
  

 

osoby o specyficznej lub 
ważnej dla wiedzy i 

umiejętnościach, m.in. 
studenci 

Nauczyciel, lekarz, członek zarządu stowarzyszenia   x  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Występują ,wspierają okazjonalnie  x  

osoby z dostępem do 
Internetu i umiejętnościach 

informatycznych 

Nie zidentyfikowano    

pracownicy nauki 
 

Nie zidentyfikowano 
   

związki i stowarzyszenia 
 

Brak 
   

kontakty zewnętrzne (np. z 
mediami) 

 
Prasa lokalna 

x   

współpraca zagraniczna i 
krajowa 

Brak    

IN
F
O
R
M
A
C
JE
 

D
O
ST
Ę
P
N
E
  

O
 W
SI
 

publikatory, lokalna prasa 
Informator gminy, tygodniki „Przemiany na szlaku 

Piastowskim”, „Dziennik gnieźnieński” 
 x  

książki, przewodniki Folder turystyczny x   

strony www 

Facebook  :Kalina Lubochnia Wierzbiczany  x  

 

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) 

 
Ukształtowanie  terenu  T 
Lasy bogate w runo leśne B 
Sąsiedztwo dwóch jezior B 
Czyste powietrze ,nieskażone tereny J 
Wieś leży na terenie Natura 2000 J 
Cmentarz poniemiecki T 
Pomnik pomordowanych T 
Świetlica wiejska S 
Plac zabaw S 
Teren pod rekreację S 
Teren pod boisko S 
Szlaki rowerowe i piesze (szlak niebieski) J 
Wysoko rozwinięta  infrastruktura techniczna- 
(wodociąg ,gazyfikacja, sieć telefonii 
komórkowej Internet-światłowód ) S 
Dogodny dojazd do pracy B 
Działki pod zabudowę mieszkalną (ok.70szt) B 
Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi 
sołectwami J 
Kapitał ludzki J 
Duże walory krajobrazowe wsi J 
Właściwe wykorzystanie funduszu  
sołeckiego S 
Środowisko naturalnie sprzyjające rozwojowi 
różnych form wypoczynku J 
Brak przemysłu J 
 
 

Niewystarczające  oświetlenie (bezpieczeństwo) J 
Brak chodników w całej wsi (bezpieczeństwo) J 
Brak boiska sportowego S 
Niezagospodarowany teren pod rekreację J 
Brak szkoleń, warsztatów dla dzieci i osób 
starszych J 
Daleko usytuowany i nieoświetlony przystanek 
szkolny J  
Brak miejsc pracy B 
Brak bazy noclegowej B 
Brak stowarzyszenia J 
Brak promocji wsi B 
Niska klasa gleb tym niska opłacalność produkcji 
rolnej B 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

Pozyskiwanie funduszy na rozwój wsi S 
Bliskość dużego miasta B 
Budowa boiska S 
Budowa chodników S 
Remont dróg lokalnych S 
Organizowanie szkoleń tematycznych J 
Nawiązanie współpracy z innymi 
sołectwami J 
Bardzo dobrze rozwinięta sieć 
internetowa (światłowód) S 
Promocja sołectwa przez gminę B 
 
 
 
 

Zła organizacja dowozu dzieci do 
szkoły J 
Pogorszenie relacji sąsiedzkich J 
Pogarszająca się opłacalność produkcji 
rolnej B 
Ograniczona oferta rekreacyjna i 
kulturalna J 
Skomplikowane procedury 
pozyskiwania środków zewnętrznych S 
Brak kanalizacji S 

 

 

 



  

 

 

Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 

                6     5                                                                    7        2 

         1      2                                      6            3 

                          (+) +                                                                           (+ ) -  

 

 

   

 

 

          

            

                                                                                                                      3         0 

                                                                                                                      0         0 

     4 2             (+)    =   

                         4         1 

 =  (+)        

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 

 

Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 

 



  

 

 

Standard życia: czyn. wew. 6/1( + ); czyn. zew. 5/2 ( + ); obszar korzystny, otoczenie zewnętrzne 

sprzyjające. Należy wykorzystać ten obszar jako dźwignię rozwoju sołectwa w opracowanej strategii 
rozwoju, wykorzystując własne atuty i silne strony również szanse pojawiające się w otoczeniu 
zewnętrznym, a eliminując słabe strony obszaru, a także ograniczając wpływ czynników zewnętrznych. 

