
UCHWAŁA NR XLIX/324/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Leśnictwo przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa 
Leśnictwo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji Strategię Rozwoju Sołectwa Leśnictwo przedstawioną przez Sołtysa 
Sołectwa Leśnictwo i uchwaloną przez Zebranie Wiejskie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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                                                                                                                                              Gmina Kawęczyn  

                                                 Marzec  2022 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIX/324/2022 

Rady Gminy Kawęczyn  

z dnia 12 kwietnia 2022 r.  

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 
WSI LEŚNICTWO 

 w gminie Kawęczyn na lata 2022-2027 

 

                                

źródło: Gmina Kawęczyn 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli  

Grupy odnowy wsi: 

                      Teresa Jaworska, Ewa Górska, Sylwia Szydło, Izabela Gierałka, Jan Antas  

 

z udziałem moderatorów: Nina Kropidłowska, Aleksandra Brzęcka 
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1. WSTĘP 

 

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac członków Grupy Odnowy Wsi – dla wsi Leśnictwo                         w 
gminie Kawęczyn biorących udział w warsztatach organizowanych w ramach programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2020+”  
 

Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia w sołectwie. Służy jego 

rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej.            

Ma charakter integracyjny w stosunku do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz urzędu gminy. Sołecka 

Strategia Rozwoju powstała z myślą o usystematyzowaniu dostępnej wiedzy na temat  zasobów miejscowych, 

a równocześnie dla określenia dróg jej rozwoju na lata 2022 – 2027.  

 

W założeniach,  rozwój ten ma dotyczyć  tworzenia i modernizacji miejscowej infrastruktury, poprawy 

warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców, promowania i aktywizacji  działań środowisk lokalnych 

na rzecz  zrównoważonego rozwoju miejscowości. Rozwój ten będzie postępował w sposób zapewniający  

pełne wykorzystanie i poszanowanie  posiadanych zasobów przyrodniczych, kulturalnych i socjalnych, przy 

jednoczesnym zachowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego. Realizacja planowanych działań pozwoli na 

wielopłaszczyznową odnowę miejscowości, tym samym w sposób znaczący podniesie jakość życia jej 

mieszkańców. 

 

W toku prac na strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:  

• Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła mieszkańcom jakie znaczenie mają te dobra dla 

dalszego rozwoju społeczności.  

• Przeprowadzono analizę SWOT dla wsi, która określa jej mocne i słabe strony, występujące szanse                          

i zagrożenia dla  rozwoju.  

• Sformułowano Wizję hasłową i opisową wsi – opis stanu miejscowości i jej społeczności lokalnej, jaka 

ma być osiągnięta. 

• Zaproponowano listę kluczowych zadań do realizacji w horyzoncie: krótkoterminowym (2 lat) oraz 

długoterminowym (5 lat).  Plany prowadzą do urzeczywistnienia zawartej w strategii wizji, wskazują w 

jaki sposób i jakimi środkami mieszkańcy będą starali się  go osiągnąć.  
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2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

Gmina: Kawęczyn       Sołectwo: Leśnictwo         Liczba mieszkańców: 203 

Faza 

odnowy 
Zakres działań * Rozwój organizacyjny * Sterowanie rozwojem * 

 
brak działań  istnieje tylko rada sołecka  brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
X 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy  rozproszone działanie organizacji  

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne X 
zawiązana grupa odnowy wsi X 

opracowanie planu i programu 

odnowy dla całej wsi 
X 

porządkowanie wsi X 

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
X 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji we wsi 
X 

planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
X 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
   X 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 różnorodne projekty 

(z programu długoterminowego) nastawione na usunięcie 
podstawowych barier i zaspokojenie głównych potrzeb 

 

liczna grupa odnowy wsi 

(skupia przedstawicieli organizacji i 

instytucji) 

