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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Złotów    Sołectwo: Wąsosz     Liczba mieszkańców: 138 

Faza odnowy 
Zakres działań 

* 
Rozwój 

organizacyjn
y 

* 
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 

Inicjalna 

działania spontaniczne  zawiązana 

grupa odnowy 

wsi 

 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

 

porządkowanie wsi  

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się 

kroki na rzecz 

skoordynowan

ia działań 

organizacji we 

wsi 

 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei 

odnowy wsi i integrowanie wokół 

pierwszych przedsięwzięć 

 



   

 

B 
Początkowa 

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 

pobudzenie mieszkańców do odnowy 
własnych posesji 

 

skoordynowan

e działanie  

organizacji 

obecnych we 

wsi 

 
proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
 

C 

Zaawansowana 

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 
 rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi  



   

 

 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

 

 

  

 

powszechna odnowa prywatnych posesji  
poszczególnych 

grup 

mieszkańców 

D 

Całościowa 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze 

sobą projekty wywołujące efekt 

synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

stowarzyszenie 

odnowy wsi 

instytucją 

rozwoju 

lokalnego 

(Centrum 

Aktywności 

Lokalnej) 

 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

 

rozwój wsi 

oparty na 

aktywności  

kluczowych 

grup 

mieszkańców 

(rolników, 

przedsiębiorcó

w, 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 
 



   

 

 

Sprawozdanie z wizji w terenie 

 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji:  Wąsosz 7.12.2016 r. 

Uczestnicy: Paweł Michalski, , Jarosław Brandt 

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

Wąsosz -  wieś z bogatą przeszłością historyczną, mająca w swoich zasobach różne zabytki w tym dwa stare cmentarze, młyn oraz Pałac. Położona  

w malowniczych terenach leśnych nad rzekami Głomią i Kocunią. Wieś ze słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną.  Zabudowa wsi   

w przeważającej części to domy jednorodzinne. Społeczność wsi w zróżnicowanym wieku , otwarta na integracje. We wsi jest  plac zabaw  

i świetlica wiejska. 

 

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

Data:   7.12.2016 r.         Sporządził:  Paweł Michalski    



   

 

 

ANALIZA ZOSOBÓW   

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie 
zasobu 

(odpowiednio 
wstaw X) 

MAŁE DUŻE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
Położenie między dwoma 

rzekami:  Głomią oraz 
Kocunią; bliskość lasów 

 x 

stan środowiska nienaruszony x  

walory klimatu -   

walory szaty roślinnej 
Bliskość obfitująca w runo 

leśne 
 x 

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 
Pomnik przyrody Dąb 

szypułkowy Jan około 500-
letni 

x  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Ostoje zwierzyny na terenie 

leśnictwa Wąsosz 
x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) 

W zachodniej części wsi płynie 
rzeka Głomia; w centralnej 
części ciek wodny łączący 
rzekę Głomię z terenami 

położonymi na wschodzie 

x  

wody podziemne -   

Gleby -   

Kopaliny -   

walory geotechniczne -   

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 

Zespół folwarczny w 
północnej części wsi; zespół 

dworsko-parkowy; w centralnej 
części młyn, kapliczka kilka 

domów figurujących w 
rejestrze zabytków; dwa  

nieczynne cmentarze(rodowy i 
ewangelicko-augsburski) 

x  

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 
Plac zabaw w centralnej części 

wsi; sala wiejska 
x  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 
Wąsosz ma charakter wiejski, 

zabudowa jednorodzinna  
zagrodowa 

 x 

zabytki i pamiątki historyczne 

Zespół folwarczny w 
północnej części wsi zespół 

dworsko-parkowy w centralnej 
części; młyn kapliczka kilka 

x  



   

 

domów figurujących w 
rejestrze zabytków; dwa 

nieczynne cmentarze(rodowy i 
ewangelicko-augsburski) 

osobliwości kulturowe -   

miejsca, osoby i przedmioty kultu -   

święta, odpusty, pielgrzymki -   

tradycje, obrzędy, gwara -   

legendy, podania i fakty historyczne 

Cmentarz historyczny (rodowy 
i ewangelicko-augsburski), 

Przewodnik po Gminie 
Złotów 

  

przekazy literackie -   

ważne postacie i przekazy  historyczne -   

specyficzne nazwy -   

specyficzne potrawy -   

dawne zawody -   

zespoły artystyczne, twórcy -   

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie 
zasobu 

(odpowiednio 
wstaw X) 

MAŁE DUŻE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
Położone w należących 

administracyjnie do sołectwa 
Rosochach 

x  

działki pod domy letniskowe -   

działki pod zakłady usługowe i przemysł -   

pustostany mieszkaniowe Budynek wielorodzinny(Pałac) x  

pustostany poprzemysłowe -   

tradycyjne nieużytkowane obiekty gospodarskie 
(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) 

