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WSTĘP: 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wilanowo jest dokumentem strategicznym, 
określającym kierunki rozwoju miejscowości na lata 2022-2027. To plan zamierzeń 
mieszkańców Wilanowa i należy go traktować jako dokument pomocniczy przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących wsi, zarówno przez władze sołectwa, jak 
 i władze gminy. 
 
Jego wykonanie zależy od wielu czynników, a zawarte w nim projekty  
i przedsięwzięcia będą z pewnością modyfikowane stosownie do zmieniających się 
uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz pojawiających się nowych 
możliwości finansowania.  
 
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wilanowa na okres II 2022 - II 2027 spełnia 
wymagania stawiane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego realizatora 
programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+. Zawiera charakterystykę 
miejscowości, analizę jej zasobów wraz z oceną słabych i mocnych stron. Poprzez 
warsztaty przeprowadzone z udziałem mieszkańców, opracowana została wizja 
rozwoju miejscowości, plan długo i krótkoterminowy służący odnowie 
miejscowości.  
 
Zasadniczy wkład w powstanie i kształt niniejszego dokumentu wnieśli mieszkańcy 
Wilanowa, biorący udział  w warsztatach, podczas których dokonano wyżej 
wymienionej analizy. 
 
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wilanowo na okres II 2022 – II 2027 podlega 
przyjęciu przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Wilanowo oraz  Radę Gminy Kamieniec.
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 
wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 
Gmina: Kamieniec    Sołectwo: Wilanowo    Liczba mieszkańców:  207 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 
 

porządkowanie wsi X 

projekty startowe 
(z programu krótkoterminowego) 

 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 
X 

B
 

P
oc

zą
tk

ow
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 

X 
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pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
X 

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) 

X 

pozyskiwanie środków 
zewnętrznych 

X 

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 

X 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji  

D
 

C
ał

oś
ci

ow
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) 
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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: Wilanowo, 15 stycznia 2022 r. 

Uczestnicy: Sołtys wsi – Tomasz Dzięcioł, członek KGW - Wioleta Dzięcioł, moderator WOW - Krzysztof Pacholak 

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

Wilanowo - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, we wschodniej części gminy Kamieniec. Położone jest 
ok. 4km na wschód od siedziby gminy Kamieniec i 14 km od siedziby powiatu Grodziska Wielkopolskiego. Wieś ma zwartą zabudowę 
 z budownictwem jednorodzinnym, zlokalizowaną głównie wzdłuż 2 dróg asfaltowych: drogi gminnej Wolkowo-Łęki Małe oraz drogi powiatowej Łęki 
Wielkie w kierunku DW 308, tworząc tym samym charakterystyczny układ przypominający znak plusa „+”. Miejscowość Wilanowo liczy 207 
mieszkańców. Wieś o charakterze rolniczym. W sołectwie mieszkańcy mają do dyspozycji m.in. 2 sklepy, przystanek autobusowy. Na obrzeżach wsi, w 
kierunku Łęk Małych, znajduje się teren rekreacyjny wraz z budynkiem sali wiejskiej oraz budynek remizy OSP. Świetlica wiejska częściowo 
wyremontowana dzięki środkom  funduszu sołeckiego, budżetu gminnego oraz pracy własnej mieszkańców. W pobliżu sali wiejskiej znajdują się: plac 
utwardzony – miejsce imprez plenerowych oraz zrealizowane ze środków PROW 2014-2020: ogrodzony plac zabaw, altanka, oraz boisko ze sztuczną 
nawierzchnią do piłki nożnej. Na terenie sołectwa, znajdują się: krzyż przydrożny w rejonie skrzyżowania dróg w centrum wsi, oraz dwie figury 
wymagające odnowienia: Figura Św. Floriana, oraz Figura Św. Wawrzyńca. Na terenie Wilanowa, znajdują się również 4 zabytkowe kurhany z późnego 
okresu kultury unietyckiej (1700-1500 lat p.n.e.) – tzw. „Wielkopolskie Piramidy ”, to miejsca pochówku ówczesnych ludzi, znacznych dla tamtejszego 
społeczeństwa o czym świadczy bardzo bogate wyposażenie grobów, w których zmarli chowani byli wraz z bronią, ozdobami i naczyniami, wyrobami 
zdobniczymi, które znaleziono wykonane z brązu, złota, bursztynu, co zostało odkryte podczas wykopalisk archeologicznych w latach trzydziestych 
 i pięćdziesiątych XX wieku. Przy kurhanach, znajduję się altanka dla turystów. W pobliżu przebiega linia kolejowa, wykorzystywana dla celów 
turystyczno-rekreacyjnych przez grodziską kolej drezynową. 