 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

(odnowy) wsi 
 

wykorzystywanie gminnych 

instrumentów wsparcia 
 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych posesji  
skoordynowane działanie  organizacji 

obecnych we wsi 
 

proste instrumenty komunikacji 

wewnętrznej 
 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so

w
a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary życia oraz 
kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 
 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 
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projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

 liczne stowarzyszenie odnowy wsi  

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w projekty 

publiczne 
 

animacja aktywności poszczególnych grup 

mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 
 

promocja wsi  powszechna odnowa prywatnych posesji  

D
 

C
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     
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3. SPRAWOZDANIE Z WIZJI W TERENIE 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Leśnictwo, 22.03.2022 r. Uczestnicy: Teresa Jaworska, moderatorzy:  N. Kropidłowska, A.Brzęcka 

  

Sołectwo Leśnictwo położone jest w gminie Kawęczyn w powiecie  tureckim w odległości ok. 6,3 km od Kawęczyna i 13 km od Turku.  Główne szlak komunikacyjne we wsi to 

droga powiatowa, drogi gminne bez chodników i oświetlenia oraz drogi wewnętrzne nieutwardzone.  

Zabudowa wsi przeważająco zlokalizowana przy drodze gminnej, powiatowej, kilka budynków oddalonych od dróg głównych. Wieś ma typowo rolniczy charakter. Pola uprawne 

zajmują większą część wsi. Na terenie wsi zauważalne skupiska leśne i zagajniki. Mieszkańcy poza pracą w rolnictwie dojeżdżają do pobliskich zakładów pracy w Turku, Kaliszu. Wieś 

jest zwodociągowana, nie ma kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna dobrze rozwinięta.  

Na terenie miejscowości nie ma żadnego obiektu użyteczności publicznej. Brakuje infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Mieszkańcy z pomocą pracowników Urzędu Gminy planują 

zagospodarowanie działki sołeckiej. Głównymi inicjatorami i protektorami  różnorakich działań o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i rekreacyjnym jest Koło Gospodyń 

Wiejskich.  W sołectwie panują dobre warunki do tworzenia produktów lokalnych opartych na bogactwie lasów i lokalnych tradycji. Mieszkańcy są zintegrowani                           i 

kreatywni, chętnie podejmują działania na rzecz swojej wsi. 

Sołectwo jest w początkowej fazie odnowy wsi i od trzech lat uczestnikiem Programu Wielkopolska Odnowa Wsi..  Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację 

fotograficzną. 

 

 

 

Sporządził: N. Kropidłowska, A. Brzęcka
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                                                              Tablica informacyjna i krzyż przydrożny 

 

        
                                                                 Działka sołecka – teren pod zagospodarowanie 

                    

             

        
                                                         Tablica ogłoszeń i tabliczki z numerami posesji  
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              4. ANALIZA ZASOBÓW 
ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ   I     wieś: Leśnictwo  

 
 

RODZAJ  ZASOBU * 

Opis 
(nazwanie) 
zasobu 

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie 
zasobu(odpowiednio wstaw X) 

 
Małe 

 
Duże 

 
Wyróżn
iające 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby 
terenu 

teren równinny: malownicze pola, łąki, lasy  ×   

stan środowiska 
czyste – całorocznie   ×  

walory klimatu 
umiarkowany ×    

walory szaty roślinnej 
lasy mieszane, łąki – znaczna powierzchnia   ×  

cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 

 nie występują ×    

świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska) 

zwierzyna leśna, polna: dziki, sarny kuropatwy, bażanty, zające, lisy, 

bociany 
 ×   

wody powierzchniowe 
(cieki, rzeki, stawy) 

stawy, rzeczka - struga ×    

wody podziemne 
nie zidentyfikowano ×    

gleby 
przeważa V, VI; niewielka ilość klasy IV  ×    

kopaliny 
Żwir, piasek, kruszywo   ×  

walory geotechniczne 
żwir – odkrywka   ×  

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 
Zabudowa rozproszona, głównie przy drogach żwirowych ×    

walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej 

nie występują ×    

walory przestrzeni wiejskiej 
prywatnej 

domy jednorodzinne, posesje średnio zadbane ×    

zabytki i pamiątki 
historyczne 

krzyż przydrożny ×    

osobliwości kulturowe 
nie występują ×    

miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

krzyż przydrożny, kapliczka ×    

święta, odpusty, 
pielgrzymki 

nabożeństwa majowe przy krzyżu ×    

tradycje, obrzędy, gwara 
kolędnicy, święcenie pokarmów, majowe, oktawa Bożego Ciała, odpust 
parafialny, Matki Boskiej Zielnej 

