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SPIS TREŚCI 

1. Karta diagnozy zaawansowania odnowy wsi (wraz ze 

sprawozdaniem z wizji w terenie) 

2. Analiza zasobów wsi 

3. Analiza SWOT 

4. Analiza potencjału rozwojowego wsi 

5. Wizja wsi (hasłowa i opisowa) 

6. Program długoterminowy odnowy wsi 

7. Program krótkoterminowy odnowy wsi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Kamieniec     Sołectwo: Wąbiewo    Liczba mieszkańców: 222 

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  

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
X 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
 

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) 

X 

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 

X 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
X 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
X 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

X 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

X liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
X 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji  

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     

Sprawozdanie z wizji w terenie 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Wąbiewo, dnia 08 września 2018 r. 

Uczestnicy:  

- przedstawiciel grupy odnowy wsi Wąbiewo: Ilona Lobka (Sołtys, lider GOW), Członkowie Rady sołeckiej i GOW -Monika Michalska, Adam 

Bendowski, Tadeusz Bendowski, przewodnicząca KGW – Elwira Piechowiak, Przedstawiciel Koła wędkarskiego – Krzysztof Gorszkowiak,  

- moderatorzy odnowy wsi: Małgorzata Napierała, Krzysztof Pacholak 

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

Wąbiewo to niewielka wieś licząca 222 mieszkańców, położona ok. 2,5 km na południowy – zachód od Kamieńca i ok. 10km od siedziby 
Grodziska Wielkopolskiego. Wieś posiada zwartą zabudowę o układzie wielodrożnicy (zabudowa głównie wzdłuż drogi powiatowej relacji Kamieniec-
Wąbiewo-Parzęczewo, oraz drogi gminnej przebiegającej przez wieś). Przeważająca część obszaru sołectwa to grunty rolne oraz łąki i pastwiska 
o bardzo niskim stopniu lesistości. W sołectwie nie występują też żadne obszaru objęte ochroną. 

Na terenie wsi działają wielopokoleniowe Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna Wąbiewie a także Koło Wędkarskie, oprócz 
tego część mieszkańców aktywnie działa w ramach organizacji pozarządowych w Kamieńcu bądź przy Parafii w Parzęczewie. Sołectwo posiada bogatą 
ofertę przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych a do najważniejszych z nich można zaliczyć organizację: Sylwestra, zabaw karnawałowych, ferii dla 
dzieci, Dnia Dziecka połączonego z zawodami wędkarskimi, pikniku nad stawem na powitanie lata, połączonego z grillem i ogniskiem, zabaw 
andrzejkowych. Ciekawym pomysłem jest również powrót do zapomnianych gier i zabaw, jak np. podchody. Koło Gospodyń Wiejskich organizuje 
także warsztaty kulinarne, trudni się również występami artystycznymi i kabaretowymi. Wieś aktywnie uczestniczy również w Dożynkach Parafialnych 
organizowanych przy parafii w Parzęczewie. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w sołeckich wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez KGW.  
We wsi znajduje się wyremontowana ze środków PROW świetlica wiejska z zapleczem kuchennym wyposażona w instalację gazową oraz klimatyzację. 
Przy świetlicy wiejskiej znajduję się również remiza OSP (OSP bez samochodu). Przed świetlicą wiejską znajduję się teren zielony z altanką. Na skraju 
wsi (ok. 200m od centrum) znajduje się teren rekreacyjny, w skład którego wchodzi uciążliwe w utrzymaniu dla mieszkańców ogrodzone boisko 



   

 

trawiaste (ze względu na obecność kretów i duży obszar do koszenia). Obok boiska, znajduję się staw, będący pod opieką miejscowego Koła 
Wędkarskiego - popularnie zwany „sadzawką”. Przy stawie znajduję się również altanka i miejsce do organizacji ogniska lub grilla. Dojście do terenu 
rekreacyjnego jest ułatwione dzięki oświetlonej ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż drogi do Parzęczewa. Jednakże istotnym problemem dla sołectwa, 
związanym z utrzymaniem terenu rekreacyjnego jest problem dużej liczby osób z zewnątrz, odwiedzających terenie rekreacyjny i brak poczucia 
obowiązku dbałości o porządek na tym terenie. Wieś sama w sobie jest bardzo zadbana, na uwagę zasługuje również zaangażowanie mieszkańców  
w utrzymanie zieleni w miejscach publicznych, dbałość mieszkańców o miejsca kultu religijnego (Figura Matki Boskiej). Mieszkańcy wsi są bardzo 
zaangażowani we wszelkie inicjatywy organizowane na terenie sołectwa. Wieś jest w całości zwodociągowana, objęta jest również siecią gazową jednak 
nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. W najbliższych latach planowane jest również doprowadzenie światłowodów do poszczególnych posesji. Stan 
dróg na terenie wsi jest dość dobry, droga gminna przez wieś wymaga uzupełnienia o brakujące fragmenty chodników. Na terenie wsi funkcjonuje 
zakład trudniący się recyklingiem, zatrudniający kilkadziesiąt osób, jednakże pomimo negatywnych skojarzeń z tego tupu działalnością, z jego 
funkcjonowaniem nie wiążą się obecnie żadne konflikty we wsi (takie występowały do momentu uregulowania oddzielnego dojazdu na jego teren). 
Naprzeciw terenu rekreacyjnego na końcu wsi znajduję dawne zabudowania folwarczne po PGR – obecnie prywatne gospodarstwo rolne. 
Zabudowania folwarczne, jak i dom nr 34 (4 ćw. XIX w.) to jedyne obiekty z Wąbiewa ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. (brak zabytków 
ujętych w rejestrze zabytków). Z informacji od mieszkańców wynika, iż we wsi znajduj się również 200-letni budynek gliniany, który nie jest wpisany 
do w/w rejestru. W centrum wsi znajduję się również sklep spożywczy, w którym pracuje Pani Sołtys, tak więc stanowi on również „główny punk 
informacyjny” o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem wsi.  Przy drodze powiatowej znajduję się również Gmina Kamieniec 
wyodrębniła fundusz sołecki. Wąbiewo dysponuje środkami w wysokości ok. 17 tys. zł (na rok 2019), całość tych środków jest przeznaczana na 
inwestycje na terenie wsi.  