We wsi prężnie współdziałają ze sobą Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna pełniąca rolę sformalizowanej Grupy 
Odnowy Wsi. Wieś ściśle współpracuje również w mieszkańcami Łęk Małych, którzy z uwagi na brak własnej sali wiejskiej uczestniczą we wszystkich 
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inicjatywach Wilanowa. W sali wiejskiej odbywają się również różne nabożeństwa: majowe, różańcowe za zmarłych, Święconka wielkanocna, itp.  
W świetlicy wiejskiej,  jak i na terenie przyległym sołectwo organizuje liczne inicjatywy integrujące mieszkańców jak: zabawy taneczne, festyny, imprezy 
okolicznościowe jak dzień kobiet, dzień dziecka, mikołajki, dożynki wiejskie, ferie dla dzieci, itp.  Wieś korzysta również ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wieś jest zwodociągowana i zgazyfikowana jednak nie posiada kanalizacji. Mieszkańcy w sporej części 
korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wieś dysponuje środkami z funduszu sołeckiego w wysokości ok. 21 tys. zł/rok. 

 

 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną. 

       
Krzyż w centrum wsi        Figura Św. Wawrzyńca Figura Św. Floriana        Kurhany – „Wielkopolskie piramidy” 
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Sala wiejska w Wilanowie         Teren przy Sali wiejskiej           Boisko do piłki nożnej  
 

 

 

Data: 15 stycznia 2022 r.         Sporządził: Krzysztof Pacholak 

 



 

9 
 

 

ANALIZA ZOSOBÓW 

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

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. 
 X  

walory klimatu Klimat umiarkowany X   

walory szaty roślinnej 
Brak lasów, występują jedynie  

zadrzewienia śródpolne i zieleń 
przydrożna. 

X   

cenne przyrodniczo obszary lub 
obiekty 

-    

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Żurawie, bociany, dziki, sarny, 

lisy, jenoty, borsuki, bobry 
X   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy) 

3 stawy, 
 rzeka Mogilnica, 

X 
 

 
X 

 

wody podziemne -    

gleby klasa III-VI  X  

kopaliny glina X   

walory geotechniczne -    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 
Kurhany (Piramidy 
wielkopolskie) 

  X 

walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej 

Teren przy świetlicy wiejskiej z 
boiskiem i placem zabaw, remiza 
strażacka, altanka przy kurhanie 

 X  

walory przestrzeni wiejskiej 
prywatnej 

Zadbane posesje, dbałość 
mieszkańców o estetykę wsi. 

 X  

zabytki i pamiątki historyczne 

- Zespół szkolny Wilanowo nr 
49,szkoła,budynek gospodarczy i 
szalety 1906r (obecnie budynek 

mieszkalny) 
- figura Św. Wawrzyńca przy 
drodze z Wilanowa do Łęk 

Wielkich 
- figura św. Floriana 

X 
 
 

 
 

X 
 

osobliwości kulturowe 

-Trójpokoleniowe Koło 
Gospodyń Wiejskich,  

- OSP – 95 lat w 2022 r. 
-trasa Grodziskiej kolei 
drezynowej z 1900 r. 

 
 

X 

X 
 
 

 

miejsca, osoby i przedmioty kultu 
-Krzyż na środku wsi, 

-Figura Św. Wawrzyńca, 
 

X 
X 
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- Figura św. Floriana, X 

święta, odpusty, pielgrzymki 

-Pielgrzymka do Górki 
Duchownej, 

- przyjmowanie w domach 
pielgrzymów pieszej pielgrzymki 

do Częstochowy 
- należąc do parafii w Łękach 

Wielkich mieszkańcy obchodzą 
odpust ku czci Św. Katarzyny i 

Niepokalanego Serca Maryi  

X 
 
 

X 

 
 
 

 

tradycje, obrzędy, gwara 

-Dożynki parafialne w Łękach 
Wielkich 

-W sali wiejskiej odbywa się: 
Święconka Wielkanocna, 
nabożeństwa różańcowe, 

nabożeństwa majowe oraz 
różaniec za zmarłych 

mieszkańców wsi 
-Gwara typowa dla regionu 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 

legendy, podania i fakty historyczne 
Kurhany –  

z okresu kultury unietyckiej  
   X 

przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy  
historyczne 

Powstańcy Wielkopolscy z 
Wilanowa 

 X  

specyficzne nazwy 

Nazwy pól: U brodu, Rybnik, 
Trzcionka, w lesie, wyrymbki, 

gać, za świetlicą, za rowkiem, na 
górach.   

