
Projekt

z dnia  23 stycznia 2020 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XX/____/2020
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Braciszewo w Gminie Gniezno

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r., 
poz.506), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje Sołecką Strategię Rozwoju wsi Braciszewo, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRACISZEWO 

w gminie Gniezno 

na lata 2019-2024 

 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli 

Grupy odnowy wsi (imię i nazwisko): 

   1.Czesława Budzyńska 

   2.Wioletta Kapela 

   3.Beata Szocińska-Popis 

   4.Iwona Zeidler 

   5.Przemysław Pawlak 

z udziałem moderatorów: 

   1. Magdalena Gdaniec 

   2. Jarosław Maciejewski 
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OPIS SOŁECTWA 

 

Braciszewo to wieś położona w Gminie Gniezno, w bliskim sąsiedztwie miasta powiatowego 

Gniezno. 

Wieś liczy 122 mieszkańców. Przez teren sołectwa przebiega droga wojewódzka 197 oraz 

droga S 5, która dzieli wieś na dwie części. Dodatkowo sołectwo znajduje się na Szlaku 

Piastowskim i na drodze Św. Jakuba. Przez wieś przechodzi czerwony szlak rowerowy. 

Braciszewo położone jest na terenie typowo rolniczym, otoczone jest polami. Prosperuje tutaj  

8 gospodarstw rolnych oraz Gospodarstwo Rolne Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ponadto mamy 

prężnie działającą firmę Gomer oraz kilku mniejszych przedsiębiorców.  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Braciszewo – rolnicza wieś, z widocznymi elementami zabudowy jednorodzinnej

 
Świetlica wiejska 
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Szlak rowerowy – czerwony 

 
Bocianie gniazda we wsi 
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Gniezno Sołectwo: Braciszewo   Liczba mieszkańców: 122 osoby 

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 

 

porządkowanie wsi  

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
 

P
o
cz

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 

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  

 
stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 
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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) 

rozwój wsi oparty na aktywności  

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

 

kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym 

planowaniu rozwoju 

 

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 Braciszewo w dniu 09.11.2019r.  

Uczestnicy: Czesława Budzyńska, Wioletta Kapela, Beata Szocińska-Popis, Iwona Zeidler, Przemysław Pawlak 

Braciszewo - sołectwo w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Gniezno. Główne szlaki komunikacyjne stanowią 

drogi krajowe numer 197 i 194. Posiadają one infrastrukturę około drogową w dobrym stanie. Miejscowość położona w niewielkiej odległości od 

drogi krajowej S5. Typ wsi wielodrożnica. Miejscowość jest zwodociągowana oraz w większości zgazyfikowana. Brak jest sieci kanalizacji 

sanitarnej. Zabudowę we wsi tworzą przede wszystkim domki jednorodzinne oraz zabudowania gospodarskie. W większości jest to zabudowa 

rozproszona, jedynie miejscami zwarta (przy drodze głównej). Jedna z części sołectw to teren po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym.  

Sołectwo liczy niewiele ponad 120 mieszkańców. Posiada świetlicę wiejską wraz z niewielkim przyległym terenem zagospodarowanym obecnie 

na miejsca parkingowe.  Świetlica wyposażona jest  w podstawowy sprzęt, część kuchenna w pełni wyposażona. Miejsce to stanowi centrum 

miejscowości. Tu tętni życie społeczne - jest to miejsce systematycznych wielopokoleniowych spotkań mieszkańców.  Wspólnie realizują oni 

działania podtrzymujące ich integrację. W różnorodnych formach wspólnego spędzania czasu wolnego biorą udział różne grupy wiekowe 

mieszkańców Braciszewa. Poza terenem bezpośrednio przylegającym do świetlicy wiejskiej w miejscowości brak jest innego terenu stanowiącego 

własność komunalną. Na terenie miejscowości znajduje się zabytkowy dwór, który jest świadectwem bogatej historii sołectwa wzmiankowanej od 

1573 roku. Tożsamość wsi wyznacza również przydrożny krzyż, kapliczka oraz gniazdo bocianie. Przez teren sołectwa przebiega tzw. Szlak 

św. Jakuba oraz część trasy turystycznej(rowerowej) - szlaku czerwonego. Jest to szlak o łącznej długości 47,6 km –który przebiega przez 

północno-zachodnią część powiatu gnieźnieńskiego.  Na terenie miejscowości działa niesformalizowana Grupa Odnowy Wsi. Sołectwo posiad 

fundusz sołecki.  