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

 

Data: 08 września 2018 r.         Sporządzili: Małgorzata Napierała/Krzysztof Pacholak 



   

 

 

ANALIZA ZOSOBÓW   

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE 
DUŻ

E 
WYRÓŻNIAJĄ

CE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

  

walory krajobrazu, rzeźby terenu Płaska rzeźba terenu.  X   

stan środowiska 

Wieś rolnicza bez 
zakładów przemysłowych. 

Na terenie wsi 
funkcjonuje zakład 

recyklingu. 

 
X 
 
 

 
 

X 

walory klimatu Klimat umiarkowany. X   

walory szaty roślinnej 

Brak lasów, występuję 
jedynie kilka 

zadrzewionych borków, 
oraz zadrzewienia 
śródpolne i zieleń 

przydrożna. 

X   

cenne przyrodniczo obszary lub 
obiekty 

-    

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 

Żurawie, bociany, dziki, 
Sarny, lisy, jenoty, borsuki. 

Hodowla ryb w 
„sadzawce” – karaś, karb, 

amur, lin, itp. 

X 
 
 
 

 
 
 

X 

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy) 

Staw „Sadzawka”. 
Kanał Chrustowski. 

Kanał Gniński. 
Rów „Żelekwia”  

 
X 
X 
X 

 

X 
 
 
 

wody podziemne -    

gleby Gleby klasy III – IV.  X  

kopaliny -    

walory geotechniczne -    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 walory architektury -    

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

Teren przy świetlicy 
wiejskiej. 

Teren rekreacyjny przy 
„sadzawce” z boiskami: 
trawiasty do piłki nożnej 

 i do siatkowej piłki 
plażowej i miejscem na 

 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 



   

 

ognisko, grilla. 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 
Zadbane posesje. Dbałość 
mieszkańców o estetykę 

wsi. 
 X  

zabytki i pamiątki historyczne 

Brak obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków. 

Występują obiekty objęte 
ochrona konserwatorską: 
Dom nr 34 z 4 ćw. XIX 

w. 
Zabudowa folwarczna 

(dom, obory, czworaki z 
poł. XIX w.). 

Dwustuletnia Chata 
gliniana. 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 

  

osobliwości kulturowe 
Trójpokoleniowe Koło 
Gospodyń Wiejskich. 

  X 

miejsca, osoby i przedmioty kultu 

Figura NMP 
(Terenem przy figurze 

opiekują się mieszkańcy 
naprzemiennie po 2 

rodziny). 
Powstańcy Wielkopolscy 
 z Wąbiewa (pomnik przy 
Kościele w Parzęczewie). 

 

X 
 
 
 

 
X 
 
 

 

święta, odpusty, pielgrzymki 
Pielgrzymka do Górki 

Duchownej. 
X   

tradycje, obrzędy, gwara 

Dożynki parafialne  
w Parzęczewie. 

Przyśpiewka o Wąbiewie: 
„Wąbiewo wioska bardzo przytulna, 

jest w niej ulica Rolna i Polna,  
na środki wioski stoi budynek,  
a przy budynku jest gęsi rynek, 

wszyscy gadają trochę tyż z Pańska, 
bo jest ulica także Poznańska…” 

 

X 
 
 

X 
 

 
 
 

 

legendy, podania i fakty historyczne 

Pierwsze wzmianki z 
początku XIV w.  – wieś 

Wambow, pod koniec 
XIV w. Wambowo, 
później Wambiewo, 

Wamblew, Wąblewo aż 
ostatecznie Wąbiewo. 

Kronika KGW. 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 

przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy  historyczne 
Powstańcy Wielkopolscy z 

Wąbiewa. 
 X  

specyficzne nazwy 

Nazwy pól: Błonie, 
Księże, Strugi, Brody, 

Brodek, Granica, 
Wyrymba, oraz części wsi 
Gęsi Rynek, Sadzowka. 

 X  

specyficzne potrawy Chleb ze smalcem, Placek X   



   

 

drożdżowy, Chleb ze 
skwarkami. 

dawne zawody 
Rymarz, Kołodziej, 

Kowal, Młynarz. 
X   

zespoły artystyczne, twórcy 
Występy kabaretowe 

członkiń KGW. 
X   

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE 
DUŻ

E 
WYRÓŻNIAJĄ

CE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
Występują działki pod 

zabudowę jednorodzinną. 
X   

działki pod domy letniskowe -    

działki pod zakłady usługowe i 
przemysł 

-    

pustostany mieszkaniowe -    

pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 
-    

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 rekreacyjny przy 
„Sadzawce” z dostępem 

do prądu. 
Teren przed salą wiejską. 

 

X 
 
 

X 

 

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica wiejska z remizą.  X  

miejsca uprawiania sportu 

Uciążliwe w utrzymaniu 
boisko trawiaste do piłki 

nożnej (kretowiny, 
koszenie trawy). 

Boisko do plażowej piłki 
siatkowej. 

Sala wiejska – tenis 
stołowy, bilard. 

 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 

 

miejsca rekreacji 

„Sadzowka” – staw pod 
opieką Koła wędkarskiego 
– możliwość wędkowania 
dla członków koła oraz 
organizacji zawodów 

wędkarskich. 

  X 

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

Oświetlony ciąg pieszo-
rowerowy wzdłuż drogi 

powiatowej  
Wąbiewo-Parzęczewo. 

 X  

szkoły W Parzęczewie.    

przedszkola W Parzęczewie.    

biblioteki W Kamieńcu.    



   

 

placówki opieki społecznej W Kamieńcu.    

placówki służby zdrowia W Kamieńcu.    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
A

 

wodociąg, kanalizacja 
Wieś zwodociągowana 

(brak kanalizacji). 
 X  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Przez wieś przebiegają 
drogi: 

Kamieniec-Wąbiewo-
Parzęczewo (Asfaltowa 

powiatowa). 
Gminna brukowana przez 

wieś w kierunku na 
Lubiechowo. 

Powiatowa asfaltowa do 
Kowalewa. 

Powiatowa nieutwardzona 
na Zięlęcin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 

chodniki, parkingi, przystanki 

Chodnik przy DP, częściowy 
chodnik przy DG. 

