiątkowe 
 

  
X 

 

święta, odpusty, 
pielgrzymki 

Obchody święta 11 listopada, 
Dzień Strażaka, Dzień Matki, 
odpust parafialny i w kaplicy, 
procesja Bożego Ciała 
 

  
X 

 

tradycje, obrzędy, gwara 

Przebierańcy wielkanocni 
(niedźwiedź, kominiarze, baba 
itp.) kultywowanie gwary 
poprzez zespół Tośtoki, 
ludność wsi nadal w 
rozmowach posługuje się 
gwarą 

  
 

X 
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legendy, podania i fakty 
historyczne 

 
Podanie o tym, że Adam 
Mickiewicz polecił Henrykowi 
Dąbrowskiemu wybudować 
szkołę,  
Fakt historyczny – o 
powieszeniu przez Niemców 
dwóch mieszkańców 
Pięczkowa na starych lipach 
przy figurce św. Floriana 
(pamiątkowe 2 tablice) 
Legendy skąd wzięła się nazwa 
miejscowości: 
- 1 nazwa pochodzi od trzech 
pni,  
- 2 nazwa od Kmicica Pęczki 
 

  
 
 

X 

 

przekazy literackie 
 
Dzieje Gminy Krzykosy 
 

 X  

ważne postacie i 
przekazy  historyczne 

 
Henryk Dąbrowski, Adam 
Mickiewicz – który poił przy 
studni swoje konie  
 

  
X 

 

specyficzne nazwy 

 
Rejmana Górka, Błonie, 
Sokoły, Biała Góra, Biedny 
Dół, Krzyże, Staciwy, Brogi – 
używane tylko wśród 
mieszkańców nazwy 
poszczególnych części wsi i 
pól 
 

  
X 

 

specyficzne potrawy 

 
Balabasy – kluski szare z 
ziemniaków 
 

  
X 

 

dawne zawody 
 
Kowal, szewc, fryzjer 
 

 X  

zespoły artystyczne, 
twórcy 

 
Zespół folklorystyczny 
Tośtoki wraz z kapelą 
 
 
 

  
X 
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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 

Prywatne, po odrolnieniu  X  

działki pod domy 
letniskowe 

Prywatne  X  

działki pod zakłady 
usługowe i przemysł 

Prywatne  X  

pustostany 
mieszkaniowe 

Brak    

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 

Teren przy świetlicy wiejskiej, 
boisko sportowe 
 

  
X 

 

sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Świetlica wiejska 
 

 X  

miejsca  uprawiania 
sportu 

Boisko sportowe, sala 
sportowa przy szkole, 
nieoznakowane trasy 
rowerowe i piesze przez pola, 
łąki i w lasach 
 

  
X 

 

miejsca rekreacji 
 
3 place zabaw, staw 
 

  
X 

 

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Ścieżka rowerowa Pięczkowo 
– Witowo, nieoznakowane 
trasy rowerowe i piesze 
 

  
X 

 

Szkoły 
Zespół Szkół w Pięczkowie 
 

 X  

Przedszkola 
Przedszkole wiejskie 
 

 X  

Biblioteki 
Filia biblioteki Gminnej, 
obecnie przenoszona do nowej 
siedziby 

 X  
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placówki opieki 
społecznej 

Pomoc społeczna OPS w 
Krzykosach 

X   

 
placówki służby zdrowia 
 

Poradnia Lekarza Rodzinnego 
w Krzykosach  

  
X 
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wodociąg, kanalizacja 
Wodociąg 100%, kanalizacji 
brak 
 

 X  

drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie 
oświetlenie) 

Przez wieś przebiega droga 
powiatowa o niezłej 
nawierzchni, przy której 
znajduje się chodnik, we wsi 
drogi gminne częściowo 
asfaltowe, oświetlenie 
niedostateczne, ulice 
oznakowane 
 

  
 

X 

 

chodniki, parkingi, 
przystanki 

Chodnik przy drodze 
powiatowej oraz częściowo 
przy jednej z ulic we wsi, 
przystanek autobusowy 

 X  

sieć telefoniczna i 
dostępność Internetu 

Sieć telefoniczna około 90% 
Dostępność do Internetu 
około 90% 

  
X 

 

telefonia komórkowa 100%  X  

Inne Sołectwo posiada dostęp do 
przeprawy promowej w 
Dębnie na rzece Warcie. 
Stacja uzdatniania wody 