Części wsi: krzyżówka, 
wielichowska 

 

X 
 
 

X 
 

 

specyficzne potrawy 
Pyry z gzikiem oraz inne typowe 

dla regionu poznańskiego  
X   

dawne zawody Szewc, młynarz, kowal, rzeźnik X   

zespoły artystyczne, twórcy 

- „Bebowa robota” – rzeźby z 
tykwy  

- rękodzielnictwo, 
 

  X 

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

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 -    
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pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 
-    

IN
F

R
A

ST
R

U
K

T
U

R
A

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

place publicznych spotkań, festynów 

Teren wokół sali wiejskiej 
(boisko, plac zabaw, plac do 
zabaw tanecznych, altana, 

strażnica) 

  X 

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica wiejska  X  

miejsca  uprawiania sportu 
Boisko sportowe, stół do tenisa 

stołowego w sali wiejskiej 
 X  

miejsca rekreacji 
Plac zabaw,  altanka przy 

kurhanie 
 X  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne -    

szkoły W Konojadzie    

przedszkola W Konojadzie    

biblioteki W Kamieńcu    

placówki opieki społecznej OPS Kamieniec    

placówki służby zdrowia SALUS Kamieniec    

IN
F

R
A

ST
R

U
K

T
U

R
A

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

wodociąg, kanalizacja 
Wieś zwodociągowana, 

przydomowe oczyszczalnie 
ścieków (większość) 

 X  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Powiatowa Łęki Wielkie do drogi 
DW308 i gminna Wolkowo-Łęki 

Małe (obie asfaltowe i 
oznakowane), 

częściowo oświetlone  
(do uzupełnienia) 

  
X 
 
 

X 

 

chodniki, parkingi,  
Przystanek autobusowy z 

zatoczką 
X   

sieć telefoniczna i dostępność 
Internetu 

Światłowód szerokopasmowy, 
tradycyjna sieć telefoniczna 

 X  

telefonia komórkowa Działa bez zastrzeżeń X   

Internet szerokopasmowy Światłowód szerokopasmowy  X  

transport publiczny: 
a) kolej (przystanki) 

b) autobus (przystanki) 

    

Przystanek szkolny X   

inne 

Sieć gazowa  X  
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ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
, R

O
L

N
IC

T
W

O
 miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

Działalności 
jednoosobowe (2 sklepy i 

kilka firm 
jednoosobowych) 

X   

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

-    

gastronomia -    

miejsca noclegowe -    

gospodarstwa rolne 
ok 15 gospodarstw o 
powierzchni 10-30ha 

 X  

uprawy hodowle 

Trzoda chlewna, bydło 
mleczne i opasowe, 
uprawa zbóż i roślin 

okopowych 

X   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

-    

zasoby odnawialnych energii 
Fotowoltaika na 

prywatnych posesjach 
X   

ŚR
O

D
K

I 
F

IN
A

N
SO

W
E

  
I 

P
O

Z
Y

SK
IW

A
N

IE
 F

U
N

D
U

SZ
Y

 

środki udostępniane przez gminę/lub 
powiat 

*Fundusz sołecki 
 ok. 21 tys. zł 

*Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

 X 
 
 

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 i imprez 

wiejskich).  
Środki zewnętrzne 

wypracowane przez gminę 
np. z PROW: boisko, plac 

zabaw 

  
 
 
 
 
 

X 
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M
IE

SZ
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 

- Zbigniew i Jolanta 
Ratajczak (harcerstwo) 
- pierwsza w powiecie 

kobieta Prezes OSP Marta 
Juja, 

   
X 

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

-    

osoby o specyficznej lub ważnej 
wiedzy  

i umiejętnościach, m.in. studenci 

Rękodzielnicy – szydełko, 
makrama, wieńce 

dożynkowe 

X   

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Michał Matuszewski – 
były mieszkaniec 

Wilanowa, Dariusz Juraś – 
mieszkaniec wioski 

 
X 

  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Ogólna dostępność  X  

pracownicy nauki 
Nauczyciele, doktor nauk 

ekonomicznych, 
dziennikarz 

  X 

związki i stowarzyszenia 
KGW, OSP, Rada 

Sołecka, Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy Kamieniec 

 X  

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) 

Okazjonalna współpraca 
ze Stowarzyszeniem 

Kobiet Gminy Kamieniec 
(przewodnicząca 

mieszkanka Wilanowa) 

X   

współpraca zagraniczna i krajowa 

*bliska współpraca z 
sąsiednią wioską Łęki 

Małe 
*Współpraca z gminami 

partnerskimi Gminy 
Kamieniec. 