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

 

 

Data: 9 listopad 2019 r.   Sporządził: Jarosław Maciejewski, Magdalena Gdaniec   
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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 

WYRÓ

ŻNIAJ
ĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby 

terenu 

 

Teren nizinny. W krajobrazie dominują pola 

uprawne. 

 x  

stan środowiska 
 

Środowisko średnio zanieczyszczone 
x   

walory klimatu 
Umiarkowany. Zazwyczaj niski poziom wód 

gruntowych 
 x  

walory szaty roślinnej 
Można spotkać zadrzewienia śródpolne, w skład 

których wchodzą topola, lipy i akacje 
x   

cenne przyrodniczo 

obszary lub obiekty 

 

Torfowisko 
x   

świat zwierzęcy (ostoje, 

siedliska) 

 

Siedliska ptaków: kuropatwy, sikorki, bażanta, 

myszołowa oraz zwierząt: sarny i zająca 

 x  

wody powierzchniowe 

(cieki, rzeki, stawy) 

Rzeka Mała Wełna 

 
x   

wody podziemne Nie zidentyfikowano    

Gleby Rolnicze klasy III i IV  x  

Kopaliny Nie zidentyfikowano    

walory geotechniczne Nie zidentyfikowano    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury Nie zidentyfikowano    

walory przestrzeni 

wiejskiej publicznej 

 

Budynek świetlicy wiejskiej (budynek po dawnej 

szkole), Dwór z przełomu XIX i XX wieku 

 

x   

walory przestrzeni 

wiejskiej prywatnej 

Świetlica wiejska 

 
 x  

zabytki i pamiątki 

historyczne 

 

Kapliczka przydrożna, krzyż przydrożny 

 

x   

osobliwości kulturowe 

 

Zapiski 

 

x   

miejsca, osoby i 

przedmioty kultu 

Kapliczka i krzyż 

 
x   

święta, odpusty, 

pielgrzymki 

Pielgrzymki do Dąbrówki, do grobu św. Wojciecha, 

na Pola Lednickie 
x   
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tradycje, obrzędy, gwara Dzień Kobiet, dożynki wiejskie x   

legendy, podania i fakty 

historyczne 
Nie zidentyfikowano    

przekazy literackie Nie zidentyfikowano    

ważne postacie i przekazy  

historyczne 
Nie zidentyfikowano    

specyficzne nazwy Nie zidentyfikowano    

specyficzne potrawy Nie zidentyfikowano    

dawne zawody Nie zidentyfikowano    

zespoły artystyczne, 

twórcy 
Nie zidentyfikowano    

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio 

wstaw X) 

MA

ŁE 

DU

ŻE 

WY

RÓŻ

NIAJ

ĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę 

mieszkaniową 

 

Duża dostępność prywatnych działek pod zabudowę 

jednorodzinną 

 

 x  

działki pod domy 

letniskowe 

 

Nie zidentyfikowano 
   

działki pod zakłady 

usługowe i przemysł 
Duża dostępność  x  

pustostany mieszkaniowe Nie zidentyfikowano    

pustostany poprzemysłowe Nie zidentyfikowano    

tradycyjne nieużytkowane 

obiekty gospodarskie 

(stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 

Nie zidentyfikowano    

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 świetlicy utwardzony 

 
 x  

sale spotkań, świetlice, 

kluby 

 

Świetlica wiejska 

 

 x  

miejsca  uprawiania sportu 

 

brak 

 

   

miejsca rekreacji 

 

brak 

 

   

ścieżki rowerowe, szlaki 

turystyczne 

 

Szlak rowerowy czerwony, droga św. Jakuba, brak 

ścieżki rowerowej 

 x  
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Szkoły 

 

Szkoła gminna w Zdziechowie 

 

 x  

Przedszkola 

 

Przedszkole Obora i Zdziechowa 

 

 x  

Biblioteki 

 

Gniezno 

 

 x  

placówki opieki społecznej 

 

 

Gniezno 

 x  

placówki służby zdrowia 

 

 

Gniezno 

 x  

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
A

 

wodociąg, kanalizacja 

 

Cała wieś posiada sieć wodociągową, brak sieci 

kanalizacji sanitarnej 

 

 x  

drogi (nawierzchnia, 

oznakowanie oświetlenie) 