  
X 

 

 
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

 I
 

R
O

L
N

IC
T

W
O

 

miejsca pracy  
(gdzie, ile? ) 

Zespół Szkół w Pięczkowie 
ok. 40 osób 
Stolarnia ok. 20 osób 

  
X 

 

znane firmy produkcyjne 
i zakłady usługowe i ich 
produkty 

    

Gastronomia 
 
 

   

miejsca noclegowe 
1 gospodarstwo 
agroturystyczne 6 miejsc 
noclegowych 

  
X 
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gospodarstwa rolne 
10 gospodarstw rolnych 
 

 X  

uprawy hodowle 
Zboża, ziemniaki, kukurydza, 
hodowla świń i bydła 
 

 X  

możliwe do 
wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Odpady opałowe ze stolarni  X  

zasoby odnawialnych 
energii 

    

Ś
R

O
D

K
I 

F
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A
N

S
O
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E

  

I 
P
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Z
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S

K
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N
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F
U
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D

U
S

Z
Y

 

środki udostępniane 
przez gminę 

 
Fundusz Sołecki 

  
X 

 

środki wypracowywane 

 
Środki zewnętrzne 
pozyskiwane przez gminę 

  
X 

 

M
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Z
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A
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C

Y
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A
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N
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U

D
Z

K
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autorytety i znane 
postacie we wsi 

Sołtysi, Władysław Litke, 
Franciszek Ratajczak, 
Stanisław Kasperski, Czesława 
Zięta, Maria Szeszuła Przew. 
KGW 
 

  
X 

 

 
krajanie znani w 
regionie, w kraju i 
zagranicą 

 
Eugenia Staszak – fundatorka 
części kaplicy i bramy do 
cmentarza (mieszkająca 
obecnie w Kanadzie, 
pochodząca z Pięczkowa) 
Felicjan Andrzejczak – muzyk 
i wokalista pochodzący z 
Pięczkowa 
 

  
 

X 

 

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

Genowefa Zaworska – 
uzdolniona florystycznie i 
manualnie (ozdoby z papieru i 
słomy) 
 

  
X 

 

przedsiębiorcy, 
sponsorzy 

 
p. Świt, p. Wawrzyniak i 
 p. Łach 
 

  
   X 

  

osoby z dostępem do 
Internetu i 
umiejętnościach 
informatycznych 

Dostęp do Internetu ok. 90% 
umiejętności informatyczne 
około 60%. 

  
X 
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pracownicy nauki 
 
 

   

związki i stowarzyszenia 
OSP, Nieformalna Grupa – 
GOW 
  

  
X 

 

kontakty zewnętrzne 
(np. z mediami) 

Gazeta Średzka, Głos Powiatu 
Średzkiego, Radio Merkury, 
Telewizja Poznań 
 

  
X 

 

współpraca zagraniczna i 
krajowa 

Z gminą, powiatem 
ościennymi sołectwami  
 

  
X 
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O
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T
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S
I 

publikatory, lokalna 
prasa 

Głos Powiatu Średzkiego, 
Gazeta Średzka, Radio 
Merkury 
 

  
X 

 

książki, przewodniki 
 
Dzieje Gminy Krzykos 
 

  
X 

 

strony WWW 

 
GOK Krzykosy 
Gmina Krzykosy Dawniej i 
dziś na Facebook  
 

  
X 

 

 

ZASOBY – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być 

wykorzystane obecne 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 

 

Analiza SWOT (SWOT – skrót od angielskich słów odpowiadającym silnym  

i słabym stronom, szansom i zagrożeniom) służy przeanalizowaniu sytuacji 

obecnej, a także najbliższej przewidywalnej przyszłości pod kątem tego, czym 

dysponujemy, czego nam brakuje, co nam może pomóc, a czego powinniśmy starać 

się uniknąć – aby nam nie szkodziło. Wynikiem analizy jest zestawienie atutów 

(mocne strony), braków (słabe strony), szans  i zagrożeń. Pomaga to planować 

działania, zaspokajać potrzeby, wypełniać braki w sposób realny, w oparciu  

o zasoby, wykorzystując szanse i wkalkulowując ryzyko zagrożeń lub eliminując je.  