Budynki w zespole 
folwarcznym oraz młyn 

x  

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 -   

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica wiejska x  

miejsca  uprawiania sportu -   

miejsca rekreacji Plac zabaw x  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne -   

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 
Wodociąg z  miejscowości 
Święta, poza przysiółkami 

x  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) 

Droga asfaltowa do 
miejscowości Święta; droga 
gruntowa do miejscowości 

Krajenka; częściowe 
oświetlenie  wsi 

x  

chodniki, parkingi, przystanki 
Przystanek szkolny w 
centralnej części wsi 

x  

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 
Dostęp do sieci telefonicznej i 

internetu kablowego oraz 
bezprzewodowego; 

x  

telefonia komórkowa 

W części wsi dostęp 
ograniczony 

x  

inne 

-   

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 

Opis (nazwanie) 
zasobu  

jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE 

W
Y
R
Ó
Ż
N
IA
JĄ
C
E 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 

R
O

L
N

IC
T

W
O

 miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

Rolnicza 
Spółdzielnia 

Produkcyjna w 
Wąsoszu – 8 osób 

zatrudnionych 

X   

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich 
produkty 

-    

Gastronomia -    

miejsca noclegowe -    

gospodarstwa rolne 
Rolnicza 

Spółdzielnia 
x   



   

 

Produkcyjna i kilka 
mniejszych 

gospodarstw  we 
wsi Wąsosz i 
Rosochach 

uprawy hodowle 

Grunty użytkowane 
rolniczo to 255 ha. 
Hodowla krów w 

Rolniczej 
Spółdzielni 

Produkcyjnej. 
Hodowla krów 

mięsnych i danieli w 
Rosochach.   

Hodowla ogarów 
polskich  

 X  

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne -    

zasoby odnawialnych energii -    

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 X   

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 -    

krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą -    

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

Około 12 osób z 
wykształceniem 

wyższym lub 
studentów 

X   

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Przedsiębiorcy : 
Michał Żydkiewicz 
(Infano),  Andrzej 
Szczotka ( Zakład 
Usług Leśnych) 

X   

osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach 
informatycznych 

Dostęp do 
Internetu ma 

większość 
mieszkańców 

X   

pracownicy nauki -    

związki i stowarzyszenia -    

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) 
Aktualności 
Złotowskie 

X   



   

 

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 
Przewodnik po 
Gminie Złotów 

X   

strony www 

www.gminazlotow.pl    

  

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



   

 

 

ANALIZA SWOT 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Bogata przeszłość historyczna Wąsosza – T 
2. Lokalizacja - położenie między dwoma rzekami Głomią oraz 
Kocunią, przyległa do kompleksów leśnych -T 
3. Czyste, naturalne środowisko (brak zakładów 
przemysłowych) - T 
4. Świetlica wiejska -S 
5. Plac zabaw -S 
6. Hodowla krów mięsnych , danieli –T  
7. Hodowla  i tresura ogarów polskich – T   
 

1. Niezwodociągowane przysiółki -S 
2. Obiekty zabytkowe - w złym stanie technicznym -T 
3. Mała ilość miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców -B 
4.  Sieć telefonii komórkowej oraz dostęp do Internetu 
ograniczony -S 
5. Brak komunikacji publicznej -J  
6. Słabo doposażona sala wiejska - S 
7. Niewystarczające oświetlenie wsi -S 
8. Zły stan dróg gruntowych oraz asfaltowych -S 
9. Brak boiska sportowego -S 
10. Brak miejsca integracji społecznej w plenerze ( wiata) -J 
11. Brak chodników w całej wsi -S 
12. Brak kanalizacji -S 
13. Zły stan starych cmentarzy -T 
14. Słaba integracja mieszkańców - J 
15. Niewystarczająca aktywizacja wsi -J 
16. Brak ścieżek i szlaków rowerowych -S 
17. Brak zajęć popołudniowych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych -J 
18. Słaba promocja wsi -B 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1.Możliwość pozyskiwania funduszy z programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi -B 
2.Możliwość współpracy z samorządem gminy -J 
3.Możliwość stworzenia ścieżek rowerowych na terenach 
leśnych –S 
4. Możliwość stworzenia ścieżek konnych na terenach leśnych - 
S 
5.Moda na aktywny tryb życia -J 
6.Budowa chodnika -S 
7.Budowa kanalizacji lub program budowy przydomowych  
oczyszczalni - dofinansowanie-S 
8.Pozyskanie środków na organizacje zajęć popołudniowych -J 
9.Współpraca z LGD Krajna Złotowska -J 
10.Fundusz sołecki, budżet gminy -B 
 
 