Przystanek w centrum 
przy DP. Autobus 

kursujący jedynie w czasie 
roku szkolnego 

 X 
 

X 
 
 

 

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 

Występuje. 
Światłowodowa sieć 

szkieletowa (światłowody 
doprowadzone do posesji 

w planach na 2020r.). 

X  
 

X 

 

telefonia komórkowa Ogólnodostępna. X   

inne  Wieś zgazyfikowana  X  

 
ANALIZA ZASOBÓW – część III 
 

 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE 
WYRÓŻNIAJĄC

E 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 

R
O

L
N

IC
T

W
O

 

miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

P.H.P Przemysław 
Olejnik Recykling 

 (ok. 60 osób). 
Kilka zakładów 
budowlanych. 

Kilka jednoosobowych 
firm. 

 

X 
 

X 
 

X 

 

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

P.H.P Przemysław 
Olejnik Recykling. 

  X 

gastronomia -    

miejsca noclegowe -    



   

 

gospodarstwa rolne 
Kilka gospodarstw 
rolnych 10-20ha. 

X   

uprawy hodowle 
Hodowla trzody chlewnej, 

uprawa zbóż. 
Hodowla ryb w Sadzawce. 

 
X 
 
 

 
 

X 

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

-    

zasoby odnawialnych energii 
Ujęte w Studium 

uwarunkowań plany 
budowy farm wiatrowych. 

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 

Środki w ramach 
funduszu sołeckiego 

udostępniane przez gminę 
– ok. 17 tyś. zł. 

  
X 

 

środki wypracowywane 

Powszechna praca 
społeczna mieszkańców 

na rzecz wsi – udział 
mieszkańców w niemal 
wszystkich inicjatywach, 

utrzymaniu zieleni, 
sprzątaniu wsi, utrzymaniu 
Sali wiejskiej, organizacji 

imprez, itp. 
Zbiórki surowców, 

złomu, itp. przez. OSP 
(środki na rzecz OSP). 
Składki członków Koła 
wędkarskiego na rzecz 
zarybiania sadzawki. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

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 

Najstarszy mieszkaniec  
wsi  Władysław 

Piotrowiak (96 lat) – 
założyciel OSP. 

Sołtys wsi Ilona Lobka, 
pracująca w sklepie w 

Wąbiewie 
 (prowadząca swoisty 

„wiejski punkt 
informacji”) 

 X  
 
 
 

X 

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

-    

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

-    

przedsiębiorcy, sponsorzy 

We wsi jak dotąd nie 
praktykowano próśb o 

sponsoring u 
przedsiębiorców. 

X   

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Ogólny dostęp. X   

pracownicy nauki -    

związki i stowarzyszenia 
Na terenie sołectwa 

działają: 
  

 
 
 



   

 

OSP w Wąbiewie, 
Trzypokoleniowe KGW, 

Koło Wędkarskie. 

X 
X 
X 

 
 
 

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) -    

współpraca zagraniczna i krajowa 
Współpraca z gminami 

partnerskimi Gminy 
Kamieniec. 

X   

IN
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E

  

O
 W

S
I 

publikatory, lokalna prasa 
„Dzień po dniu” 

„Nasz dzień” 
X 
X 

  

książki, przewodniki 

Albumy i przewodniki 
wydane przez Gminę 
Kamieniec oraz LDG 
„Stowarzyszenie Ziemi 

Grodziskiej” 

  
 

X 

 

strony www 
Strona UG w Kamieńcu 

www.kamieniec.pl 
 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

http://www.kamieniec.pl/


   

 

ANALIZA SWOT 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na 
rzecz – udział mieszkańcach w niemal wszystkich 
inicjatywach (m.in. prace przy terenie rekreacyjnym, 
utrzymanie zieleni, wykonanie podbudowy drogi). T 

2. Jedność mieszkańców wsi – współdziałanie 
wszystkich organizacji, OSP, KGW, Koło 
Wędkarskie, Rada Sołecka – brak konfliktów 
społecznych. T 

3. Jedność mieszkańców wsi – w myśl zasady „jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego”. T 

4. Wzorce wychowawcze, więź międzypokoleniowa – 
aktywnie funkcjonujące trzypokoleniowe Koło 
Gospodyń Wiejskich. T 

5. Figura NMP, wokół której o porządek dbają 
naprzemiennie poszczególne rodziny (po kolei po 2 
rodziny). T 

6. Pamięć o najstarszych mieszkańcach wsi (jubileusze, 
urodziny, itp.). T 

7. Kultywowanie gwary poznańskiej (działalność KGW, 
występy kabaretowe, przyśpiewka o Wąbiewie). T 

8. Lokalne nazewnictwo części wsi: Błonie, Księże, 
Strugi, Brody, Brodek, Granica, Wyrymba, Gęsi 
Rynek, Sadzowka. T 

9. Udokumentowana działalność KGW w postaci 
uzupełnianej Kroniki, a także album ze zdjęciami w 
wszelkich inicjatyw organizowanych we wsi. T 

10. Zwarta zabudowa wsi przy dwóch głównych ulicach, 
ułatwiająca komunikację z mieszkańcami, dostęp do 
sali wiejskiej, terenu rekreacyjnego. T 

11. Wieś cicha i spokojna, położona z dala od większych 
zakładów przemysłowych. J 

12. Aktywnie działające międzypokoleniowe KGW. J 
13. Działalność OSP pełniącej funkcje wspierającą 

sołectwo w inicjatywach wiejskich, funkcję 
reprezentacyjną. J  

14. Funkcjonujące na terenie wsi Koło Wędkarskie, 
będące opiekunem stawu (tzw. Sadzowki). J 

15. Licznie organizowane przedsięwzięcia integracyjne dla 
mieszkańców (imprezy plenerowe, np. podchody, 
wycieczki, zawody wędkarskie, zabawy taneczne). J  

16. Wędkowanie - ciekawa oferta rekreacji dla 
mieszkańców – członków Koła wędkarskiego. J 

17. Bogata oferta zajęć dla dzieci (zajęcia plastyczne, 
warsztaty rękodzieła, zawody wędkarskie, balik, kulig, 
festyny, teatrzyki, Dzień Dziecka, Mikołajki). J 