 

 

SILNE STRONY 

(atuty wewnętrzne) 

 

SŁABE STRONY 

(słabości wewnętrzne) 
 

1. Atrakcyjne położenie wsi w dorzeczu 

Warty z ciekawą florą i fauną. J 

2. Środowisko bez zanieczyszczeń z 

liczną zwierzyną na polach i lasach 

wpływa na atrakcyjność rekreacyjną 

sołectwa. J 

3. Obszar Natura 2000, bezpośrednie 

sąsiedztwo Żerkowsko – Czeszewskiego 

Parku Krajobrazowego oraz rzeki Warty 

– teren atrakcyjny turystycznie i 

przyrodniczo ( bogactwo zwierzyny ). T 

4. Prywatne stawy hodowlane. B  

5. Stawy wiejskie zwiększające 

atrakcyjność sołectwa. J 

6. Budynek świetlicy wiejskiej ze sceną 

zewnętrzną. S 

1.Słaba gleba uprawna ( przewaga V i 

VI klasy ) – niskie zbiory. B 

2. Brak instalacji kanalizacyjnej i 

gazociągowej. S 

3. Niewystarczająca oferta kulturalno – 

rekreacyjna w świetlicy wiejskiej oraz 

oferta sportowo rekreacyjna na boisku. J 

4. Niewystarczające doposażenie 

świetlicy wiejskiej. S 

5. Świetlica wiejska wymagająca 

modernizacji. S 

6. Zwierzyna leśna wyrządzająca szkody 

w uprawach rolnych. B 

7. Stawy wiejskie wymagające 

rekultywacji. J 
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7. Zabytkowe budynki mieszkalne 

wyróżniające Sołectwo. T 

8. Boisko sportowe z trybunami . S 

9. Sztandar sportowej organizacji 

przedwojennej „Sokół” 1930. T 

10. Aktywnie działający zespół 

folklorystyczny „Tośtoki”. T 

11. Grupa Odnowy Wsi, Grupa „Nowa 

Inicjatywa” OSP działające na rzecz 

sołectwa. T 

12. Ochotnicza Straż Pożarna działająca 

na terenie sołectwa zapewnia poczucie 

bezpieczeństwa. J 

13. Fundusze sołeckie jako możliwość 

pozyskania środków na realizację zadań 

sołectwa. B 

14. Kultywowanie tradycji corocznych 

obchodów Dnia 11 listopada przy 

pomnikach Powstańców 

Wielkopolskich oraz tradycji 

„przebierańcy wielkanocni”. T 

15. Ciekawe fakty historyczne                       

o sołectwie. T 

16. G. Zaworska uzdolniona 

florystycznie i manualnie ( ozdoby z 

papieru i słomy ). T 

17. Zespół Szkół z boiskiem szkolnym, 

placem zabaw i salą gimnastyczną. S 

18. Wyznaczone tereny pod zabudowę 

mieszkaniową ( prywatne ) oraz małą 

8. Konieczność modernizacji boiska            

( rekultywacja terenu, brak zaplecza 

sanitarno – socjalnego). S 

9. Brak miejsca pamięci w którym 

byłyby zgromadzone i udostępniane 

pamiątki historyczne, podania i legendy 

związane z życiem wsi oraz 

wspomnienia o osobowościach 

kulturowych i faktach historycznych. S 

10. Brak oznaczeń na zabytkowych 

budynkach mieszkalnych. T 

11. Niewystarczająca ilość 

utwardzonych dróg gminnych na terenie 

sołectwa. S 

12. Niewystarczająca infrastruktura 

okołodrogowa ( chodniki, parkingi, 

oświetlenie ). S 

13. Brak strony internetowej www i na 

portalu facebook. B 
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działalność gospodarczą. B 

19. Przydrożne kapliczki, krzyże -

miejsce kultu religijnego. T 

20.Pomnik upamiętniający wydarzenie 

 z II wojny światowej ( powieszenie 

dwóch mieszkańców ). T 

21. Pomnik upamiętniający ofiary 

Powstania Wielkopolskiego. T 

22. Stacja uzdatniania wody. S 

23.Lokalne firmy dające zatrudnienie 

mieszkańcom. B 

24. Lokalne firmy wspierające inicjatywy 

sołeckie ( sponsoring ). B 

 

SZANSE 

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

 

ZAGROŻENIA 

(zagrożenie płynące z toczenia) 
 