 X  

IN
F

O
R

M
A

C
JE

 
D

O
ST

Ę
P

N
E

  
O

 W
SI

 

publikatory, lokalna prasa 
„Dzień po dniu” „Nasz 

dzień” 
X   

książki, przewodniki 

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

Grodziskiej” 

  
 

X 

 

strony www 
Strona UG w Kamieńcu 
http://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 
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ANALIZA SWOT 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

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

2. Kurhany- „Wielkopolskie piramidy” – niepowtarzalna 
atrakcja turystyczna o znaczeniu ponadregionalnym. T 

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

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

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

6. Figura Św. Wawrzyńca, wokół której o porządek dbają 
członkowie jednej z rodzin rodzin. T 

7.  Figura Św. Floriana, wokół której o porządek dbają 
członkowie jednej z rodzin rodziny. T 

8. Kultywowanie gwary poznańskiej (działalność KGW). 
T 

9. Lokalne nazewnictwo części wsi: Nazwy pól: U brodu, 
Rybnik, Trzcionka, w lesie, wyrymbki, gać, za świetlicy, 
za rowkiem. Części wsi: krzyżówka, wielichowska. 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 (sformalizowana 
GOW, funkcja reprezentacyjna). J 

14. Licznie organizowane przedsięwzięcia integracyjne dla 
mieszkańców (imprezy plenerowe, np. wycieczki, 
zabawy taneczne, dzień dziecka, dożynki wiejskie). J 

15. Świetlica wiejska jako miejsce spotkań mieszkańców. S 
16. Bogata oferta zajęć dla dzieci (zajęcia plastyczne, 

warsztaty rękodzieła, spotkanie ze strażą i policją, balik, 
kulig, festyny, Dzień Dziecka, Mikołajki).  J 

17. Estetycznie zadbana zieleń przydrożna wzdłuż Drogi 
gminnej i powiatowej oraz teren wokół sali. S 

18. Bardzo dobra komunikacja pomiędzy mieszkańcami za 
pośrednictwem p. Sołtysa. J 

19. Utworzona grupa niepubliczna na portalu 
społecznościowym służąca do komunikacji między 
mieszkańcami i sołectwem .J 

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

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 (brak ogrodzenia). J 

3. Niewystarczające doposażenie miejsc rekreacji. S 
4. Niewykorzystany potencjał wynikający ze 

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

5. Ograniczona dostępność komunikacyjna –  
komunikacja autobusowa kursująca jedynie w czasie 
roku szkolnego. J 

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

7. Niewystarczająca ilość zieleni przydrożnej, drzew 
wzdłuż drogi przez wieś. J 

8. Wąskie drogi, uniemożliwiające budowę chodników 
przy funkcjonowaniu transportu sprzętu rolniczego. 
S 

9. Mało wykorzystana przestrzeń przy sali. S 
10.  Ubogi w urządzenia plac zabaw. S 
11.  Brak siłowni zewnętrznej. S 
12.  Brakujące odcinki chodników przy drodze gminnej 

i powiatowej. S 
13.  Trudności w magazynowaniu sprzętu przy sali 

wiejskiej – brak zaplecza. S 
14.  Występujące braki w oświetleniu ulicznym, 

nieoświetlony teren rekreacyjny. S 
15. Brak kanalizacji sanitarnej. S 
16. Mała liczba osób decydujących się na zakładanie 

działalności gospodarczej. B 
17. Trudności w pozyskiwaniu dofinansowania 

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

18. Małe wsparcie sponsorów dla inicjatyw sołeckich. B 
19. Budynek OSP do remontu. S 
20. Brak osoby, która prowadziłaby wszelkie imprezy 

(wodzireja). J 
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20. Ogólna estetyka terenów publicznych jak i posesji 
prywatnych. S 

21. Teren rekreacyjny przy sali z altanką, położony na 
uboczu wsi (miejsce do uprawniania sportu – piłki 
nożnej,  organizacji imprez plenerowych, plac zabaw). S 

22. Częściowo wyremontowana sala wiejska, z instalacja 
gazową. S 

23. Dobry stan głównych dróg gminnych przechodzących 
przez wieś. S 

24. Czyste środowisko bez zanieczyszczeń. J 
25. Wieś zwodociągowana. S 
26. Wieś zgazyfikowana. S 
27. Niski poziom bezrobocia wśród mieszkańców. B 
28. Zaradność OSP i sołectwa w pozyskiwaniu środków na 