18. Estetycznie zadbana zieleń przydrożna wzdłuż drogi 

1. Niedostateczna promocja działalności Sołectwa, 
KGW na zewnątrz, np. poprzez profil 
społecznościowy sołectwa/KGW umożliwiający 
promocję zdjęć. T  

2. Położenie terenu rekreacyjnego na skraju wsi – 
brak dostatecznego dozoru nad terenem 
skutkujący pojawiającymi się aktami wandalizmu i 
brakiem poszanowania porządku w szczególności 
przez przyjezdnych. T 

3. Obrywające się skarpy stawu, brak faszyny – 
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. J  

4. Brak bezpiecznych barierek na pomoście – 
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. J  

5. Duży obszar terenów zielonych do utrzymania. J 
6. Brak sformalizowanej grupy odnowy wsi. J 
7. Niewykorzystany potencjał wynikający ze 

niedostatecznej wiedzy wśród mieszkańców n/t 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych 
przez organizacje pozarządowe. J 

8. Ograniczona dostępność komunikacyjna – 
publiczna komunikacja autobusowa kursująca 
jedynie w czasie roku szkolnego, mało atrakcyjne 
godziny kursów autobusowych dla mieszkańców. J 

9. Znikoma ilość terenów leśnych na terenie sołectwa 
(występuje jedynie zadrzewienia śródpolne i zieleń 
przydrożna, oraz niewielkie borki). J 

10. Niewystarczająca ilość zielenie przydrożnej, drzew 
wzdłuż drogi przez wieś. J 

11. Lokalizacja w centrum wsi zakładu recyklingu, a 
także gospodarstwa rolnego po dawnym folwarku 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rekreacyjnego. 
J 

12. Mało funkcjonalna nawierzchnia boiska do piłki 
nożnej ze względu na obecność kretów i obszar do 
koszenia). S 

13. Ubogi w urządzenia plac zabaw za stawem. S 
14. Brak siłowni zewnętrznej. S 
15. Brak utwardzonego placu    do organizacji zabaw 

tanecznych poza salą wiejską. S 
16. Brakujące odcinki chodników przy drodze gminnej 

i powiatowej. S 
17. Brak ścieżki rowerowej do Kamieńca. S 
18. Brak magazynu na sprzęt przy sali wiejskiej. S 
19. Występujące braki w oświetleniu ulicznym, 

nieoświetlony teren rekreacyjny przy stawie. S 
20. Niezadowalający stan dróg gruntowych do 



   

 

powiatowej. J 
19. Bardzo dobra komunikacja pomiędzy mieszkańcami 

za pośrednictwem p. Sołtys pracującej w sklepie 
spożywczym w centrum wsi. J 

20. Ogólna estetyka terenów publicznych jak i posesji 
prywatnych. J 

21. Teren rekreacyjny przy stawie z altanką ogrodową, 
położony na uboczu wsi z przyłączem energetycznym 
(miejsce do wędkowania, grillowania, uprawniania 
sportu – piłki nożnej, siatkówki plażowej, organizacji 
imprez plenerowych). S 

22. Oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DP 
Wąbiewo-Parzęczewo, zapewniająca bezpieczny 
dostęp mieszkańców do terenu rekreacyjnego. S 

23. Wyremontowana sala wiejska, z instalacja gazową i 
klimatyzacją oraz z wiatą w plenerze. S 

24. Dobry stan głównych dróg przez wieś. S 
25. Wieś zwodociągowana. S 
26. Wieś zgazyfikowana. S 
27. Niski poziom bezrobocia wśród mieszkańców. B 
28. Zaradność OSP z pozyskiwaniu środków na swą 

działalność, np. poprzez zbiórki złomu i surowców 
wtórnych.  B 

29. Zaradność i samoorganizacja członków Koła 
wędkarskiego, składki na zarybianie sadzawki. B 

sąsiednich wsi oraz drogi przy stawie. S 
21. Brak kanalizacji sanitarnej. S 
22. Mała liczba osób decydujących się na zakładanie 

działalności gospodarczej. B 
23. Trudności w pozyskiwaniu dofinansowania 

zewnętrznego przez osoby odchodzące z 
rolnictwa/chcące założyć własną działalność 
gospodarczą. B 

24. Małe wsparcie sponsorów dla inicjatyw sołeckich. 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Kultywowanie pamięci o Powstańcach 
Wielkopolskich – udział w obchodach w ramach 
Parafii w Parzęczewie. T 

2. Właściwości zdrowotne i walory smakowe ryb z 
naturalnych źródeł a nie hodowli przemysłowej. T  

3. Mechanizmy wykorzystywane w projektach na rzecz 
odnowy wsi – zachęty dla zaangażowania 
mieszkańców w pracę na rzecz wspólnoty lokalnej. T 

4. Udzielenie się mieszkańców Wąbiewa w organizacjach 
pozarządowych w Kamieńcu. J 

5. Dobre relacje sołectwa z władzami gminy, starostwa 
powiatowego. J 

6. Moda na turystykę rowerową i pieszą, rozwój szlaków 
i ścieżek rowerowych. J 

7. Szukanie miejsca zamieszkania/wypoczynku z dala od 
zgiełku miasta – możliwość rozwoju wsi. J  

8. Możliwość pozyskania grantów z LGD 
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej”. J  

9. Zwiększenie roli sektora NGO w procesie 
pozyskiwania środków zewnętrznych. J 

10. Organizowane turnieje wsi gminy Kamieniec - szansą 
na promocję sołectwa i pozyskanie dodatkowych 
środków. J 

1. Nowoczesny styl życia, szybkie tępo życia, brak 
zainteresowania młodszego pokolenia wartościami 
życia wiejskiego. T 

2. Odpływ młodych osób ze wsi do miasta. T 
3. Ograniczenia prawne w zakresie montażu instalacji 

monitoringu. J 
4. Zwiększenie biurokracji w związku z wejście RODO 

oraz utrudniania w większej promocji inicjatyw 
mieszkańców. J 

5. Skomplikowane procedury i przepisy dla organizacji 
pozarządowych – brak dostatecznego wsparcia dla 
organizacji J 

6. Ulokowanie na terenie wsi zakładu recyklingu – 
potencjalny rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie 
uciążliwości dla mieszkańców wsi. J 