1.Tendencja do osiedlania się na 

terenach wiejskich. J 

2. Możliwość rozwoju agroturystyki na 

terenach Natura 2000. B 

3. Dobra infrastruktura drogi 

powiatowej biegnącej przez wieś. S 

4.Możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych przez LGD Lider 

Zielonej Wielkopolski oraz przez gminę 

w ramach PROW  na infrastrukturę. S 

5.Dobra współpraca z samorządem 

gminnym i powiatowym w zakresie 

1.Klęski żywiołowe zagrażające 

uprawom rolnym. B 

2.W związku z trudną sytuacją 

ekonomiczną kraju istnieje zagrożenie 

bankructwa okolicznej firmy w której 

zatrudnionych jest około 40% 

mieszkańców sołectwa. B 

3.Wycofanie połączeń PKS. J 

4. Zagrożenia powodzi - sąsiedztwo 

rzeki Warty B 
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zgłaszanych interpelacji. J 

6. Dostęp do lokalnej prasy – 

możliwość promocji sołectwa. B 

7. Oferta kulturalna GOK dostępna dla 

mieszkańców sołectwa 

 ( www.gokkrzykosy.com ). J 

8. Książka wydana przez gminę „Dzieje 

Gminy Krzykosy” promująca sołectwo 

w gminie. B 
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5. ANALIZA  POTENCJAU ROZWOJOWEGO 

 

Analiza potencjału rozwojowego ma na celu gruntowne przemyślenia  nad 

charakterem i związkami przyczynowo-skutkowymi elementów wcześniej 

przeprowadzonych analiz. Ma ona pomóc znaleźć faktycznie najważniejsze cele 

ogólne, wspomagać równomierny, zrównoważony rozwój wsi, poprzez 

zastosowanie wszystkich sfer życia, które z nich były dotąd słabiej rozwijane, które 

wymagają szczególnej uwagi, na których można budować przyszłość wsi. Pomaga 

również doprecyzować sformułowania użyte we wcześniejszych analizach.  

  

Kategorie analizy potencjału rozwojowego ( 4 sfery/aspekty życia): 

 

 Standard życia: stanowią czynniki materialne, infrastruktura 

techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej (ilość, dostępność    

i stan), np.: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, wodociąg, 

kanalizacja, sieć telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom 

kultury, boisko, plac zabaw dla dzieci, przedszkole, szkoła, 

biblioteka, placówki usługowe, wyposażenie oraz stan posesji                   

i budynków 

 Jakość życia: stanowią czynniki niematerialne – tworzą atmosferę 

między ludźmi np.: relacje sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka, 

życzliwość, akceptacja postaw aktywnych, poczucie 

współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji, 

oferta kulturalna, edukacyjna, wypoczynku i rekreacji oraz życia 

społecznego, poziom samoorganizacji społecznej, poczucie 

bezpieczeństwa, zagrożenia, dostępność komunikacyjna, 

zaopatrzenie w towary i usługi, stan środowiska, poziom 

wykształcenia. 

 Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy 

wpływające na ich możliwości i źródła zarobkowania np.: 

rozstrzygnięcia planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych, 

zorganizowanie się przedsiębiorców i producentów rolnych, usługi  

i produkcja, produkty, możliwości pozyskiwania dochodu przez 

społeczność lokalną na cele publiczne, promocja. 
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 Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego: to jakość niemożliwa do 

uzyskania w dużym mieście, charakterystyczna dla małych społeczności    

tj.:  kultura, tradycje, obyczaje, gwara, kultywowanie i rozwijanie poczucia 

wspólnoty, wzorce wychowawcze i wieź międzypokoleniowa, uroczystości  

i rocznice, lokalny kult, pamięć o wybitnych mieszkańcach i wydarzeniach, 

lokalny, indywidualny styl osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy                     

i przyrodniczy, charakterystyczne elementy architektury i urządzenia 

przestrzeni publicznej, lokalna kuchnia i potrawy. 