Drogi gminne w słabym stanie technicznym, DK 197 

i 194 oraz S5 w dobrym stanie 

 

 

 x  

chodniki, parkingi, 

przystanki 

 

Dwa przystanki autobusowe 

 

 x  

sieć telefoniczna i 

dostępność Internetu 

Funkcjonuje sieć telefoniczna , jest dostęp do 

Internetu , brak światłowodu 

 

 x  

telefonia komórkowa 
Dostępne wszystkie sieci  x  

inne  

Większa część wsi zgazyfikowana  x  

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio 

wstaw X) 

MA

ŁE 

DU

ŻE 

WY

RÓŻ

NIAJ

ĄCE 

G
O

S

P
O

D

A
R

K

A
, 

R
O

L

N
IC

T

W
O

 

miejsca pracy (gdzie, ile? 

) 

 

Firma Gomer około 50 miejsc pracy 

 

 x  
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znane firmy produkcyjne 

i zakłady usługowe i ich 

produkty 

Gomer ( wyroby z drewna i nieelektryczne małe 

AGD),  
 x  

Gastronomia 

 

brak 

 

   

miejsca noclegowe 

 

brak 

 

   

gospodarstwa rolne 

 

8 małych gospodarstw do 20ha i 2 gospodarstwa 

powyżej 100 ha 

 

 x  

uprawy hodowle 

 

Uprawy : buraki cukrowe, rzepak, zboża, kukurydza. 

Hodowla : bydło opasowe i mleczne, trzoda chlewna 

 

 x  

możliwe do 

wykorzystania odpady 

produkcyjne 

Oflis z tartaku x   

zasoby odnawialnych 

energii 

 

Panele fotowoltaiczne  

 

x   

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 

Czyny społeczne 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 

Nie zidentyfikowano 

 

   

krajanie znani w regionie, 

w kraju i zagranicą 

Nie zidentyfikowano    

osoby o specyficznej lub 

ważnej dla wiedzy i 

umiejętnościach, m.in. 

studenci 

Nie zidentyfikowano    

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Nie zidentyfikowano    

osoby z dostępem do 

Internetu i 

umiejętnościach 

informatycznych 

Powszechny dostęp do Internetu. Osoby posiadają 

umiejętności na różnym poziomie 

 x  

pracownicy nauki Nie zidentyfikowano    
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związki i stowarzyszenia 
 

Nie zidentyfikowano 

   

kontakty zewnętrzne (np. 

z mediami) 

 

Nie zidentyfikowano 

   

współpraca zagraniczna i 

krajowa 

Nie zidentyfikowano    

IN
F

O
R

M
A

C
J
E

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I 

publikatory, lokalna prasa Nie zidentyfikowano    

książki, przewodniki Nie zidentyfikowano    

strony www 

Nie zidentyfikowano    

 

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. Świetlica wiejska. S   

2. Cyklicznie odbywające się spotkania 

mieszkańców w świetlicy. J 

3. Organizowanie okolicznościowych imprez 

wiejskich integrujących społeczeństwo np. 

konkurs potraw regionalnych. J 

4. Silne więzy międzysąsiedzkie. J 

5. Wspólne działanie różnych grup wiekowych 

na rzecz integracji. J 

6. Brak podziałów międzypokoleniowych. J 

7. Aktywność Sołtysa i Rady Sołeckiej na rzecz 

organizowania działań dla lokalnej 

społeczności. J 

8. Aktywna grupa mieszkańców działająca na 

rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego. J 

9. Dogodne położenie z dostępem do drogi 

wojewódzkiej i krajowej. J 

10. Bliskie sąsiedztwo z miastem powiatowym. J 

11. Lokalne zakłady oferujące miejsca pracy. B 

12. Zabytkowy Dwór, bogata historia- 

miejscowość wzmiankowana od 1573 roku. T 

13. Występowanie miejsc kultu religijnego: 

przydrożny krzyż i kapliczka. T 

14. Bocianie gniazda. T 

15. Cała wieś posiada sieć wodociągową. S 

16. Znaczna część wsi jest zgazyfikowana. S 

1. Na terenie miejscowości nie występują tereny 

komunalne zagospodarowane na miejsca do 

uprawiania sportu i rekreacji. J 

2. Szlak rowerowy nieutwardzony. J 

3. Brak kanalizacji. S 

4. Zły stan dróg gminnych. S 

5. Niewystarczająca ilość chodnika. S  

6. Nadmierna prędkość pojazdów wpływająca 

na brak poczucia bezpieczeństwa 

spowodowana brakiem sygnalizacji świetlnej. 