7. Ograniczone środki zewnętrzne dla gmin na 
infrastrukturę wiejską, duża konkurencja jednostek 
samorządu terytorialnego w ubieganiu się o środki 
zewnętrzne. S 

8. Tendencja szybkiego wzrostu cen robót 
budowalnych – zagrożenie niewykonania 
zaplanowanych inwestycji. S, 

9. Trudności na rynku inwestycyjnym. Coraz więcej 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Polityka władz Województwa Wielkopolskiego w 
zakresie dofinansowania nasadzeń drzew 
miododajnych dla gmin. J 

12. Istniejąca sieć światłowodowa WSS, do której 
możliwe jest wykonanie indywidualnych przyłączy 
światłowodowych do poszczególnych posesji (plan na 
2020r). S 

13. Dostępne środki w UMWW w zakresie 
dofinansowania budowy i przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. S 

14. LGD Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej – możliwość 
pozyskania środków przez gminę i organizacje 
pozarządowe na realizację projektów mających na 
celu poprawę infrastruktury wiejskiej. S 

15. Wyodrębniony fundusz sołecki, przeznaczany w 
całości na inwestycje na terenie wsi. S 

16. Uczestnictwo sołectwa w Programie Wielkopolska 
Odnowa Wsi. S 

17. Przynależność gminy Kamieniec do LGD 
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej – możliwość 
pozyskania środków z PROW na rozwój gospodarstw 
rolnych i zakładanie działalności gospodarczej. B 

postępowań przetargowych jest unieważnianych ze 
względu na brak chętnych wykonawców lub zbyt 
wysokie ceny. S 

10. Wydłużająca się procedura oceny wniosków o 
dofinansowanie – wydłużenie procesu 
inwestycyjnego. S 

11. Wiele sołectw w gminie/wiele potrzeb 
infrastrukturalnych przy ograniczonym budżecie. S 

12. Wzrastające ceny realizacji inwestycji komunalnych, 
spowodowane niskim bezrobociem i brakiem ludzi 
do pracy – zagrożenie rezygnacji lub odwleczenia w 
czasie realizacji inwestycji. S 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Analiza potencjału rozwojowego wsi 
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silne strony  szanse 

słabe strony                zagrożenia 

  

 

10 8 

9 4 

6 5 

10 5 

9 4 

2 2 

Standard życia 

(warunki materialne) 

 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 

 

Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 

 

STANDARD – obszar dość słaby, 

choć występują silne strony, 

otoczenie z równowagą zagrożeń i 

szans. Należy wykorzystać szanse 

płynące z zewnątrz w celu 

zniwelowania słabych stron 

JAKOŚĆ ŻYCIA – obszar dość 

stabliny, choć występuje dużo 

słabych stron, dodatkowo z 

otoczenia płynie więcej szans, 

niż zagrożeń 

TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA 

WIEJSKIEGO – obszar silny, otoczenie 

dodatkowo może sprzyjać 

BYT - obszar dość stabilny, otoczenie może 

sprzyjać, należy wykorzystać szanse 

próbując zminimalizować słabe strony 



   

 

WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

1. Hasłowa:  

„Sadzowka to nasza ostoja, przyjdź kiedy cię boli głowa, z mężem, z żoną się podroczysz, 

wszystko Ci minie, jak nogi odmoczysz i rybkę zoboczysz”. 

2. Opisowa:  

Wąbiewo to wieś położona z dala od dużych ośrodków przemysłowych, jednakże 

pozostająca blisko swych mieszkańców. Dobrze się tu żyje, mieszka, wypoczywa 

korzystając z funkcjonalnych i bezpiecznych terenów rekreacyjnych, gwarantujących wiele 

atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i starszych. Mieszkańcy zgodnie współdziałają 

ze sobą, przyczyniając się do poprawy estetyki wsi jak i zapewnienia wielu nietuzinkowych 

atrakcji dla mieszkańców Wąbiewa. Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce, aktywnie 

działając w licznych organizacjach działających na terenie wsi. Wieś kultywuje i rozwija 

swoją tożsamość, poprzez przekazywanie wartości życia wiejskiego z pokolenia na 

pokolenie. 

 

 

 



   

 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): „Sadzowka to nasza ostoja, przyjdź kiedy cię boli głowa, z mężem, z żoną się podroczysz, wszystko Ci minie, jak 

nogi odmoczysz i rybkę zobaczysz”. 

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. Wzmacnianie 

tożsamości wsi oraz 

rozwijane poczucia 

wspólnoty 

mieszkańców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zasoby przyrodnicze (czyste 

środowisko, zarybiony staw, zieleń). 

2. Zasoby kulturowe – gwara, historia, 

tradycje 

3. Zasoby obiektów i terenów 

(infrastruktura społeczna, przestrzeń 

publiczna we wsi). 

4. Organizacje działające we wsi. 

5. Kapitał ludzki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne 
na rzecz – udział mieszkańcach w niemal 
wszystkich inicjatywach (m.in. prace przy terenie 
rekreacyjnym, utrzymanie zieleni, wykonanie 
podbudowy drogi).  

2. Jedność mieszkańców wsi – współdziałanie 
wszystkich organizacji, OSP, KGW, Koło 
Wędkarskie, Rada Sołecka – brak konfliktów 
społecznych.  

3. Jedność mieszkańców wsi – w myśl zasady 
„jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.  

4. Wzorce wychowawcze, więź 
międzypokoleniowa – aktywnie funkcjonujące 
trzypokoleniowe Koło Gospodyń Wiejskich.  

5. Figura NMP, wokół której o porządek dbają 
naprzemiennie poszczególne rodziny (po kolei 
po 2 rodziny).  

6. Pamięć o najstarszych mieszkańcach wsi 
(jubileusze, urodziny, itp.).  

7. Kultywowanie gwary poznańskiej (działalność 
KGW, występy kabaretowe, przyśpiewka o 
Wąbiewie).  

8. Lokalne nazewnictwo części wsi: Błonie, Księże, 
Strugi, Brody, Brodek, Granica, Wyrymba, Gęsi 
Rynek, Sadzowka.  

9. Udokumentowana działalność KGW w postaci 
uzupełnianej Kroniki, a także album ze 
zdjęciami w wszelkich inicjatyw organizowanych 
we wsi.  