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

29. Sformalizowana Grupa Odnowy Wsi - OSP.  J 
30. Osoby o specyficznych umiejętnościach (manualnych) – 

możliwość wykorzystania podczas zajęć dla 
mieszkańców i dzieci. J 

31. Funkcjonalna nawierzchnia boiska do piłki nożnej. S 
32. Dobre relacje sąsiedzkie. J 

21. Starzenie się społeczeństwa wsi, coraz mniej 
młodych wiąże swoją przyszłość z tą wsią. T 

22. Stan drogi dojazdowej do wsi od strony kurhanów. 
S 

23. Znikoma aktywność społeczna starszych 
mieszkańców wsi. J 

24. Duże zanieczyszczenie przydrożnych rowów. J 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

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

2. Udzielenie się mieszkańców Wilanowa w organizacjach 
pozarządowych w Kamieńcu i Kościanie – możliwość 
zwiększenia współpracy z wsią. J 

3. Grodziska kolej drezynowa – wycieczki krajoznawcze z 
przystankiem w okolicy kurhanów. T 

4. Dobre relacje sołectwa z władzami gminy. J 
5. Owocna współpraca sołectwa Wilanowo z sąsiednią 

wsią Łęki Małe. 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”. B 
9. Zwiększenie roli sektora NGO w procesie pozyskiwania 

środków zewnętrznych. B 
10. Organizowane turnieje gminy Kamieniec, zawody 

strażackie - szansą na promocję sołectwa i pozyskanie 
dodatkowych środków. B 

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

2. Problemy z utrzymaniem porządku wokół 
kurhanów. J 

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

monitoringu. J 
5. Zwiększenie biurokracji w związku z wejściem 

RODO oraz utrudniania w większej promocji 
inicjatyw mieszkańców. J 

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

7. Biurokracja związana z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych. B 

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

9. Tendencja szybkiego wzrostu cen robót 
budowalnych – zagrożenie niewykonania 
zaplanowanych inwestycji. B 
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11. Polityka władz Województwa Wielkopolskiego w 
zakresie dofinansowania nasadzeń drzew miododajnych 
dla gmin. J 

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

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

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

15. Uczestnictwo sołectwa w Programie Wielkopolska 
Odnowa Wsi. B 

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

17. Zgłoszenie KGW do rejestru w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. B 

18. Zewnętrzne publikacje promujące sołectwo. B 
 

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

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

12. Ograniczona komunikacja PKS. J 
13. Niska opłacalność produkcji rolnej. B 
14. Anomalie pogodowe wpływające na uprawy. B 
15. Duża konkurencja w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. B 
16. Trwająca pandemia ograniczająca kontakty i 

działania środowiskowe. J 
17. Plany uruchomienia dużego zakładu przetwórstwa 

odpadów. J 
18. Pogłębiające się podziały w społeczeństwie na tle 

finansowym i światopoglądowym. J 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
   9         2      11 7 

11 3      7  7 

         

                 (-/-)                                                           ( +/= ) 

 

 

 

   

 

 

          

            

                  10 2 

  2 7         1 3 

  5        5 

 

 ( +/- ) 

( - / + )           

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

15,17,20,21,22,23,25,26,31  

3,8,9,10,11,12,13,14,15,19,22,  

12,14, 

 8,10,11 

Jakość życia  
(warunki niematerialne) 

11,12,13,15,16, 18,19,24,29, 

29,31,2,5,6,7,20,23,24 

2,4,5,6,7,11,13, 2,4,5,6,12,16, 17, 18 

Tożsamość wsi i wartości 
życia wiejskiego 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 1, 21, 3,  1, 3,  

 

Byt  
(warunki ekonomiczne) 

27,28,1,4,16,17,18, 

8,9,10,15,16,17,18, 7,9,13,14,15 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa):  

 

Wizja hasłowa:  Wieś spokojna, rozwinięta historią kurhanów owinięta. 

 
Wizja opisowa: 
 

Wilanowo - wieś spokojna, zadbana i rozwinięta, w której dobrze i wygodnie się żyje dzięki 
nowoczesnej infrastrukturze sportowej, rekreacyjnej, kulturalno-społecznej  
i technicznej. Dobrze wyposażona świetlica, bez barier architektonicznych jest przyjaznym 
miejscem dla każdej grupy wiekowej. Aktywni, ambitni i zintegrowani ludzie, chętnie 
działają na rzecz swojej miejscowości, dzięki czemu standard i jakość życia 
 w Wilanowie jest wysoki i stale rośnie. Wieś z historią kurhanów w tle, kultywująca lokalne 
tradycje, otwarta na nowych mieszkańców i turystów. Przyjazne i bezpieczne miejsce do 
rozwoju dzieci, młodzieży i seniorów otwarte na wielokulturową współpracę, 
z bogatą ofertą atrakcji. Łączymy tradycję z nowoczesnością - „Wilanowo na nowo”. 