J 

7. Brak terenów gminnych do infrastruktury 

np. plac zabaw. S 

8. Podział sołectwa przez S 5. J  
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SZANSE 

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 

(zagrożenia płynące z otoczenia) 

1. Ruch turystyczny na Pola Lednickie. T 

2. Wytyczony szlak rowerowy (szlak św. 

Jakuba i szlak czerwony). J 

3. Bliskość miasta Gniezno (edukacja, 

kultura).J 

4. Miejsca pracy oferowane przez aglomerację 

miejską. B 

5. Uchwalony plan zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy rzemieślniczej. B 

6. Współpraca z organizacjami zewnętrznymi 

wspierającymi aktywizację mieszkańców. J 

7. Możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na cele sołectwa. S 

 

 

 

 

  

1. Utrudniona procedura pozyskania środków 

zewnętrznych na cele publiczne. S 

2. Duża konkurencja w pozyskaniu środków 

zewnętrznych. S 

3. Zmiany klimatyczne – występowanie suszy . 

B 

4. Brak ścieżki rowerowej w ciągu drogi 

wojewódzkiej. J  

5. Brak komunikacji miejskiej i PKS. J 

6. Niewystarczająca ilość chodnika stwarzająca 

zagrożenie. J 

7. Trudności w pozyskaniu środków przez 

rolników i przedsiębiorców. B 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 

silne strony 
 

szanse 

słabe strony 
 

zagrożenia 

 

3 1  9 3 

4 2  4 3 

         ( - / - )                                                                       (  + /  = ) 

 

     

                                                                                                 

 

 

 

   

 

             

3 1 

0 0 

                (  + / +   )  

1 2 

0 2 

     ( +  / =  )  

 

Standard życia                     
(warunki  materialne) 

1,15,16 
3,4,5,7 

7 
1,2 

Jakość życia   
(warunki niematerialne) 

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

 
 

Tożsamość wsi i wartości        

życia wiejskiego 

12,13,14 
1 

 

Byt 

(warunki ekonomiczne) 
11 

4,5, 
3,7 
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OPIS obszarów odziaływania na sołectwo 

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego- Obszar korzystny, otoczenie również korzystne. W rozbiciu na 

płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną ta pierwsza przedstawia się trochę lepiej. Silne do słabych stron w stosunku 

3/0. Zewnętrzny obszar jest nie wiele na plusie 1/0. Silne strony należy wykorzystać w budowaniu wizji rozwoju 

wsi. 

Standard życia – Obszar całościowo na dużym minusie. Stosunek silnych stron do słabych przedstawia się 3/4  zaś 

stosunek szans do zagrożeń 1/2. Największą bolączką mieszkańców jest infrastruktura  wymagająca uzupełnienia i 

modernizacji. Największym problemem , w tym obszarze są fundusze, a szansą na rozwój tej płaszczyzny  środki  

zewnętrzne. 

Jakość życia – Obszar zdecydowanie na plusie, silne do słabych stron 9/4, otoczenie jest obojętne szanse do 

zagrożeń w stosunku 3/3. Należy wykorzystać silne strony w budowaniu wizji rozwoju wsi, jednocześnie 

kontrolując otoczenie zewnętrzne. 

Byt – Obszar na nieznacznym plusie. Silne strony do słabych stron są w stosunku 1/0 natomiast szanse  do zagrożeń 

mają się 2/2 i są obszarem obojętnym. Należy wykorzystać silne strony i szanse w niwelowaniu słabych stron i 

obniżeniu wpływu zagrożeń. 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

HASŁOWA: Braciszewo to przystań, którą lubią turyści i rowerzyści. 

 

 

OPISOWA: 

 

Braciszewo to atrakcyjna wieś przez którą przechodzi bezpieczny szlak rowerowy i Droga Św. Jakuba. 

Codziennie przejeżdżają tędy turyści  na Pola Lednickie, do Dąbrówki i z powrotem  na Rynek do Gniezna. 