10. Zwarta zabudowa wsi przy dwóch głównych 
ulicach, ułatwiająca komunikację z 
mieszkańcami, dostęp do sali wiejskiej, terenu 
rekreacyjnego.  

11. Kultywowanie pamięci o Powstańcach 
Wielkopolskich – udział w obchodach w ramach 
Parafii w Parzęczewie.  

12. Właściwości zdrowotne i walory smakowe ryb z 
naturalnych źródeł a nie hodowli przemysłowej.   

13. Mechanizmy wykorzystywane w projektach na 
rzecz odnowy wsi – zachęty dla zaangażowania 
mieszkańców w pracę na rzecz wspólnoty 
lokalnej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Niedostateczna promocja działalności 
Sołectwa, KGW na zewnątrz, np. 
poprzez profil społecznościowy 
sołectwa/KGW umożliwiający 
promocję zdjęć.  

2. Położenie terenu rekreacyjnego na 
skraju wsi – brak dostatecznego 
dozoru nad terenem skutkujący 
pojawiającymi się aktami wandalizmu i 
brakiem poszanowania porządku w 
szczególności przez przyjezdnych.  

3. Nowoczesny styl życia, szybkie tępo 
życia, brak zainteresowania 
młodszego pokolenia wartościami 
życia wiejskiego.  

4. Odpływ młodych osób ze wsi do 
miasta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Montaż tablic z informacjami o historycznych i 

przyrodniczych zasobach wyróżniających wieś 

(mapa z podziałem na potoczne części wsi, 

opisy ryb, przyśpiewka o Wąbiewie, itp.). 

2. Kultywowanie pamięci o Powstańcach 

Wielkopolskich. 

3. Kultywowanie pamięci o najstarszych 

mieszkańcach (jubileusze, rocznice, itp.). 

4. Udział sołectwa w obchodach Dożynek 

Parafialnych. 

5. Wzmacnianie współpracy pomiędzy 

poszczególnymi organizacjami działającymi na 

terenie wsi KGW i Koło Wędkarskie, OSP, 

Rada Sołecka (np. warsztaty kulinarne – 

wspólne gotowanie zupy rybnej). 

6. Kultywowanie tradycji wiejskich prac 

społecznych poprawiających estetykę wsi, np. 

prace porządkowe terenów zieleni, opieka nad 

Figurą NMP. 

7. Utworzenie profilu Sołectwa na portalu 

społecznościowym, w celu wypromowania 

inicjatyw i przedsięwzięć wiejskich na 

zewnątrz, oraz w celu lepszej komunikacji z 

mieszkańcami w tym zachęty do większego 

włączenia w sprawy społeczne młodszego 

pokolenia. 

8. Sporządzenie cyfrowej wersji albumu 

zdjęciowego z działalności KGW 

(udostępnienie ich na portalu 

społecznościowym sołectwa oraz jego 

prezentacja na sali wiejskiej 

 

B. STANDARD ŻYCIA 



   

 

1. Poprawa stanu 

infrastruktury 

technicznej i 

społecznej wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Obiekty i tereny. 

2. Infrastruktura techniczna. 

3. Infrastruktura społeczna. 

4. Organizacje działające we wsi. 

5. Fundusze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Teren rekreacyjny przy stawie z altanką 
ogrodową, położony na uboczu wsi z 
przyłączem energetycznym (miejsce do 
wędkowania, grillowania, uprawniania sportu – 
piłki nożnej, siatkówki plażowej, organizacji 
imprez plenerowych).  

2. Oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DP 
Wąbiewo-Parzęczewo, zapewniająca bezpieczny 
dostęp mieszkańców do terenu rekreacyjnego.  

3. Wyremontowana sala wiejska, z instalacja 
gazową i klimatyzacją oraz z wiatą w plenerze.  

4. Dobry stan głównych dróg przez wieś.  
5. Wieś zwodociągowana.  
6. Wieś zgazyfikowana.  
7. Istniejąca sieć światłowodowa WSS, do której 

możliwe jest wykonanie indywidualnych 
przyłączy światłowodowych do poszczególnych 
posesji (plan na 2020r).  

8. Dostępne środki w UMWW w zakresie 
dofinansowania budowy i przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.  

9. LGD Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej – 
możliwość pozyskania środków przez gminę i 
organizacje pozarządowe na realizację projektów 
mających na celu poprawę infrastruktury 
wiejskiej.  

10. Wyodrębniony fundusz sołecki, przeznaczany w 
całości na inwestycje na terenie wsi.  

11. Uczestnictwo sołectwa w Programie 
Wielkopolska Odnowa Wsi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mało funkcjonalna nawierzchnia 
boiska do piłki nożnej ze względu na 
obecność kretów i obszar do 
koszenia).  

2. Ubogi w urządzenia plac zabaw za 
stawem.  

3. Brak siłowni zewnętrznej.  
4. Brak utwardzonego placu    do 

organizacji zabaw tanecznych poza 
salą wiejską.  

5. Brakujące odcinki chodników przy 
drodze gminnej i powiatowej.  

6. Brak ścieżki rowerowej do Kamieńca.  
7. Brak magazynu na sprzęt przy sali 

wiejskiej.  
8. Występujące braki w oświetleniu 

ulicznym, nieoświetlony teren 
rekreacyjny przy stawie.  

9. Niezadowalający stan dróg 
gruntowych do sąsiednich wsi oraz 
drogi przy stawie.  

10. Brak kanalizacji sanitarnej.  

 
 
 
 

 

1. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy 

sadzawce (m.in. budowa boiska o sztucznej 

nawierzchni na części  istniejącego boiska 

trawiastego wraz z robotami towarzyszymy, 

montaż małej architektury, przestawienie 

piłkochwytów, uzupełnienie ogrodzenia, 

umocnienie skarp sadzawki, faszynowanie, 

budowa bezpiecznego pomostu wędkarskiego). 

2. Doposażenie placu zabaw. 

3. Budowa siłowni zewnętrznej. 

4. Budowa chodników na brakujących odcinka 

przy drodze gminnej przez wieś. 

5. Budowa brakującego odcinka ciągu pieszo-

rowerowego przy drodze powiatowej (w 

rejonie „gęsiego rynku”). 

6. Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie wsi 

(droga do sadzawki). 