 
 
 
 



 

19 
 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWYODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa):  „Wieś spokojna, rozwinięta historią kurhanów owinięta”  

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. Miejsca kultu 
religijnego 

2. Zabytki, cenne 
obiekty, kurhany 

3. Tradycje i obrzędy 
4. Wiedza historyczna 

mieszkańców 
5. Zaangażowanie 

mieszkańców i 
organizacji 

6. Organizacje 
działające we wsi. 

7. Kapitał ludzki. 
8. Dostępne fundusze 

zewnętrzne 

 

1. Stan techniczny 
obiektów kultu 
religijnego 

2. Niewykorzystany 
potencjał obiektów 
zabytkowych,  

3. Niedostateczna 
promocja zasobów wsi 

1. Renowacja kapliczki (figury) św. Wawrzyńca, św. Floriana i krzyża. 
2. Stworzenie szlaku rowerowego śladem kapliczek przydrożnych parafii Łęki Wielkie i 

opracowanie mapy szlaku – przy współpracy z księdzem i radą parafialną. 
3. Przygotowanie i montaż tabliczek opisujących obiekty zabytkowe, historię wsi i inne 

opracowania. 
4. Stworzenie mapy lokalizującej obiekty cenne historycznie. 
5. Kultywowanie tradycji wiejskich prac społecznych poprawiających estetykę wsi, np. prace 

porządkowe terenów zielonych, opieka nad figurami sakralnymi i altanką przy kurhanach. 
6. Spotkania nt. historii Kurhanów dla dzieci i młodzieży +warsztaty z lepienia naczyń 

glinianych. 
7. Podtrzymywanie tradycji (Święconka) i kultów religijnych (nabożeństwo majowe, różaniec), 

przyjmowanie pielgrzymów. 
8. Kultywowanie pamięci o najstarszych mieszkańcach. (jubileusze, rocznice, itp.). 
9. Udział Sołectwa w obchodach Dożynek Parafialnych. 
10. Przygotowanie wystroju dożynkowego, wieńca dożynkowego, świątecznego wsi. 
11. Digitalizacja wiedzy historycznej p. Ratajczaka mieszkańca Wilanowa – nagranie wywiadu 

nt. historii Wilanowa i jego mieszkańców. 
12. Stworzenie galerii  zdjęć w świetlicy, tablicy na zewnątrz sali: jak zmieniała się nasza wieś – 

zdjęcia z prac podczas remontu sali  wiejskiej, budowy boiska, zagospodarowania terenu 
przy sali, itp.  
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B. STANDARD ŻYCIA 

1. Poprawa bazy społecznej wsi 

 

 

 

 

 

 

 

2. Poprawa infrastruktury 
technicznej wsi 

1. Obiekty i tereny. 

2. Infrastruktura 
techniczna. 

3. Infrastruktura 
społeczna. 

4. Organizacje 
działające we wsi. 

5. Fundusze. 

1. Niedostateczna 
funkcjonalność bazy 
rekreacyjno-sportowej 

2. Niedostateczna 
funkcjonalność sali 
wiejskiej i remizy OSP 

3. Niedostateczne 
wyposażenie sali 
wiejskiej, remizy OSP, i 
terenu rekreacyjnego 
przy sali. 

4. Bariery architektoniczne  

 

 

 

 

5. Braki w infrastrukturze 
technicznej wsi 
(oświetlenie, chodniki, 
ciągi pieszo-rowerowe) 

1.1 „Jeden wspólny zakątek mamy dlatego o niego dbamy – poprawa estetyki wsi Wilanowo 
poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” 
 (m.in. zadaszenie przy sali wiejskiej, utwardzenie terenu kostką, podjazd i wejście do Sali 
przystosowane dla niepełnosprawnych, ogrodzenie terenu, budowa dojścia do boiska, 
budowa paleniska oraz zazielenienie terenu). 

1.2 Doświetlenie przestrzeni publicznej – boisko i plac zabaw, itp. 
1.3 Montaż elementów infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rekreacyjnym –elementy 

integracyjne  (m.in. stół do ping-ponga), ławki, kosze,  
1.4 Modernizacja lub wymiana istniejących urządzeń na placu zabaw – zakup urządzeń 

spełniających obecne standardy (doposażenie). 
1.5 Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie toalet oraz stopni, krawężników, 

szerokości wejść i wjazdów do wymogów osób niepełnosprawnych (remont łazienek i 
szatni, wejścia do sali wiejskiej). 