Zarówno oni jak i mieszkańcy korzystają z nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej. To teren chętnie 

odwiedzany z uwagi na otoczenie natury i świeże powietrze, z dala od zgiełku wielkomiejskiego.  Mieszkańcy 

wsi są pozytywnie nastawieni  i otwarci , służą pomocą i dobrą radą dniem i nocą! W pełni wyposażona 

świetlica wiejska skupia wszystkich mieszkańców.  O każdej porze roku słychać gwar i radość podczas 

wspólnych spotkań i warsztatów.   To tutaj  można zachwycić się urokiem polskiej wsi.
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI na okres pięciu lat 

Wizja wsi (hasłowa): Braciszewo to przystań, którą lubią turyści i rowerzyści. 

 

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) 

1. CELE - Co trzeba 

osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję 

naszej wsi? 

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

strony, szanse) 

ZASOBY, ATUTY  

których użyjemy -  

silne strony i szanse 

jakie wykorzystamy  

BARIERY 

Słabe strony jakie 

wyeliminujemy 

Zagrożenia jakich 

unikniemy 

ZASOBY, ATUTY  

których użyjemy -  

silne strony i szanse jakie wykorzystamy  

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Pobudzenie świadomości o 

historyczno-kulturalnej wartości 

wsi.       

 

 

 

2. Budowanie tożsamości i 

poczucia wspólnoty,  

Aktywność 

mieszkańców, 

świetlica wiejska, 

miejsca kultu 

religijnego 

Niewystarczające 

fundusze, zanikająca  w 

młodym pokoleniu 

świadomość historyczna 

1.1 Organizacja biesiad tematycznych. 

1.2 Spotkania międzypokoleniowe – czyli o tym jak 

dziadkowie bawili się w młodości 

1.3 Wspólnie opisujemy nasza historie – cykl 

spotkań opisujących historię sołectwa i 

umieszczenie informacji na portalu 

społecznościowym 

 

 

 

2.1 Dbałość o estetykę wokół miejsc kultu 

religijnego. 

2.2. „Wspólnie sprzątamy nasz zakątek” coroczna 

akcja porządkowania sołectwa 
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3. Przybliżanie i kultywowanie 

tradycji.     

2.3. Warsztaty kulinarne potraw regionalnych. 

 

 

3.1.Warsztaty dla najmłodszych przybliżające 

tradycje wiejskie 

3.2. Konkurs na palmę wielkanocną 

3.3. Coroczny udział w dożynkach – przygotowanie 

wieńca dożynkowego 

B. STANDARD ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1.Poprawa i rozwój infrastruktury 

technicznej              

  

2. Poprawa oferty rekreacyjnej              

 

Współpraca z Gminą. 

Pozyskanie środków 

zewnętrznych. 

Wkład własny 

mieszkańców. 

Zły stan dróg gminnych, 

brak kanalizacji, 

niewystarczająca ilość 

chodnika, Brak terenów 

gminnych pod 

infrastrukturę (np. plac 

zabaw) 

 

 

1.1. Remont dróg gminnych. 

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej 

1.3. Budowa chodników 

 

2.1. Budowa ścieżki rowerowej. 

2.2..Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku 

2.3. Stworzenia miejsca atrakcyjnego dla młodzieży 

MPB– młodzieżowa przystań Braciszewo 

2.4. Budowa przystanku na szlaku rowerowym. 

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1.Zwiększenie oferty kulturalnej. 

 

2.Zwiększenie  aktywności 

mieszkańców.   

Współpraca z Gminą, 

LGD, Mieszkańcy 

zainteresowani 

aktywną formą 

spędzania czasu 

Niewystarczające środki 

finansowe. 

1.1 Wyjazdy do teatru, opery 

1.2  Organizacja wyjazdów  na koncerty 

1.3 Utworzenie klubu miłośników muzyki poważnej 

  

2.1 Wycieczki krajoznawcze 

2.2 Organizacja rajdów rowerowych. 
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3. Wzrost poczucia 

bezpieczeństwa        

 2.3.Organizacja warsztatów: rękodzieło, prace 

ręczne, kurs samoobrony 

 

3.1.Budowa sygnalizacji świetlnej ograniczającej 

prędkość 

3.2. Wyznaczenie przejścia dla pieszych z aktywnym 

oznakowaniem. 

3.3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

 

D. BYT 

1.Wspieranie i rozwój 

przedsiębiorczości  

 

2. Poprawa warunków bytowych 

mieszkańców sołectwa. 

         

Mieszkańcy 

zainteresowani 

poprawą warunków 

bytowych. 

Niewystarczające środki 

w budżecie domowym 

oraz sołeckim. 

1.1.Szkolenia z możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych. 