7. Poprawa stanu (utwardzenie) dróg gruntowych 

łączących sąsiednie miejscowości. 

8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kamieniec-

Wąbiewo 

9. Uzupełnienie punktów oświetleniowych na 

terenie wsi (w szczególności oświetlenie terenu 

rekreacyjnego przy sadzawce).   

10. Budowa utwardzonego plac do tańczenia 

przed salą wiejską wraz z montażem 

elementów małej architektury, 

11. Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia 

pełniącego funkcję magazynu. 

12. Odmalowanie sali wiejskiej. 

13. Doposażenie (pergole, parawany, meble, itp.) 

oraz wymiana zużytych sprzętów AGD w sali 

wiejskiej w Wąbiewie. 

14. Budowa światłowodów do posesji prywatnych 

w celu zapewnienia dostępu do Internetu 

szerokopasmowego dla ogółu mieszkańców. 

15. Kontynuowanie rozmów z gminą Kamieniec 

odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w 

Wąbiewie względnie promocja wśród 

mieszkańców budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

 

 



   

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Rozwijanie oferty 

kulturalnej, rekreacji, 

wypoczynku i życia 

społecznego 

mieszkańców oraz 

poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zasoby przyrodnicze. 

2. Organizacje działające we 

wsi/aktywność mieszkańców. 

3. Osobliwości kulturalne wsi. 

4. Obiekty i tereny infrastruktury 

społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wieś cicha i spokojna, położona z dala od 
większych zakładów przemysłowych.  

2. Aktywnie działające międzypokoleniowe 
KGW.  

3. Działalność OSP pełniącej funkcje wspierającą 
sołectwo w inicjatywach wiejskich, funkcję 
reprezentacyjną.  

4. Funkcjonujące na terenie wsi Koło 
Wędkarskie, będące opiekunem stawu (tzw. 
Sadzowki).  

5. Licznie organizowane przedsięwzięcia 
integracyjne dla mieszkańców (imprezy 
plenerowe, np. podchody, wycieczki, zawody 
wędkarskie, zabawy taneczne).   

6. Wędkowanie - ciekawa oferta rekreacji dla 
mieszkańców – członków Koła wędkarskiego.  

7. Bogata oferta zajęć dla dzieci (zajęcia 
plastyczne, warsztaty rękodzieła, zawody 
wędkarskie, balik, kulig, festyny, teatrzyki, 
Dzień Dziecka, Mikołajki).  

8. Estetycznie zadbana zieleń przydrożna wzdłuż 
drogi powiatowej.  

9. Bardzo dobra komunikacja pomiędzy 
mieszkańcami za pośrednictwem p. Sołtys 
pracującej w sklepie spożywczym w centrum 
wsi.  

10. Ogólna estetyka terenów publicznych jak i 
posesji prywatnych.  

11. Udzielenie się mieszkańców Wąbiewa w 
organizacjach pozarządowych w Kamieńcu.  

12. Dobre relacje sołectwa z władzami gminy, 
starostwa powiatowego.  

13. Moda na turystykę rowerową i pieszą, rozwój 
szlaków i ścieżek rowerowych.  

14. Szukanie miejsca zamieszkania/wypoczynku z 
dala od zgiełku miasta – możliwość rozwoju 
wsi.  

15. Możliwość pozyskania grantów z LGD 
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej”.  

16. Zwiększenie roli sektora NGO w procesie 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

17. Organizowane turnieje wsi gminy Kamieniec - 
szansą na promocję sołectwa i pozyskanie 
dodatkowych środków.  

18. Polityka władz Województwa Wielkopolskiego 
w zakresie dofinansowania nasadzeń drzew 
miododajnych dla gmin.  

 
 
 
 
 
 
 

1. Obrywające się skarpy stawu, brak 
faszyny – zagrożenie dla 
bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Brak bezpiecznych barierek na 
pomoście – zagrożenie dla 
bezpieczeństwa mieszkańców.  

3. Duży obszar terenów zielonych do 
utrzymania.  

4. Brak sformalizowanej grupy odnowy 
wsi.  

5. Niewykorzystany potencjał 
wynikający ze niedostatecznej wiedzy 
wśród mieszkańców n/t możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych 
przez organizacje pozarządowe.  

6. Ograniczona dostępność 
komunikacyjna – publiczna 
komunikacja autobusowa kursująca 
jedynie w czasie roku szkolnego, 
mało atrakcyjne godziny kursów 
autobusowych dla mieszkańców.  

7. Znikoma ilość terenów leśnych na 
terenie sołectwa (występuje jedynie 
zadrzewienia śródpolne i zieleń 
przydrożna, oraz niewielkie borki).  

8. Niewystarczająca ilość zielenie 
przydrożnej, drzew wzdłuż drogi 
przez wieś.  

9. Lokalizacja w centrum wsi zakładu 
recyklingu, a także gospodarstwa 
rolnego po dawnym folwarku w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
rekreacyjnego.  

10. Ograniczenia prawne w zakresie 
montażu instalacji monitoringu.  

11. Zwiększenie biurokracji w związku z 
wejście RODO oraz utrudniania w 
większej promocji inicjatyw 
mieszkańców.  

12. Skomplikowane procedury i przepisy 
dla organizacji pozarządowych – brak 
dostatecznego wsparcia dla 
organizacji  

13. Ulokowanie na terenie wsi zakładu 
recyklingu – potencjalny rozwój 
przedsiębiorstwa i zwiększenie 
uciążliwości dla mieszkańców wsi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przy 

sadzawce poprzez umocnienie skarp i 

faszynowanie, oraz budowę nowego pomostu 

wędkarskiego z barierkami i ławkami. 

2. Montaż systemu monitoringu terenu 

rekreacyjnego przy stawie (względnie montaż 

atrap kamer) w celu zapobiegania 

występującym aktom wandalizmu. 

3. Poprawa estetyki wsi poprzez kontynuację 

nasadzeń zieleni przydrożnej (drzewa i 

krzewy). 

4. Sformalizowanie grupy odnowy 

wsi/przekazanie funkcji grupy odnowy wsi 

aktywnie działającej organizacji – OSP, 

5. Organizacja lub udział sołectwa i organizacji w 

szkoleniach dedykowanym stowarzyszeniom, 

grupom nieformalnym w ramach Leadera, 

WOW  

6. Organizacja zajęć plastycznych i rękodzieła, 

warsztatów kulinarnych w świetlicy (dla 

wszystkich pokoleń). 