1.6 Budowa zewnętrznej siłowni.  
1.7 Remont Strażnicy i pomieszczenia gospodarczego remizy. 
1.8 Doposażenie Strażnicy  i pomieszczenia gospodarczego OSP.  
1.9 Zakup doposażenia sali wiejskiej w sprzęt AGD, multimedialny, itp. 
1.10 Budowa paleniska wraz z miejscami siedzącymi (ławki, huśtawki, itp). 
1.11 Doposażenie boiska sportowego. 
1.12 Montaż systemu monitoringu terenu przy Sali wiejskiej – przeciw aktom wandalizmu. 
1.13 Zagospodarowanie wolnej przestrzeni, bieżąca poprawa estetyki wsi 
1.14 Utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców 

 
2.1. Budowa chodników 
2.2. Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego.  
2.3. Budowa ciągu pieszo rowerowego – przy drodze powiatowej Wolkowo- Łęki Wielkie. 

 
C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
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1. Rozwijanie oferty kulturalnej, 
rekreacji, wypoczynku i życia 
społecznego mieszkańców  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Poprawa poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców 

 
 
 
 

1. Sala wiejska 
2. Mieszkańcy o 

nietypowych 
umiejętnościach 

3. Zaangażowanie 
mieszkańców 

4. Funkcjonujące 
organizacje we wsi 

5. Współpraca z 
gminą, i innymi 
podmiotami z terenu 
gminy 
 

1. Niewystarczająca oferta 
zajęć integrujących  
mieszkańców 

2. Potrzeba specjalnej 
oferty dla seniorów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Niedostateczna oferta 
szkoleniowa dla 
mieszkańców 

4. Akty wandalizmu 
(położenie kompleksu 
rekreacyjnego na 
obrzeżach wsi) 
 

 

1.1. Warsztaty z „Tykwowej Roboty”. 
1.2. Organizacja i udział w zawodach sportowych – piłka nożna, tenis stołowy, biegi. 
1.3. Organizacja rajdów rowerowych istniejącymi szlakami. 
1.4. Organizacja wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców. 
1.5. Organizacja zajęć ogólnorozwojowych np. teatr, kabaret. 
1.6. Organizacja wycieczek dla dzieci - ferie, wakacje, (muzea, kina, basen, lodowisko, itp.) – 

wnioskowanie o dofinansowanie na ten cel. 
1.7. Poprawa estetyki wsi poprzez dbanie o porządek przy swoich posesjach – zorganizowanie 

konkursu na np. najładniejszy ogródek.  
1.8. Wspólne sprzątanie wioski, dróg dojazdowych oraz terenów przy Piramidach 

Wielkopolskich z imprezą o wymiarze ekologicznym, zakończone ogniskiem. 
1.9. Warsztaty i kursy dotyczące różnych sfer życia - szydełkowania, makramy, kulinarnych, 

nauka języka obcego, itp. 
1.10. Konkursy plastyczne, matematyczne, itp. 
1.11. Spotkania z historią dla dzieci i młodzieży. 
1.12. Organizacja zajęć z fitness, zumby, jogi itp. 
1.13. Organizacja spotkań międzypokoleniowych. 
1.14. Organizacja zabaw tanecznych. 
1.15. Organizacja pikników rodzinnych. 
1.16. Rozwój działalności KGW. 
1.17. Utworzenie Klubu Seniora i organizacja w jego ramach  cyklicznych ”spotkań z 

ekspertami” np. księdzem, wójtem, dzielnicowym, pielęgniarką środowiskową, muzykiem, 
itp. przy kawie i ciastku. 

2.1. Szkolenia z pierwszej pomocy. 
2.2. Szkolenia BHP dla rolników i nowoczesnej produkcji rolnej. 
2.3. Szkolenia z samoobrony dla mieszkańców. 
2.4. Szkolenia z zakresu ppoż.  
2.5. Montaż systemu monitoringu przy sali wiejskiej przeciwko aktom wandalizmu 

D. BYT 
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1. Zwiększenie promocji 
sołectwa  
 
 
 
 
 
 
 

2. Podnoszenie wiedzy i 
kwalifikacji mieszkańców 
dopasowanych do aktualnego 
rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informacje 
dostępne o wsi. 
Strony WWW. 

2. Zasoby terenów. 
3. Zasoby historyczne 
4. Kurhany. 
5. Kapitał ludzki – 

mieszkańcy. 
6. Zasoby gospodarki i 

rolnictwa. 