1.Migracja młodych mieszkańców w celach zarobkowych -B 
2.Brak remontu drogi powiatowej -S 
3.Niestabilne prawo -J 
4.Bezrobocie -B 
5.Rosnące natężenie transportu ciężarowego, Stanowiące 
ogromną uciążliwość dla mieszkańców -J 
 
 

 

 

 



   

 

Standard życia 
(warunki materialne) 

4,5,1,4,6,7,8,9,11,12,1
6,3,4,6,7,1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 

    2            4                                                                   0              4 
                        

  9    1        5              2 
              
 
 
  ( - )                                                                              ( - ) 

 
 
 
 
 
   
 
 
          
 
 
            
 5         0 
 

0 2                                                                                        2         0 

 
                2            2 
                                                                                                                               ( + ) 
                 

   ( - )        
 
 
     
 
 
   

silne strony  szanse 
 

słabe strony  zagrożenia 
 

Jakość życia (warunki 
niematerialne) 

5,10,14,15,17,2,5,8,9,       

3,5 

Tożsamość wsi i wartości 
życia wiejskiego 

1,2,3,6,7,2,13 

Byt (warunki 
ekonomiczne) 

3,18,1,10,1,4 



   

 

 

 SILNE STRONY            SZANSE 

 
  

                SŁABE STR|ONY           
    ZAGROŻENIA  

  

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego    (+) = 

 

5 0 

2 0  

 

Wnioski:  Obszar pozytywny otoczenie weź wpływu. Dominują mocne strony. Należy budować tożsamość 

sołectwa i szukać szans w otoczeniu zewnętrznym 

  
  

Standard życia (warunki materialne)     ( - ) + 
 

2 4 

9 1 

 
Wnioski: Obszar słaby. Przeważają słabe strony obszar wymaga działań długoterminowych, budowania 
mocnych stron i infrastruktury publicznej Otoczenie pozytywne.  
  

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  ( - ) +  

 

0 4 

5  2  

 
Wnioski: Obszar słaby, przeważają słabe strony. Otoczenie korzystne. Należy wspierać mieszkańców  
w budowaniu  mocnych stron w zakresie projektów społecznych. 
  
  

Byt (warunki ekonomiczne)    ( - ) =  
   

0 2 

2 2 

  
Wnioski: Obszar słaby,  należy wspierać mieszkańców w tworzeniu postaw przedsiębiorczych. Otoczenie 

neutralne  

 

 
 



   

 

 

 

WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

 

„Wąsosz  dobrze tu mieszkać - wykorzystajmy walory z otaczającego nas środowiska” 

 

 

 

WIZJA OPISOWA  

 
Wąsosz malowniczo położona wieś wśród lasów i nad Głomią. Tutaj wypoczniesz aktywnie na łonie przyrody, 

a dobra infrastruktura i przyjaźni mieszkańcy sprawią, że będziesz wracał do Wąsosza.  

 

 

WIZJA OBRAZKOWA 
 

 

 

 

 

 



   

 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): „Wąsosz  dobrze tu mieszkać - wykorzystajmy walory z otaczającego nas środowiska” 

 

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.Dbanie o dawne miejsca pamięci 

2. Wyeksponowanie walorów 

przyrodniczych i kulturowych wsi 

 

Bogata przeszłość historyczna 

Wąsosza. Dwa nieczynne 

cmentarze. 

Dąb szypułkowy Jan około 500 

letni 

Ścieżki rowerowe 

Lokalizacja-

wieś położona 

między dwoma 

rzekami 

Głomią a 

Kocunią 

przyległych do 

kompleksów 

leśnych 

Naturalne 

środowisko-

brak zakładów 

przemysłowych 

Słaba współpraca  gminy z miejscowością. 

Niewystarczające środki finansowe. 

1.1 Postawienie tablic 

informacyjnych 

dotyczących cmentarza 

oraz wsi 

1.2 Renowacja starych 

pomników oraz 

uporządkowanie obszaru 

cmentarzy 

2.1 Ustawienie tablic 

informacyjnych 

2.2 projekt „ptasi budzik” 

 
B. STANDARD ŻYCIA 



   

 

1. Rozwój infrastruktury 

technicznej na terenie wsi 

 

2. Poprawa infrastruktury 

drogowej 

3.  Poprawa infrastruktury 

społecznej 

 

 

Bogata przeszłość historyczna wsi. 

Dobra lokalizacja wsi, położona 

między dwoma rzekami Głomią a 

Kocunią, przyległych do 

kompleksów leśnych 

Współpraca z 

Gminą 

Możliwość 

pozyskania 

środków 

pieniężnych z 

Unii 

Europejskiej 

Niewystarczający budżet gminy na 

inwestycje we wsi Wąsosz 

Brak środków finansowych na budowę 

kanalizacji. 