Jakość życia: czyn. wew. 7/6( + ); czyn. zewn. 2/3 ( - ); obszar korzystny, otoczenie zewnętrzne 

niesprzyjające. W obszarze należy wykorzystać atuty i silne strony czynników wewnętrznych, a także 
szanse pojawiające się w zewnętrznym otoczeniu, by wyeliminować wpływ słabych stron i zagrożeń 
zewnętrznych dla analizowanego obszaru. 

Byt: czyn. wew. 4/4( = ); czyn. zewn. 2/1 ( + ); obszar o oddziaływaniu wewnętrznym obojętnym, 
otoczenie zewnętrzne korzystne. W obszarze czynniki wewnętrzne równoważą się, należy 
zidentyfikować problemy obszaru i przyjąć w strategii cele naprawiające jego funkcjonowanie z 
wykorzystaniem silnych stron i szans zewnętrznych obszaru jednocześnie ograniczając bądź eliminując 
zagrożenia zewnętrzne obszaru. 

Tożsamość: czyn. wew. 3/0( + ); czyn. zewn. 0/0( = ); obszar korzystny, otoczenie zewnętrzne 

obojętne. W obszarze zidentyfikowano dodatnie cechy wewnętrzne, które należy wykorzystać w 
budowaniu strategii rozwoju sołectwa, obserwując otoczenie zewnętrzne i ewentualne pojawiające się 
bariery wewnętrzne obszaru. 



  

 

 

WIZJA ROZWOJU WSI: 

 

Hasłowa:  

„Chcesz z naturą iść przez życie na Kalinie spędzisz czas w zachwycie” 

 

Opisowa: 

Wieś Kalina będzie miała nowoczesną ofertę wypoczynkową i rekreacyjną, która 
pozwoli każdemu spędzić niezapomniane chwile w bezpośrednim kontakcie z 
otaczająca nas przyrodą wpisaną w obszar chroniony „Natura 2000”. 

Zwiększona aktywność mieszkańców wsi przyczyni się do poprawy jej wizerunku, a 
tym samym lepszych relacji międzysąsiedzkich. 

Zagospodarowany teren wsi poprawi bezpieczeństwo i przyczyni się do utrzymania 
wysokiego standardu życia mieszkańców.  

 



   

 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI na lata 2016-2021 

Wizja wsi (hasłowa): „Chcesz z naturą iść przez życie na Kalinie spędzisz czas w zachwycie” 

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.Podtrzymywanie tradycji, 
wydarzeń lokalnych i świąt. 

2.Pamięć o historii tych ziem, 
przodków  i polskości. 

Pomnik 
pomordowanych w 
czasie II wojny 
światowej 

Cmentarz 
poniemiecki 

Świetlica wiejska 

Teren pod 
rekreację 

Brak funduszy  na realizację zadań 

Bardzo małe zaangażowanie 
społeczności lokalnej(zawsze te 
same osoby) 

1.1 Organizacja festynów  wiejskich 

1.2 Kultywowanie tradycji, obyczajów i 
obrzędów świątecznych  

2.1 Pielęgnacja obiektów historycznych 

2.2 Otwarcie Muzeum Techniki  
Gospodarstwa Domowego 

 

 

 

 



   

 

B. STANDARD ŻYCIA 

1. Stworzenie oferty 
rekreacyjno- sportowej 

2. Podniesienie standardu 
Świetlicy wiejskiej 

3. Poprawa stanu dróg lokalnych 

4. Poprawa  wizerunku wsi 

Teren pod 
rekreację 

Plac zabaw 

Świetlica wiejska 

Sieć 
światłowodowa 

Wkład pracy własnej 
mieszkańców 

Brak środków finansowych 1.1 Utworzenie terenu rekreacyjno –
sportowego na działce  nr geod. 