 

 

 

 

 

1. Słaba promocja 
zasobów sołectwa i 
organizacji działających 
we wsi 

 
 
 
 
 

2. Deficyt wiedzy wśród 
mieszkańców o 
możliwościach 
pozyskania środków 
zewnętrznych, i 
działalności 
gospodarczej 

2.1. Zwiększenie promocji sołectwa, KGW i OSP. 
2.2. Utworzenie otwartego profilu na FB Sołectwa. 
2.3. Kontynuacja akcji zbiórki złomu, surowców wtórnych i elektroodpadów poprzez 

sołectwo i OSP w celu pozyskiwania środków na własną działalność. 
2.4. Szkolenia z pozyskiwania środków zewnętrznych dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą oraz rolniczą. 
2.5. Zakup strojów promujących sołectwo, KGW, OSP. 
2.6. Konkurs na stworzenie logo identyfikującego sołectwo. 

 
 

2.1 Szkolenia z możliwości wykorzystania energii odnawialnej. 
2.2 Udział w imprezach o charakterze gminnym – wystawach, dożynkach, zawodach, 

imprezach Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kamieniec i innych. 
2.3 Szkolenia z możliwości zakładania działalności gospodarczej. 
2.4 Szkolenie - jak prawidłowo napisać i rozliczyć wniosek . 
2.5 Szkolenia z pozyskiwania środków zewnętrznych dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą oraz rolniczą. 
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2022-2023 

Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu 

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

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 
zintegruje? 

Stworzenie 
bezpiecznego miejsca 

do relaksu i spotkań na 
świeżym powietrzu 

„Jeden wspólny zakątek mamy dlatego 
o niego dbamy – poprawa estetyki wsi 
Wilanowo poprzez zagospodarowanie 

terenu przy świetlicy wiejskiej” 
 (m.in. zadaszenie przy sali wiejskiej, 
utwardzenie terenu kostką, podjazd i 

wejście do Sali przystosowane dla 
niepełnosprawnych, ogrodzenie 

terenu, budowa dojścia do boiska, 
budowa paleniska oraz zazielenienie 

terenu). 

TAK NIE 5,5,5,5,4=24 I 

Na czym nam 
najbardziej zależy? 

Doposażenie Sali 
wiejskiej 

Doposażenie sali wiejskiej  - montaż 
klimatyzacji, zakup sprzętu 

nagłaśniającego oraz multimedialnego, 
doposażenie kuchni, itp. 

TAK NIE 4,4,4,4,3=19 II 

Co nam najbardziej 
przeszkadza? 

Zły stan techniczny 
strażnicy OSP i 
zaplecza remizy. 

Remont strażnicy i zaplecza remizy 
oraz elewacji. 

TAK NIE 3,3,3,3,5=17 III 
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Co najbardziej 
zmieni nasze 

życie? 

Dokończenie remontu 
świetlicy. 

Dokończenie remontu świetlicy 
wiejskiej – toaleta, szatnia, 

pomieszczenie gospodarcze, 
odświeżenie elewacji, wymiana drzwi 

zewnętrznych. 

TAK NIE 2,2,2,1,1=8 IV 

Co nam przyjdzie 
najłatwiej? 

Działania integracyjne 

Organizacja spotkań z ekspertami dla 
seniorów w ramach Klubu seniora; 

Dnia dziecka - połączonego z meczem 
otwarcia boiska sportowego oraz 
spotkania z okazji Dnia Kobiet, 

Mikołajek, warsztaty i szkolenia, itp. 

TAK TAK 1,1,1,2,2=7 V 

Na realizację jakiego projektu planujemy 
pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich 

źródeł?  
(Maksymalnie 3 propozycje uszeregowane 

według ważności) 

1. „ Jeden wspólny zakątek mamy dlatego o niego dbamy – poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez 
zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” (zadaszenie przy sali wiejskiej, utwardzenie 
terenu kostką, podjazd i wejście do Sali przystosowane dla niepełnosprawnych, ogrodzenie terenu, 
budowa dojścia do boiska, budowa paleniska oraz zazielenienie terenu). – w ramach konkursu 
„PIĘKNIEJE WIELKPOPLSKA WIEŚ” 

2. Doposażenie Sali wiejskiej  - Montaż klimatyzacji, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz 
multimedialnego, doposażenie kuchni, itp. – w ramach konkursu „ODNOWA WSI – SZANSĄ 
DLA AKTYWNYCH SOŁECTW” 

3. Remont strażnicy i zaplecza remizy oraz elewacji. – w ramach konkursu „PIĘKNIEJE 
WIELKPOPLSKA WIEŚ”. 
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