 ×   

legendy, podania i fakty 
historyczne 

kiedyś była cegielnia Kowalska ×    

przekazy literackie 
,,Kawęczyniak’’ – miesięcznik wydawany przez tutejszy Urząd Gminy, 

facebook Urzędu Gminy Kawęczyn, powiatowa gazeta ,,Echo Turku” 
×    

ważne postacie i przekazy  
historyczne 

nie występują ×    

specyficzne nazwy 
 

Huby, Niwy, Młyny ×    

specyficzne potrawy 
nie występują ×    

dawne zawody 
nie funkcjonują ×    

zespoły artystyczne, 
twórcy 

nie występują ×    
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ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ   II 

 
 

RODZAJ  ZASOBU 

Opis 
(nazwanie) 
zasobu 

 jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu(odpowiednio 
wstaw X) 

 
Małe 

 
Duże 

 
Wyróżni

ające 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

działki w rękach prywatnych właścicieli ×  
  

działki pod domy letniskowe 
działki w rękach prywatnych właścicieli ×  

  

działki pod zakłady usługowe 
i przemysł 

nie występują ×  
  

pustostany mieszkaniowe 
7 budynków – właściciele prywatni ×  

  

pustostany poprzemysłowe 
nie występują ×  

  

tradycyjne nieużytkowane 
obiekty gospodarskie 
(stodoły, spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.) 

kuźnia (nie funkcjonująca) 

×  

  

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
  
S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 

place publicznych spotkań, 
festynów 

plac sołecki (gminny) niezabudowany ×   
 

sale spotkań, świetlice, kluby 
nie występują ×   

 

miejsca  uprawiania sportu 
biegnący przez Leśnictwo szlak rowerowy ×   

 

miejsca rekreacji 
nie występuje ×   

 

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Bociani Szlak rowerowy z Kawęczyna, Szlak Jeździecki ze stadniny 
Skarbiec w Młodzianowie 

 ×  

 

szkoły 
Szkoła im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich Kol., 
zapewniony dojazd autobusem szkolnym (gminnym) 

×   
 

przedszkola 
Przedszkole Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich (gminne) ×   

 

biblioteki 
Biblioteka szkolna przy Szkole im. Strażaków Polskich w Kowalach 

Pańskich Kol., Biblioteka Publiczna w Kowalach Pańskich  
×   

 

placówki opieki społecznej 
nie występują ×   

 

placówki służby zdrowia 
Ośrodek - NZOZ  ,,Eskulap” w Kowalach Pańskich, Szpital 
Powiatowy SP ZOZ w Turku 

×   
 

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 sanitarnej i deszczowej   

 

drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie oświetlenie) 

drogi powiatowe utwardzone -wymagające naprawy, drogi gminne 
w większości żwirowe (tylko jedna utwardzona) - utrzymywane z 
funduszy sołeckich, niebezpieczne, słaba widoczność na zakrętach i 
skrzyżowaniach, niekompletne oznakowanie, brak bądź 
niedostateczne oświetlenie 

×    

chodniki, parkingi,  
nie występują ×    

sieć telefoniczna i dostępność 
Internetu 

Ok. 80% osób ma dostęp do sieci telefonicznej,Ok. 50% osób ma 
dostęp do internetu, źródła internetu: komórkowe i radiowe 

 ×   

telefonia komórkowa 
Ok. 95% mieszkańców ma dostęp do sieci komórkowej, zasięg –
LTE na zewnątrz 

×    

internet szerokopasmowy 
nie występuje  ×    

transport publiczny:  
a) kolej (przystanki) 
b) autobus (przystanki) 
 

nie występuje ×    

autobus szkolny i tylko 2 przystanki przy drodze powiatowej ×    

inne     
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ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ   III 

 
 

RODZAJ  ZASOBU 

Opis 
(nazwanie) 
zasobu 

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu(odpowiednio 
wstaw X) 