1.2 Budowa wiaty rekreacyjnej 

2.1 Doposażenie świetlicy wiejskiej 

3.1 Wnioskowanie do wójta  o poprawę 
stanu dróg i budowę chodników. 

4.1 Założenie  koszy na śmieci i ławek 
rekreacyjnych 

4.2 Docelowe obsadzenie wsi krzewami 
Kaliny 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1.Podniesienie atrakcyjności oferty 
turystycznej 

2.Zwiekszenie poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców wsi 

3.Zwiekszenie aktywności 
mieszkańców 

 

Teren pod 
rekreację 

Plac zabaw 

Świetlica wiejska 

Tereny -Obszar 
natura 2000 

Świetlica wiejska 

 

 

Czyste zdrowe 
środowisko 

Motywacja 
środowiska do 
wspólnej integracji 

Brak środków finansowych 

Brak infrastruktury rekreacyjnej 

Brak imprez, warsztatów dla dzieci 
i starszych mieszkańców 

 

1.1 Tworzenie szlaków rowerowych, 
pieszych po okolicznych terenach 

1.2 Budowa boiska i wiaty rekreacyjnej 

1.3 Doposażenie placu zabaw w siłownię 
dla dorosłych 

1.4 Wyznaczenie ścieżki edukacyjnej.  

2.1 Budowa chodników  w całej wsi 

2.2 Doposażenie w punkty świetlne 

3.1 Założenie KGW 

3.2 Organizowanie imprez, warsztatów dla 
dzieci i starszych mieszkańców 

3.2 Organizowanie rozgrywek sportowo-
rekreacyjnych 

 

 

 

 



   

 

 

D. BYT 

1. Promocja wsi jako miejsce 
rekreacji i wypoczynku 

Gospodarstwa rolne 

Teren pod rekreację 

Mieszkańcy wsi 

Nieskażone 
środowisko 

Teren sprzyjający 
rozwojowi różnych 
form wypoczynku 

Światłowód 

Moda na zdrowy 
styl życia – 
ucieczka na wieś 

Ścieżka 
edukacyjna 

Brak agroturystyki 

Niska opłacalność upraw 

Brak promocji przez gminę 

 

1.1 Warsztaty i szkolenia 

1.2  Udział  w konkursach  

1.3 Utworzenie KGW 

 



   

 

 

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? 

Praca na rzecz wsi 
Wspólne sprzątanie i sadzenie 

drzew 
tak tak 9 IV 

Na czy nam najbardziej 
zależy? 

Zagospodarowanie terenu 
rekreacji 

Budowa wiaty rekreacyjnej nie nie 12 III 

Co nam najbardziej 
przeszkadza? 

Brak chodnika Budowa chodnika nie nie 16 II 

Co najbardziej zmieni 
nasze życie? 

Szeroka oferta aktywnego 
wypoczynku 

Utworzenie terenu sportowego 
na działce nr 25/2 i 25/3 

nie nie 19 I 

Co nam przyjdzie 
najłatwiej? 

Organizacja imprez 
Zorganizowanie festynu 

wiejskiego 
tak tak 8 v 

Na realizację jakiego projektu planujemy pozyskać 
środki zewnętrzne? Z jakich źródeł?  

Utworzenie terenu sportowego na działce 25/2 i25/3\ 

Fundusz sołecki, dofinansowanie z budżetu Gminy Gniezno, projekt składany w 
konkursie Wielkopolskiej Odnowy Wsi.  



  

 

 

Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

uczestniczących  w przygotowaniu dokumentu: 

1. .. Paulina Andrzejewska 

2. Joanna  Walczak 

3. Anna  Walkowiak 

4. Renata Trzcińska 

5. Izabela  Krzymowska 

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

 

1. Jarosław Maciejewski 

2. Maciej Roman 


