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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 
wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: GNIEZNO  Sołectwo: Strzyżewo Paczkowe  Liczba mieszkańców: 290 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 x 
zawiązana grupa odnowy wsi x 

opracowanie planu i 
programu odnowy dla 

całej wsi 
x 

porządkowanie wsi x 

projekty startowe 
(z programu krótkoterminowego) 

x podejmuje się kroki na rzecz 
skoordynowania działań 

organizacji we wsi 
 

planowanie w krótkim 
horyzoncie czasowym 

 
przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi 
i integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
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B
 

Po
cz

ąt
ko

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 

 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 
komunikacji wewnętrznej 

 

C
 

Z
aa

w
an

so
w

an
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
ał

oś
c

io
w

a lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 
projekty wywołujące efekt synergiczny 

 
stowarzyszenie odnowy wsi 
instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

 kompleksowe i 
szczegółowe planowanie 
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(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

rozwój wsi oparty na aktywności  
kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 
młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

 

przestrzenne  

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     

Sprawozdanie z wizji w terenie 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji:. 05 maja 2018 r. 

Uczestnicy: Jarosław Maciejewski, Paweł Michalski,  

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

Strzyżewo Paczkowe to wieś dość rozległa. Zamieszkuje 290 osób i jest wsią rolniczą. Gospodarstwa duże zajmujące się uprawą roślin 
zbożowych, ziemniakami, kukurydzą i użytki zielone. Hodują głowie bydło opasowe i krowy mleczne. Są też dwie pasieki pszczół. Jest 
zarejestrowanych 20 przedsiębiorców takich jak naprawa maszyn rolniczych, hurt stali, naprawa samochodów, usługi geodezyjne, zakład 
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kominiarski i inne. Dobre położenie o dogodnych sprzyjających warunkach klimatycznych przyciąga nowych mieszkańców, do nowo  
powstającego osiedla przy lesie.Słabą stroną jest brak sklepu spożywczego, chodnika, placu zabaw dla dzieci, a także braku nawierzchni 
asfaltowej na kilku odcinkach drogi. Mieszkańcy bardzo angażują się w życie wsi, chetie biorą udział w imprezach organizowanych  
w świetlicy wiejskiej. Prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich współpracuje na rzec mieszkańców. 

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

 

Data:   8.05.2018  Sporządził:  Jarosław Maciejewski, Paweł Michalski



      

MAJ 2018 

 

ANALIZA ZOSOBÓW   

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* Opis (nazwanie) zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻN
IAJĄCE 

PR
Z

Y
R

O
D

N
IC

Z
Y

 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Tereny płaskie otoczone lasami  X  

stan środowiska Dobry X   

walory klimatu 
Zdrowy klimat duża ilość 
drzew, brak uciążliwego 

przemysłu 
 X  

walory szaty roślinnej Czyste powietrze  X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Urozmaicona roślinność, lasy 
pola łąki ogródki przydomowe  X  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Dzika zwierzyna (sarny, dziki, 
dzikie gęsi)  X  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Dwa stawy i dwie małe rzeczki X   

wody podziemne Nie zidentyfikowano    

gleby 
IV i V klasa o przeciętnej 
bonifikacji, ale wysokiej 

kulturze uprawy 
 X  

kopaliny Nie zidentyfikowana    

walory geotechniczne Nie zidentyfikowana X   

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury Nie zidentyfikowano    

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Rozległe zabudowani, brak 
zabudowy wielorodzinnej  X  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Gospodarstwa rolne i domy 
wielorodzinne  X  

zabytki i pamiątki historyczne 

Świetlica wiejska , stodoła, 
piwniczka, Tablica 

upamiętniająca ofiary II wojny 
Światowej, Krzyż , Figurka 
Matki Bożej, Wiatrak i kilka 
domów zabudowy 100 letniej 

  X 

osobliwości kulturowe Brak    

miejsca, osoby i przedmioty kultu Brak    

święta, odpusty, pielgrzymki Brak    

tradycje, obrzędy, gwara Brak    

legendy, podania i fakty historyczne Brak    
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przekazy literackie Brak    

ważne postacie i przekazy  historyczne Brak    

specyficzne nazwy Brak    

specyficzne potrawy Brak    

dawne zawody 
Młynarz, kowal, kołodziej, 

szewc, nauczyciel, mleczarz, 
listonosz , rolnik 

 X  

zespoły artystyczne, twórcy Brak    

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU Opis (nazwanie) zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻN
IAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I 
T