  

 

Wynikiem analizy potencjału rozwojowego jest liczbowe określenie stosunku 

pozytywów (mocnych stron, zasobów i szans) do negatywów (słabych stron, 

braków, niedogodności i zagrożeń) w odniesieniu do każdego z czterech 

aspektów życia. Porównanie propozycji liczbowych ułatwia określenie, które ze 

sfer życia są świadomie rozwijane, a które traktowane „po macoszemu”, które 

sfery powinny  ten rozwój wspierać. 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 

silne strony szanse 

słabe strony zagrożenia 
 

4 2  4 3 

7 0  2 1 

 

                  (- / +)                                                                         ( + / + ) 

     

                                                                                                 

 

 

 

   

 

             

11 0 

1 0 

            (+ / =)         

5 3 

3 3 

    ( + / = )  

  

Standard życia                     
(warunki  materialne) 

 

6,8,17,22; 2,4,5,8,9,11,12;  
3,4 

 

 

 

 

  

Jakość życia                 
(warunki niematerialne) 

 
1,2,5,12; 3,7; 1,5,7; 3 

 

Tożsamość wsi i wartości        
życia wiejskiego 

 
3,7,9,10,11,14,15,16,19,20, 

21; 10 
 

 

 
Byt  

(warunki ekonomiczne) 
 

4,13,18,23,24; 1,6,13 
2,6,8; 1,2,4  
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Standard:  Obszar generalnie na minus. Silne strony wraz z szansami  

w mniejszości do słabych i zagrożeń w stosunku 6/7. Analizując płaszczyznę  

z podziałem na obszar wewnętrzny i zewnętrzny ten drugi przestawia się dużo 

lepiej. Stosunek silnych stron do słabych 4/7, szanse do zagrożeń dodatnie (2/0). 

Największą bolączką mieszkańców sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura tak 

techniczna jak i społeczno-kulturalna, wymagająca uzupełnienia, doposażenia 

 i modernizacji. Największym problemem w tym obszarze są fundusze, a szansą na 

rozwój tej płaszczyzny środki zewnętrzne.   

Jakość: :  Obszar całościowo na plus. Stosunek silnych stron wraz szansami  do 

słabych stron i zagrożeń 7/3. Wewnętrznie płaszczyzna jakości na plus - stosunek 

silnych stron do słabych 4/2.  Zewnętrznie  obszar  również dodatni - szanse do 

zagrożeń w stosunku 3/1. We wsi działa prężnie niesformalizowana GOW, Grupa 

Nowa Inicjatywa oraz OSP, które starają się pobudzać do działania pozostałą część 

mieszkańców. Pomocą w rozwijaniu tego obszaru, byłoby niewątpliwie 

wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej. 

Zaleca się dalszą  integrację mieszkańców oraz włączanie pozostałych mieszkańców 

wsi w działanie na rzecz jej rozwoju.  

Byt: Obszar generalnie na plus  Silne strony wraz szansami do słabych stron  

i zagrożeń w stosunku 8/6. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną, ta 

pierwsza przedstawia się zdecydowanie lepiej – silne do słabych 5/3, szanse do 

zagrożeń obojętne 3/3. Mieszkańcy czują potrzebę pobudzenia działań, mających 

na celu poprawę warunków bytowych. Sołectwo ma taką szansę i upatruje jej   

w środkach zewnętrznych i rozwoju przedsiębiorczości. Zaleca się przede 

wszystkim promocję  miejscowości i propagowanie jej walorów przyrodniczo-

historycznych, a także wspieranie drobnej przedsiębiorczości. 

Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Mieszkańcy mają silne poczucie 

przynależności i tożsamości. opartej głównie na więzi międzypokoleniowej, 

dziedzictwie historycznym wsi i jej walorach przyrodniczych. Silne strony wraz 

szansami do słabych i zagrożeń 11/1.  W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną  

i zewnętrzną, ta pierwsza przedstawia się dużo lepiej. Stosunek silnych stron do 

słabych 11/1. Zewnętrznie obszar obojętny szanse do zagrożeń w stosunku 0/0. 

Zaleca się dalsze kultywowanie owego poczucia przynależności i budowania 

wspólnoty oraz edukację młodego pokolenia, bazującą na historii wsi.
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6. WIZJA WSI: wyobrażenie stanu docelowego wsi, oddaje zbiorowe marzenia  

i oczekiwania co do przyszłości, jest realna, bazuje na atutach, nie abstrahuje  

od barier, wzmacnia czynniki wyróżniające wieś, zawiera dźwignię rozwojową. 