1.2.Szkolenia z zakładania działalności gospodarczej. 

 

2.1. Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków w 

ramach programu Czyste Powietrze 

2.2. Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków 

przez organizacje pozarządowe 
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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? 

Spotkania 

mieszkańców w 

świetlicy. 

Nasze potrawy regionalne – 

doposażamy świetlicę wiejską i 

uczymy się przygotowywać potrawy 

tradycyjne dla naszego regionu 

TAK TAK 16 II 

Na czym nam 

najbardziej 

zależy? 

Budowa 

ogólnodostępnego 

miejsca rekreacji i 

odpoczynku 

Przystań rowerowa – Braciszewo 

turystom przyjazne – uatrakcyjnienie 

oferty rekreacyjnej poprzez budowę 

wiaty wraz z elementami 

rekreacyjnymi 

TAK NIE 23 I 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

Duże natężenie 

ruchu i brak 

poczucia 

bezpieczeństwa 

Nasze BB - Bezpieczne Braciszewo – 

oświetlamy i wyznaczamy - 

poprawiamy bezpieczeństwo  na 

terenie miejscowości poprzez 

oznakowanie  

NIE NIE 12 IV 

Co najbardziej 

zmieni nasze życie? 

Dalszy rozwój 

kulturalno- 

rekreacyjny 

Żyjmy zdrowo i wesoło – coroczny 

festyn dzień sąsiedzki  
TAK TAK 9 V 
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Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Wspólne działanie 

różnych grup 

wiekowych na rzecz 

integracji i promocji 

sołectwa 

Bo razem nam najłatwiej – 

integrujemy i promujemy się – cykl 

działań mających na celu 

zidentyfikowanie i wypromowanie 

sołectwa (namiot, jednorodne stroje, 

logo, rozwój profilu 

społecznościowego)  

TAK TAK 15 III 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki 

zewnętrzne? Z jakich źródeł? 

(Maksymalnie 3 propozycje 

uszeregowane według ważności) 

1. Przystań rowerowa – Braciszewo turystom przyjazne (czyn społeczny mieszkańców, fundusz 

sołecki, Wielkopolska Odnowy Wsi, sponsorzy) 

2. Nasze potrawy regionalne (czyn społeczny mieszkańców, fundusz sołecki, Wielkopolska 

Odnowy Wsi, sponsorzy) 

3.  Bo razem nam najłatwiej – integrujemy i promujemy się – czyn społeczny mieszkańców, 

fundusz sołecki, Wielkopolska Odnowy Wsi, sponsorzy) 
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi 

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu: 

…………………………………………………………. 

1….. 

 

2….. 

 

3….. 

 

4….. 

 

5….. 

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

…………………………………………………………. 

      1.Jarosław Maciejewski 

 

      2.Magdalena Gdaniec 

 

 

Załączniki: 

 

1. Listy obecności na warsztatach sołeckich  

2. Oświadczenia w sprawie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników warsztatów 

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

lub inny równoważny nośnik elektroniczny). 
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Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy Gniezno NR XXXV/248/2017 z dnia 24 maja 2017 r. Gmina Gniezno przystąpiła do
realizacji regionalnego programu pn: „Wielkopolska Odnowa Wsi” w województwie Wielkopolskim. Celem
programu jest aktywizacja społeczności lokalnych do pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości oraz przy
wsparciu gminy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poprawy, jakości życia na ternie
miejscowości.

W dniu 8 lutego 2019 r. Sołectwo Braciszewo uchwałą Zebrania Wiejskiego przystąpiło do programu
Wielkopolska Odnowa Wsi w województwie Wielkopolskim. W uchwale wyznaczono skład Grupy Odnowy
Wsi oraz lidera Grupy Odnowy Wsi. Grupa Odnowy Wsi w listopadzie 2019 roku uczestniczyła w cyklu
warsztatów szkoleniowych z zakresu opracowania sołeckich strategii rozwoju. Efektem prac grupy jest
opracowany dokument pn. „Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Braciszewo w Gminie Gniezno na lata 2019-2024

Sołecka Strategia rozwoju jest dokumentem otwartym, który ze względu na zmianę istotnych uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych wsi może ulec zmianie. Jest to dokument opracowany przez mieszkańców
miejscowości.

W tym stanie rzeczy przyjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

Id: 258DE6B0-63E6-42F1-B939-927B832FCEF8. Projekt Strona 1