7. Organizacja imprez, zabaw tanecznych, 

festynów plenerowych, (podchody, ogniska, 

pikniki). 

8. Promocja działalności KGW – występy 

artystyczne, występy kabaretowe, itp. 

9. Współpraca KGW z innymi kołami w zakresie 

wspólnych inicjatyw, wymiany doświadczeń, 

itp. 

10. Organizacja przez KW zawodów wędkarskich 

dla dzieci. 

11. Organizacja cyklicznych zawodów wędkarskich 

dla mieszkańców. 

12. Organizacja wyjazdów integracyjnych dla 

mieszkańców. 

13. Organizacja bądź udział w turniejów 

sportowych dla mieszkańców organizowanych 

przez gminę. 

14. Organizacja wiejskich zawodów bilardowych, 

tenisa stołowego, siatkówki plażowej. 

 

 

 

 



   

 

D. BYT 

1. Promocja sołectwa 

oraz podnoszenie 

wiedzy i kwalifikacji 

mieszkańców 

dopasowanych do 

aktualnego rynku 

pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informacje dostępne o wsi. 

Strony WWW. 

2. Zasoby terenów. 

3. Zasoby przyrodnicze. 

4. Kapitał ludzki – mieszkańcy. 

5. Zasoby gospodarki i rolnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Niski poziom bezrobocia wśród mieszkańców.  
2. Zaradność OSP z pozyskiwaniu środków na 

swą działalność, np. poprzez zbiórki złomu i 
surowców wtórnych.   

3. Zaradność i samoorganizacja członków Koła 
wędkarskiego, składki na zarybianie sadzawki.  

4. Przynależność gminy Kamieniec do LGD 
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej – 
możliwość pozyskania środków z PROW na 
rozwój gospodarstw rolnych i zakładanie 
działalności gospodarczej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1. Mała liczba osób decydujących się na 
zakładanie działalności gospodarczej. 

2. Trudności w pozyskiwaniu 
dofinansowania zewnętrznego przez 
osoby odchodzące z 
rolnictwa/chcące założyć własną 
działalność gospodarczą.  

3. Niewielkie wsparcie sponsorów dla 
inicjatyw sołeckich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zwiększenie promocji sołectwa/pokazanie 

walorów życia w Wąbiewie w celu 

przyciągnięcia nowych mieszkańców. 

2. Kontynuowanie akcji zbiórki złomu i 

surowców wtórnych przez OSP w celu 

pozyskania środków na własna działalność. 

3. Składki członkowskie za przynależność do 

Koła wędkarskiego jako źródło dochodów 

na utrzymanie sadzawki. 

4. Promocja terenów inwestycyjnych – działek 

pod zabudowę mieszkaniową. 

5. Rozwój umiejętności i wzrost poziomu 

kwalifikacji mieszkańców (organizacja 

kursów językowych, kursów obsługi 

komputera i programów komputerowych). 

6. Informowanie mieszkańców o możliwości 

sfinansowania przedsięwzięć mających na 

celu rozwój gospodarstw rolnych, zakładanie 

i rozwój własnej działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES – XI 2018 r. – XII 2019 r. 

Kluczowy 

problem Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyj

nie 
Finansowo 

Co nas 
najbardziej 
zintegruje? 

Wspólna praca 
społeczna. 

Wykonanie prac społecznych w ramach 
projektu zgłoszonego do konkursu „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś” (m.in. przestawienie i 
uzupełnienie ogrodzenia i piłkochwytów, 

roboty ziemne, umocnienie brzegów stawu, 
montaż elementów małej architektury 

Tak Tak 
3,4,4,3,3,3,3 

=23, 
3 

Na czy nam 
najbardziej 

zależy? 

Poprawa 
funkcjonalności i 

terenu boiska przy 
Sadzawce 

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy 
sadzawce poprzez wykonanie sztucznej 

nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi 
(przestawienie piłkochwytów, uzupełnienie 
ogrodzenia, montaż małej architektury, itp.).  

Tak Nie 
5,5,5,5,5,5,5 

=35 
1 

Co nam 
najbardziej 

przeszkadza? 

Niebezpieczne linia 
brzegowa sadzawki 

Faszynowanie stawu oraz umocnienie jego 
brzegów 

Tak Nie 
4,3,3,4,4,4,4 

=26 
2 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Wykorzystanie 

potencjału 

istniejących na 

terenie wsi 

organizacji 

Sformalizowanie Grupy Odnowy Wsi – 

przekazanie kompetencji GOW  

do OSP w Wąbiewie. 

Tak Tak 
1,1,1,2,1,2,1 

=9 
5 



   

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

Organizacja imprezy 

integracyjnej dla 

mieszkańców 

Organizacja zawodów wędkarski połączona z 

festynem z okazji otwarcia zmodernizowanego 

terenu przy sadzawce, we współpracy z KGW 

w zakresie warsztatów kulinarnych – 

gotowanie zupy rybnej. 

Tak Tak 
2,2,1,2,2,1,2 

=12 
4 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki 

zewnętrzne? Z jakich źródeł?  

1. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy sadzawce w Wąbiewie (sztuczna nawierzchnia boiska, 

faszynowanie stawu, wykonanie nowego pomostu, montaż małej architektury (środki z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”). 

2. Organizacja zawodów wędkarski połączona z festynem z okazji otwarcia zmodernizowanego terenu 

przy sadzawce, we współpracy z KGW w zakresie warsztatów kulinarnych – gotowanie zupy rybnej - w 

ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” (złożenie wniosku przez OSP przy współudziale 

Sołectwa, Koła wędkarskiego i KGW). 



   

 

 

 

Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu: 

 

                    Ilona Lobka, Elwira Piotrowiak, Monika Michalska, 

Andrzej Piotrowiak, Bendowski Adam,  

Bendowski Tadeusz, Gorszkowiak Krzysztof 

 

 

 

Podpis/podpisy moderatora/ów odnowy wsi: 

Małgorzata Napierała, Krzysztof Pacholak 

 

 

 

 

 

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). 

 