 

 

Pięczkowo-wieś o bogatej historii, której mieszkańcy 

kultywują  lokalne tradycje. Sołectwo łączy 

dziedzictwo kulturowe z bogatą ofertą 

wypoczynkowo-rekreacyjną. Przyjaznym i  otwartym 

mieszkańcom żyje się dostatnio 

 i wygodnie dzięki  rozwiniętej infrastrukturze 

technicznej, społecznej i sportowej. 

 

„Pięczkowo właśnie z tego słynie, że tu kulturą 

życie płynie” 
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7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI PIĘCZKOWO  na OKRES  12 m-c 

 

Kluczowy problem 

 

Odpowiedź 

 

Propozycje projektu 

Czy na stać na realizację? 

(tak/nie) 

 

Punktacja 

 

Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

  

Co nas najbardziej 

zintegruje 

Wspólne działania 

w szczytnym celu 

Organizacja zbiórki charytatywnej z 
przeznaczenie na wsparcie finansowe 
chorych mieszkańców - „Szlachetne 

zdrowie” 

 

TAK 

 

TAK 

 

4+4=8 

 

II 

Na czym mam 

najbardziej zależy 

Doposażeniu 
świetlicy 

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej 

TAK NIE 5+5=10 I 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Brak integracji Łączymy pokolenia – rajd rowerowy TAK TAK 3+3=6 III 

Co najbardziej 

zmieni nasze życie? 

Porządek wokół 
obejść 

Akcja „Nasze Pięczkowo – 
porządkiem stoi” 

TAK TAK 2+2=4 IV 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Zorganizowanie 
imprezy sportowo 

- rekreacyjnej 

Potyczki sportowe TAK TAK 1+1=2 V 

Na realizację jakiego projektu 
planujemy pozyskać środki 

zewnętrzne? 
Z jakich źródeł 

 
       Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – pozyskiwanie środków z Wielkopolskiej 

Odnowy Wsi. 

 



 
   

 
 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU - PIĘCZKOWO wypracowana przez GOW  
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

 

 

 

8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI  PIĘCZKOWO       

Wizja wsi:    Pięczkowo właśnie z tego słynie, że tu kulturą życie płynie 

 

I. Plan rozwoju 

 

II. Program rozwoju 

 

 

    1. CELE 
 
Co trzeba osiągnąć aby 
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. Budowanie 

tożsamości i poczucia 

wspólnoty, 

kultywowanie tradycji 

 

 

Mieszkańcy, 

miejsce spotkań, 

Zespół Ludowy 

„Tośtoki”, 

kultywowanie 

tradycji, sztandar 

organizacji 

Zaangażowanie 

mieszkańców, 

zdolności manualne 

i zdolności wokalne 

mieszkańców 

Niewystarczające 

fundusze, brak miejsca 

na spotkania, zbyt 

niskie zaangażowanie 

mieszkańców 

1.1 Kultywowanie obrzędów religijnych 
(Odpust parafialny Miłosierdzia 
Bożego) 

1.2 Organizacja występów Zespołu 
Ludowego „Tośtoki” 

1.3 Spotkania – obchody dnia 11 
listopada pod pomnikiem Powstańców 
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2. Kultywowanie 

lokalnych tradycji i 

oznakowanie 

zabytków 

przedwojennej, 

Kaplica, 

zabytkowe domy 

Wielkopolskich  

1.4 Spotkania z historią w tle o 
sołectwie  

1.5 Spotkania Maryjne przy kapliczkach 

 

2.1 Zakup strojów i instrumentów dla 
Zespołu Ludowego „Tośtoki” 

2.2 Organizacja wystawy 
rękodzielnictwa 

2.3 Warsztaty z papieru i słomy 

2.4 Gwiazdka zbliża - wspólne 
kolędowanie  

2.5  Oznakowanie zabytkowych 
domów prywatnych z przełomu XIX / 
XX wieku 
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B. STANDARD  ŻYCIA 
 