 
Małe 

 
Duże 

 
Wyróżni
ające 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

 I
 R

O
L

N
IC

T
W

O
 

miejsca pracy  
(gdzie, ile? ) 

większość  mieszkańców utrzymuje się z pracy w okolicznych 

zakładach,ok. 25% utrzymuje się z rolnictwa 
×    

znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe i ich 
produkty 

nie występują ×    

gastronomia 
nie występuje ×    

miejsca noclegowe 
nie występują ×    

gospodarstwa rolne 
9 gospodarstw rolnych, od kilku do kilkudziesięciu ha na gosp.  ×   

uprawy hodowle 

uprawy zbóż: żyto, pszenżyto, mieszanka, owies, kukurydza, 

ziemniaki,hodowla: krów mlecznych, bydła, kur, strusi 
 ×   

możliwe do wykorzystania 
odpady produkcyjne 

obornik - naturalny nawóz ×    

zasoby odnawialnych 
energii 

4 prywatne domy z fotowoltaiką ×    

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 

P
O

Z
Y

S
K

IW
A

N

IE
 

F
U

N
D

U
S
Z

Y
 środki udostępniane przez 

gminę 

fundusz sołecki ×    

środki wypracowywane 

środki pozyskiwane przez KGW, z dotacji z ARIMR i nagród w 

konkursach 

×    

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie 
we wsi 

nie występują ×    

krajanie znani w regionie, w 
kraju i zagranicą 

nie występują ×    

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

kulinarne zdolności, plastyczne, muzyczne ×    

przedsiębiorcy, sponsorzy 
drobni sponsorzy lokalni – działaczki KGW, sołtys ×    

osoby z dostępem do 
Internetu i umiejętnościach 
informatycznych 

jedna osoba działająca w branży informatycznej ×    

pracownicy nauki 
nie występują ×    

związki i stowarzyszenia 
KGW ,,Leśniczanki’’ ×    

kontakty zewnętrzne (np. z 
mediami) 

realizowane przez gminę, ,,Kawęczyniak’’ – miesięcznik wydawany 
przez tutejszy Urząd Gminy, facebook Urzędu Gminy Kawęczyn,, 
gazeta powiatowa ,,ECHO TURKU’’, strony internetowe powiatu 
tureckiego: www.turek.net.pl, www.iturek.net, www.turek24.com.pl 

×    

współpraca zagraniczna i 
krajowa 

współpraca z gminą, powiatem, sołectwami z gminy, powiatu oraz 
parafią 

×    

IN
F

O
R

M
A

C
JE

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

 O
 W

S
I 

publikatory, lokalna prasa 

,,Kawęczyniak’’ – miesięcznik wydawany przez gminę Kawęczyn, 
facebook gminy Kawęczyn,gazeta powiatowa ,,ECHO TURKU’’, 
strony internetowe powiatu tureckiego: www.turek.net.pl, 
www.iturek.net, www.turek24.com.pl 

×    

książki, przewodniki 
nie występują ×    

strony www 
strony internetowe powiatu tureckiego: www.turek.net.pl, 
www.iturek.net, www.turek24.com.pl, facebook gminy Kawęczyn, 

×    

 