E
R

E
N

Y
 działki pod zabudowę mieszkaniową 

Działki budowlane pod 
zabudowę domów 
jednorodzinnych 

 X  

działki pod domy letniskowe Działki rekreacyjne pod domy 
letniskowe X   

działki pod zakłady usługowe i przemysł Brak    

pustostany mieszkaniowe Jeden pustostan, 
nieuregulowana własność X   

pustostany poprzemysłowe Brak    
tradycyjne nieużytkowane obiekty 

gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.) 

Wiatrak X   

IN
FR

A
ST

R
U

K
T

U
R

A
 S

PO
Ł

E
C

ZN
A

 place publicznych spotkań, festynów Boisko przy świetlicy wiejskiej 
i parking  X  

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica wiejska  X  

miejsca  uprawiania sportu Boisko przy Świetlicy  X  

miejsca rekreacji Boisko sportowe X   

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Brak    

szkoły Najbliższa szkoła w Jankowie 
Dolnym X   

przedszkola Najbliższe przedszkole w 
Jankowie Dolnym X   

biblioteki Najblizsza biblioteka Jankowo 
Dolne X   

placówki opieki społecznej Brak    

placówki służby zdrowia Brak    

I N F wodociąg, kanalizacja Wieś zwodociągowana  X  
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drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Drogi asfaltowe i polne 
,oświetlone latarniami, 

oznakowane z głównych dróg 
do posesji 

 X  

chodniki, parkingi, przystanki Parking przy świetlicy, 4 
przystanki autobusowe 

 X  

sieć telefoniczna i dostępność Internetu Sieć telefoniczna dostępna, 
Internet ograniczony 

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 WYRÓŻ
NIAJĄCE 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
, R

O
L

N
IC

T
W

O
 miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

Kilka miejsc pracy w 
prywatnych zakładach pracy 

praca sezonowa rolnicza 
X   

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

AGROTOP, AGROSERWIS, 
Biuro wyceny nieruchomości, 

EL GŁAD, Zakład 
kominiarski, K.G.H. STAL 

hurtownia 

 X  

gastronomia Brak punktu gastronomicznego    

miejsca noclegowe Brak miejsc noclegowych    

gospodarstwa rolne 17 Gospodarstw rolnych  X  

uprawy hodowle Zboża , ziemniaki, kukurydza, 
użytki zielone  X  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne Nie zidentyfikowana  X   

zasoby odnawialnych energii Nie zidentyfikowano    

W
E

  
I 

PO
Z

Y
SK

I
W

A
N

IE

środki udostępniane przez gminę 

Fundusz sołecki  X  
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środki wypracowywane 

Praca własna przy realizacji 
przedsięwzięć na rzec 

sołectwa. 
 Remont w kuchni 

wkład własny do 
projektu 

 cyklinowanie podłogi 
w dwóch salach 

 remont stodoły 
- utworzenie boiska, poprzez 

nawożenie ziemi i odnowienia 
murawy boiska 
 - porządkowanie 

otoczenia wokół 
świetlicy  

  X 

M
IE

SZ
K

A
Ń

C
Y

 ( 
K

A
PI

T
A

Ł
 S

PO
Ł

E
C

Z
N

Y
 I 

L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi 
Sołtys wsi X   

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

Nie zidentyfikowano    

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

Doktor psychiatrii dziecięcej 
i Doktor psychiatrii 

X   

przedsiębiorcy, sponsorzy 
Lokalni przedsiębiorcy, 
Zakłady ziemniaczane w 

Trzemesznie 

 X  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Nie zidentyfikowano    

pracownicy nauki Nie zidentyfikowano    

związki i stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich i 
Kółko Rolnicze 

 X  

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) 
Informacje lokalne, Nasze 
miasto Gniezno, Facebook 