1.Poprawa i rozwój 

infrastruktury 

technicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywni 

mieszkańcy, 

drogi, ścieżki, 

parkingi, place, 

Filia Biblioteki, 

istniejąca 

infrastruktura  

drogowa,  

Fundusz sołecki, 

środki z UE, środki 

z UMWW, środki z 

UG, dokumentacja 

techniczna 

Niewystarczające 

fundusze, 

nieuregulowane 

stosunki prawne do 

nieruchomości 

1.1 Budowa kanalizacji we wsi 

1.2 Utwardzenie nawierzchni, budowa 
chodnika oraz uzupełnienie i montaż 
oświetlenia - ulica Rzeczna 

1.3 Utwardzenie nawierzchni i budowa 
chodnika  - ulica Krótka 

1.4 Utwardzenie nawierzchni i budowa 
chodnika - ulica Kręta 

1.5 Utwardzenie nawierzchni i budowa 
chodnika - ulica Wąska 

1.6 Utwardzenie nawierzchni i budowa 
chodnika - ulica Dębińska 

1.7 Utwardzenie nawierzchni i budowa 
chodnika - ulica Łąkowa 

1.8 Utwardzenie nawierzchni, budowa 
chodnika oraz uzupełnienie i montaż 
oświetlenia - ulica Leśna 
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2. Poprawa i rozwój 

infrastruktury 

rekreacyjno - 

sportowej 

1.9 Utwardzenie nawierzchni i budowa 
chodnika – ulica Klonowa 

1.10 Utwardzenie nawierzchni i 
budowa chodnika – ulica Studzienna,  

1.11 Utwardzenie nawierzchni i 
budowa chodnika – ulica Sportowa 

1.12 Utwardzenie parkingu przy 
Kaplicy  

1.13 Utwardzenie parkingu przy 
przedszkolu 

1.14 Gazyfikacja sołectwa 

1.15 Budowa ronda (skrzyżowanie ulic: 
Wrzesińska, Szkolna i Powstańców 
Wielkopolskich) 

 

2.1 Budowa szatni z węzłem 
sanitarnym przy boisku sportowym 

2.2 Doposażenie placu zabaw  

2.3 Zakup i montaż siłowni 
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3. Poprawa i rozwój 

infrastruktury 

publicznej, społecznej, 

edukacyjnej 

zewnętrznej 

2.3 Rekultywacja boiska sportowego 

 

3.1 Modernizacja i doposażenie 
świetlicy wiejskiej 

3.2 Zagospodarowanie pomieszczenia 
po OSP na Izbę Pamięci Sołectwa 
Pięczkowo 

 

C.JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1.Wzrost poziomu 

zaangażowania i 

współdziałania 

mieszkańców,  

zwiększenie integracji 

 

 

Aktywni 

mieszkańcy , 

ścieżki 

rowerowe, stawy, 

miejsca spotkań, 

świetlica,  

OSP, Rada Sołecka, 

fundusz sołecki, 

sponsorzy, 

zaangażowanie 

mieszkańców, Pani 

Sołtys, GOW 

Niewystarczające 

zaangażowanie 

mieszkańców, brak 

środków finansowych, 

brak animatorów,  

1.1 Stworzenie kalendarza imprez 
rocznych 

1.2 Organizacja Festynu „Wieś się 
bawi” 

1.3 Organizacja spotkania z okazji Dnia 
Matki 

1.4 Organizacja spotkania z okazji Dnia 
Kobiet 
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2. Zwiększenie oferty 

kulturalnej, 

rekreacyjno – 

sportowej wsi  

 

 

 

 

1.5 Organizacja imprezy z okazji Dnia 
Dziecka – festyn rodzinny 

1.6 Organizacja imprezy z okazji 
zakończenia żniw – Dożynki 

1.7 Organizacja wycieczek 
krajoznawczych 

1.8 Organizacja półkolonii letnich i 
zimowych 

 

2.1 Organizacja rajdów rowerowych 

2.2 Organizacja zawodów strażackich 

2.3 Organizacja spływów kajakowych 

2.4 Organizacja rozgrywek sportowych 

2.5 Organizacja biegów i chodów po 
okolicznych lasach 

2.6 Utworzenie klubów, szkółek 
sportowych: np. joga, karate 
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3. Edukacja i 

zdobywanie nowych 

umiejętności przez 

mieszkańców 

 

 

 

 

 

2.7  Rekultywacja stawów wiejskich 

2.8  Stworzenie lodowiska do zabaw 
zimowych 

2.9 Doposażenie filii biblioteki w 
komputery 

2.10 Organizacja spaceru po lesie – 
Nordic Walking 

 

3.1 Organizacja kursu komputerowego 

3.2 Organizacja kursu plastycznego, 
rękodzielnictwa 

3.3 Organizacja kursu kulinarnego 

3.4 Organizacja szkolenia z języków 
obcych 

3.5 Organizacja spotkań mieszkańców 
– pogadanka na temat np. zdrowego 
odżywiania. 

3.6 Zakup sprzętu niezbędnego do 
wykorzystania przy organizacji wyżej 
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4. Zwiększenie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

5. Poprawa wizerunku 

wsi 

wymienionych kursów: komputery, 
narzędzia piśmiennicze, wyroby 
papiernicze. 