1.1Budowa chodnika 

1.2 Doprowadzenie 

oświetlenia do przysiółków 

1.3 Rozbudowa 

wodociągów 

1.4 Budowa sieci 

kanalizacyjnej w całej wsi 

2.1 2.1 Remont drogi 

powiatowej do 

miejscowości Święta 

2.2 2.2.Zmiana nawierzchni 

drogi powiatowej do 

miejscowości Krajenka 

2.3 2.3 Zmiana nawierzchni 

drogi gminnej biegnącej 

przez Wąsosz oraz do 

przysiółek, budowa 

chodnika we wsi Wąsosz 

2.4 2.4 Wybudowanie muldy na 

drodze gminnej przy placu 

zabaw 

3.1 Zakup terenu pod 

boisko sportowe 

 



   

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Rozwój oferty kulturowej 

2. Integracja mieszkańców 

wsi 

3. Budowanie oferty 

sportowo - rekreacyjnej 

 

1.Bogata przeszłość historyczna wsi 

Lokalizacja – wieś położona między 

dwoma rzekami Głomią a Kocunią 

Zespół folwarczny w północnej 

części wsi zespół dworsko-parkowy. 

w centralnej części; młyn kapliczka 

Świetlica wiejska 

Plac zabaw 

Obiekty 

zabytkowe na 

terenie wsi 

Lokalizacja na 

terenach 

leśnych w 

pobliżu rzek 

 

Niedostateczne finasowanie gminy w 

rozwój wsi Wąsosz 

Słaba infrastruktura do uprawiania 

sportów (brak boiska) 

Słabo doposażony plac zabaw 

Słabo doposażona sala wiejska 

Brak stabilnego budżetu organizacji 

pozarządowych na cle inwestycyjne w 

zakresie rozwoju sportu i rekreacji  

 

 

1.1 Oznakowanie i 
wyznaczenie ścieżek 
rowerowych 

1.2 Oznakowanie i 
wyznaczenie ścieżek 
konnych 

2.1 Cykliczne spotkania 
integracyjne 

2.2 Spotkania edukacyjne 
w celu poznania historii 
wsi 

3.1 Doposażenie sali 
wiejskiej w sprzęt 
sportowy 

3.2 Zakup sprzętu RTV do 
sali wiejskiej 

3.3 Doposażenie kuchni w 
sprzęt AGD 

3.4 Postawienie wiaty na 
placu zabaw 

3.5 Doposażenie placu 
zabaw w urządzenia 
sportowe 

3.6 Budowa ścieżki 
rowerowej do 
miejscowości Święta 

                                                     D. BYT  



   

 

1.Promocja wsi 

 

Fundusz sołecki 

Dobra lokalizacja wsi, na terenach 

leśnych w pobliżu rzek. 

Bogata przeszłość historyczna wsi 

Zabytkowy Dąb Jan około 500-letni 

 

Współpraca z 

LGD Krajna 

Złotowska 

Słaba promocja wsi 

Migracja młodych ludzi w poszukiwaniu 

pracy 

Brak stabilnego budżetu organizacji 

pozarządowych. 

Niedostateczna aktywność i współpraca 

społeczna 

1. Strona internetowa wsi 

(Facebook) 

2. Wydanie materiałów 

promocyjnych 

dotyczące wsi 

3. Postawienie tablic 

informacyjno-

edukacyjnych sołectwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2 lat 

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja 

 
 

Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 
Spotkania integracyjne Festyn rodzinny - integracyjny TAK TAK 1+2+4+1=8 

 
V 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 
Poprawa wizerunku wsi 

Projekt „Zadbajmy o nasze 

posesje” 
TAK TAK 4+4+2+3=13 

 
II 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Słabe relacje 

mieszkańców wsi 
Wspólne działania na rzecz wsi TAK - 2+3+3+4=12 

 
III 

Co najbardziej zmieni 

nasze życie? 

Stworzenie miejsca 

integracyjnego 
Budowa wiaty integracyjnej NIE NIE 5+5+5+2=17 

 
I 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 
Promocja wsi 

 Ustawienie tablic informacyjnych 

dotyczących wsi 
NIE NIE 

3+1+1+5=10 

 

 
IV 

Na realizację jakiego projektu planujemy 

pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich 

źródeł? 
Wielkopolska Odnowa Wsi-budowa wiaty integracyjnej 



   

 

 

 

Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

uczestniczących  w przygotowaniu dokumentu: 

Małgorzata Bauch,  

Daria Bauch,  

Agnieszka Kaczmarek,  

Jarosław Brandt,  

Leszek Jurkiewicz. 

 

Podpis/podpisy moderatora/ów odnowy wsi: 

Paweł Michalski 

Marek Romaniec 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

 
1. Listy obecności na warsztatach sołeckich. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