Sołectwo Strzyżewo Paczkowe 

 X  

współpraca zagraniczna i krajowa Brak    

IN
FO

R
M

A
C

JE
 

D
O

ST
Ę

PN
E

  
O

 W
SI

 

publikatory, lokalna prasa Przemiany X   

książki, przewodniki Podróże kulinarne po 
Wielkopolsce 

X   

strony www 

 Brak oficjalnej strony 
sołectwa , informacje 

przekazywane przez profil na 
facebook 

X   

 



      

MAJ 2018 

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. Aktywni i zorganizowani mieszkańcy J 
2. Rozległa wieś z możliwością rozwoju 

gospodarczego B 
3. Sprzyjające środowisko (lasy, czyste 

powietrze) J 
4. Istniejące KGW posiadające osobowość 

prawną (powstanie 1968) T 
5. Aktywna świetlica S 
6. Budynek stodoły gospodarskiej T 
7. Boisko S 
8. Piwnica/ Ziemianka T 
9. Otwarty i zaangażowany ksiądz na 

potrzeby społeczeństwa J 
10. Aktywne sołectwo na portalu 

społecznościowym J 
11. Fundusz sołecki S 
12. Krzyż T 
13. Przydrożna kapliczka T 
14. Tablica upamiętniająca T 

1. Brak chodników przy drodze powiatowej J 
2. Brak ścieżek rowerowych S 
3. Barak sklepu spożywczego S 
4. Brak kanalizacji S 
5. Brak nawierzchni asfaltowej na dwóch 

ruchliwych odcinkach dróg (m. in. droga 
łącząca się z soectwem Kozłowo) S 

6. Brak siłowni zewnętrznej S 
7. Słabo wyposażony plac zabaw S 
8. Słaby zasięg internetowy S 
9. Słaby zasięg komórkowy S 
10. Mała ilość zajęć tematycznych w świetlicy 

wiejskiej. J 
11. Bark tablicy informacyjnej o naszej wsi T 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Możliwość pozyskania funduszu na 
rozwój wsi (zewnętrzne) B 

2. Przychylność gminy B 
3. Moda na turystykę rowerową (droga 

powiatowa) J 
 

1. Duży ruch pojazdów na drodze 
(powiatowa)S 

2. Przestarzała linia energetyczna S 
3. Niestabilny rynek zbytu tz 

gospodarstw rolnych B 
4. Słaba komunikacja autobusowa w 

weekendy S 
5. Uprawy rolne zagrożone przez dziką 

zwierzynę J 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi 
 

                    3               0                               4  1   

    9                3            2        1 

 
(-)-                                                                                                 (+)=   

 

 

   

 

 

          

            

 

        1 2        (+) =      6      0 

        0 1                                                                                                           1            0 

 (+)+        … 

 

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

 
 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

5,7,11,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
1,2,4 

Jakość życia (warunki 
niematerialne) 

1,3,9,10,1,3,5 

Tożsamość wsi i wartości 
życia wiejskiego 

4,6,8,12,13,14,11 

Byt (warunki 
ekonomiczne) 

2,1,2,3 
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 SILNE STRONY            SZANSE 

                  SŁABE STR|ONY               ZAGROŻENIA  
  
Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego    (+) = 
 

6 0 
1 0  

 
Wnioski:  Obszar mocny, otoczenie bez wpływu. Przewaga mocnych stron w obszarze 
tożsamości, należy je wykorzystywać w procesie rozwoju  
  
  

Standard życia (warunki materialne)     ( - ) - 
 

3 0 
9 3  

 
Wnioski: Obszar słaby, otoczenie ujemne. Słabe strony zdecydowanie przeważają. Standard ten 
wymaga działań długoterminowych, budowania infrastruktury publicznej mającej wpływ na 
jakość życia mieszkańców   
 
  
Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe  ( + ) =  
 

4 1  
2  1  

 
Wnioski: Obszar pozytywny, otoczenie obojetne.  Należy wspierać mieszkańców w 
wykorzystywaniu mocnych stron obszaru oraz wykorzystywać szanse pojawiające się w 
otoczeniu.  
  
  

Byt (warunki ekonomiczne)    ( + ) + 
   

1  2 
0 1  

  
Wnioski: Obszar dodatni, otoczenie pozytywne. Należy podjąć działania budujące silne strony  
i szanse w procesie odnowy wsi oraz podejmować działania mające na celu eliminację zagrożeń 
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WIZJA ROZWOJU WSI: 
 

Hasłowa: 

Strzyżewo Paczkowe wieś przyjazna i spokojna prężnie się rozwijająca. 