 

4.1 Montaż progu zwalniającego przy 
Szkole ul. Szkolna 

4.2 Montaż progu zwalniającego przy 
Przedszkolu ul. Powstańców Wlkp. 

4.3 Coroczna kontrola i naprawa 
wałów przeciwpowodziowych 

4.4 Doposażenie w sprzęt OSP 

4.5 Kurs udzielania pierwszej pomocy 

4.6 Kurs samoobrony 

 

5.1 Poprawa wizerunki wsi - zakup 
sadzonek, krzewów i drzew 

5.2 Zakup sprzętów do pielęgnacji 
terenów zielonych  
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D.BYT 
 

1.Promocja wsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Poprawa warunków 

bytowych 

mieszkańców sołectwa  

 

Zespół Ludowy 

„Tośtoki”, 

tradycje 

kulturowe, 

zabytki,  

Zaangażowani 

mieszkańcy, 

Internet, 

współpraca z 

samorządem, Pani 

sołtys, interesująca 

historia wsi, 

współpraca z 

samorządem 

gminnym i 

powiatowym, 

współpraca z 

lokalnymi mediami 

Niewystarczająca 

współpraca między 

mieszkańcami, bariery 

formalno – prawne, 

niskie zainteresowanie 

społeczeństwa 

kursami,  

1.1 Wydanie folderu z terenu sołectwa 

1.2 Założenie strony internetowej o 
sołectwie www oraz na profilu 
społecznościowym np. FB 

1.3 Montaż witaczy 

1.4 Stworzenie i promocja produktu 
lokalnego 

1.5 Udział sołectwa w targach, 
wystawach i dożynkach 

1.6 Wydanie płyty Zespołu Ludowego 
„Tośtoki” 

 

2.1 Szkolenie – jak dysponować 
budżetem domowym  

2.2 Organizacja zbiórek w celach 
zarobkowych sołectwa np. zbiórka 
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makulatury, złomu. 

2.3 Organizacja szkolenia w zakresie 
zakładania działalności gospodarczej 
jako źródło dodatkowego dochodu 

2.4 Szkolenie z zakresu składania 
wniosku i rozliczenia projektu 
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PLAN DŁUGOTERMINOWY zawiera opis planowanych zadań 

inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co 

najmniej 10 lat od dnia przyjęcia odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej 

z przyjętych priorytetów rozwoju wsi. Plan ten powinien obejmować                  

i wykorzystywać atuty oraz zasoby wsi eliminując bariery zewnętrzne                  

i wewnętrzne. 

 

Analiza potencjału, analiza SWOT, wizja, plan długo i krótkoterminowy 

(elementy strategii) należy sukcesywnie - w miarę potrzeb aktualizować, 

uzupełniać i rozszerzać. Wszelkie zmiany dokonywane w analizach skutkują 

automatycznie koniecznością naniesienia zmian w pozostałych elementach 

strategii. 

 

 

 

 

 

Plan ten jest ambitny, 

Trudny, my to wiemy. 

Lecz my też ambitni, 

Więc… zrealizujemy. 

Małymi kroczkami 

Tip topem do celu, 

Bo takim sposobem 

Dochodziło wielu. 

Mamy chęć, to podstawa. 

Wiemy jak i co. 

I jak w tej piosence: 

„Bo jak nie my, to kto?” 
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi – Pięczkowo  

uczestniczących  w przygotowaniu dokumentu: 

 

 

                   1. Marcin Łach 

2. Czesława Zięta  

3. Joanna Cybul 

4. Marlena Bąk  

5. Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak 

 

 

Podpis moderatorów odnowy wsi: 

 

 

1. Ewa Jankowiak 

 

2. Mirosława Woźniak 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Lista obecności na warsztatach sołeckich.  

2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej  wizji terenowej oraz 

warsztatów sołeckich (płyta CD). 