Opisowa: 

Strzyżewo Paczkowe- to wieś zadbana w której mieszkańcom żyje się dostatnio. Posiadamy dostęp 
do wszystkich mediów. Wszędzie są drogi asfaltowe, a przy drodze powiatowej chodnik. 
Wytyczony szlak rowerowy ułatwia poruszanie się po uroczej miejscowości w której świeże 
powietrze sprzyja rekreacji. Możliwość odpoczynku na tarasie przy świetlicy dla dzieci plac 
zabaw, a dla tych co lubią aktywnie spędzać czas siłownia zewnętrzna. Organizowane są również 
imprezy takie jak pikniki, festyny i zabawy taneczne w plenerze. Scena  którą posiadamy 
umożliwia zorganizowanie koncertów i występów artystycznych. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI na lata 2018-2023 
Wizja wsi (hasłowa): Strzyżewo Paczkowe wieś przyjazna i spokojna prężnie się rozwijająca. 

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. Kultywowanie tradycji wsi 

 

 

 

 

 

Sponsorzy, fundusz 
sołecki, świetlica 
wiejska, lokalne 
produkty, 
doświadczenie i 
umiejętności 
członkiń KGW 

Prężnie działające 
KGW, współpraca z 
Urzędem Gminy, 
aktywni mieszkańcy 

Ograniczone środki finansowe 1. Pokazy, warsztaty kulinarne 
2. Organizacja imprez okolicznościowych 
(dzień dziecka, mamy, opłatek, gwiazdka dla 
dzieci, zabawy taneczne),  
3. Wykonanie tablicy historii wsi 



   

MAJ 2018 

B. STANDARD ŻYCIA 

1. Poprawa infrastruktury, 
rekreacji i sportu 

Świetlica wiejska Zwiększająca się 
liczba mieszkańców 

Brak środków finansowych 1.1 Budowa placu zabaw dla dzieci,  

1.2 Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów,  

1.3 Budowa chodnika i drogi asfaltowej 

1.4. Budowa sceny przy Świetlicy wiejskiej 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Aktywizacja  współpracy z 
mieszkańcami 

Fundusz sołecki Praca własna 
mieszkańców, 
możliwość 
aplikowania o środki 
zewnętrzne 

Niewystarczające środki finansowe 1.1 Organizacja imprez okolicznościowych dla 
mieszkańców 

1.2 Organizacja warsztatów i szkoleń dla 
mieszkańców 

1.3 Zachowanie dziedzictwa gospodarstw 
rolnych 

D. BYT 

1. Promocja wsi 

 

- aktywne KGW 

-aktywni mieszkańcy 
i rada sołecka 

- umiejętności 
– możliwość 
uzyskania środków 
zewnętrznych 

Starzejące się społeczeństwo , brak 
zainteresowania przedsiębiorców i 
niskie dochody mieszkańców 

1.Udział w targach, dożynkach, szkoleniach 
kulinarnych 
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES dwóch lat 

Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 
(tak/nie) Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 
zintegruje? 

Integracja 
pokoleniowa 

Organizacja festynu rodzinnego  TAK TAK 18 2 

Na czy nam 
najbardziej 

zależy? 

Ochrona tradycyjnych 
budowli wiejskich 

 

Rewitalizacja piwnicki ( ziemianki) 
Tak NIE 12 4 

Co nam 
najbardziej 

przeszkadza? 

Brak miejsc 
aktywności fizycznej 

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego ( 
budowa placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej) 
NIE NIE 20 1 

Co najbardziej 
zmieni nasze życie? 

Poprawa relacji 
międzypokoleniowej Organizacja wspólnego wyjazdu TAK TAK 14 3 

Co nam przyjdzie 
najłatwiej? 

Warsztaty kulinarne Organizacja warsztatów , tradycyjna 
wiejska kuchnia 

TAK NIE 11 5 

Na realizację jakiego projektu 
planujemy pozyskać środki 

zewnętrzne? Z jakich źródeł?  

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego (budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej) fundusz sołecki, budżet gminy, 
wielkopolska odnowa wsi, konkurs pięknieje wielkopolska 
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