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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    5. ANALIZA SWOT 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Czyste środowisko J 
2. Gospodarka odpadami i segregacja J 
3. Duża powierzchnia łąk i pastwisk T 
4. Atrakcyjne położenie J 
5. Doskonałe warunki do rozwoju gospodarstw ekologicznych i 
rozwoju turystyki  B 
6. Bogate zasoby leśne J 
7. Zasoby kruszywa naturalnego-żwiry i piaski B 
8. Bogate tradycje, posługiwanie się gwarą wielkopolską przez 
starszych mieszkańców T 
 9. Przydrożny krzyż-  pomnik historii T 
10. Działalność KGW kultywującej tradycje regionu T 
11. Droga powiatowa łącząca gminę Kawęczyn i Malanów  S 
12. Rozwój budownictwa mieszkalnego.  S 
13. Teren sołecki z możliwością zagospodarowania na rzecz 
sołectwa J 
14. Aktywni mieszkańcy Leśnictwa J 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Niezadowalające  rozwiązania w zakresie oczyszczalnia ścieków  S 
2.Niewystarczające narzędzia i wyposażenie do organizacji spotkań i 
integracji mieszkańców J                                                                                     
3. Stosowanie dużej ilości oprysków J 
4. Pomimo dobrych warunków nie występują gospodarstwa 
ekologiczne B 
5. Niskiej klasy grunty rolne B 
6. Zdegradowane przez działalność grunty rolne B 
7. Zanikanie tradycji oraz gwary wśród młodzieży T 
8. Nie występuje ochrona starej zabudowy wiejskiej, maszyn 
rolniczych, zabytkowych sprzętów  T 
9. Nie występuje kultywowanie innych tradycji regionu, 
(niewystarczające środki ) J 
10. Słaba jakość dróg, tylko jedna droga asfaltowa S 
11. Nie ma chodników, istnieje potrzeba uzupełnienia ulicznego 
oświetlenia S 
12. Nie posiadamy zagospodarowanego terenu rekreacyjno-
sportowego S 
13. Nie posiadamy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, wiaty i 
świetlicy wiejskiej S 
14. Mała ilość lokalnych przedsiębiorców B 
15. Niewystarczająca infrastruktura drogowa, nie ma ścieżek 
rowerowych S 
16. Niedostateczny przepływ informacji w sołectwie J 
17. Słaba znajomość języków obcych B 
18. Migracja młodych ludzi do dużych miast w poszukiwaniu pracy J 
19. Niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego 
mieszkańców J 
20. Niewystarczająca infrastruktura zapewniająca dostęp do 
szybkiego internetu, brak dostępu do światłowodu S 
21. Niewystarczająca oferta promocyjna sołectwa i jego atutów B 
22. Niewystarczająca oferta na realizację działań mających na celu 
kultywowanie lokalnych tradycji T 
23. Niewystarczająca infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo 
mieszkańców -  chodniki, oświetlenie S 
24. Niedostateczna ilość przystanków autobusowych S   

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

 
1. Fundusz sołecki B 
2. Możliwość pozyskiwania środków unijnych dla 
przedsiębiorców i rolników B 
3. Napływ nowych mieszkańców J 
4. Rozwój agroturystyki B 
5. Pozyskanie środków na działalność przez  KGW T 
6. Nawiązanie współpracy z organizacjami wspierającymi (LGD, 

stowarzyszenia) J 
7. Dokształcanie , nabywanie nowych umiejętności przez 

mieszkańców (kursy, szkolenia) J 
8. Inwestycje realizowane przez gminę S 
9.  Pozyskanie środków na działania kultywujące tradycje T 
10. Promocja miejscowości B 
11. Pozyskania nowego inwestora w sołectwie, B 

 
 

 

1. Wyrzucanie śmieci do lasów i przydrożnych rowów przez osoby 
przejezdne J 
2. Zmieniające się przepisy prawa, niestabilność przepisów B 
3. Migracja młodzieży  w poszukiwaniu pracy B 
4. Utrata funduszu sołeckiego B 
5. Zwierzyna leśna powodująca szkody J 
6. Epidemia covid przyczyną zaniku integracji mieszkańców J 
7.  Strach przed utratą pracy spowodowane napływem migrantów J 
8. Niska opłacalność produkcji rolnej B 
9. Skomplikowane procedury pozyskania funduszy unijnych J 
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         6. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO 

 

 
silne strony szanse 

słabe strony zagrożenia 
 
 

      
               
                                     ( -/+)                                                                                      ( +/- )  
 

 

 

 

   

 

 

           

            

     

     ( +/+ )  

 

                  

 
                    ( -/+ )  

   

 

 

2 1 

10 0 

6 3 

5 5 

4 2 

3 0 

2 5 

6 4 

Standard życia 

(warunki materialne) 
11,13 

1,2,10,11,12,13,15,20,23,24 
8 
0 

 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 

1,2,4,6,12,14 
3,9,16,18,19, 

3,6,7, 

1,5,6,7,9 

 

Tożsamość wsi i wartości 
życia wiejskiego 

3,8,9,10, 
7,8,22 
5,9, 
0 

Byt (warunki 
ekonomiczne) 

5,7 

4,5,6,14,17,21 

1,2,4,10,11 

2,3,4,8 
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7. WNIOSKI 

 Standard życia (warunki materialne) ( -/+) 

To zdecydowanie najsłabszy obszar. Najsłabszym elementem sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura społeczna, brak świetlicy, 

miejsca rekreacji, braki w infrastrukturze technicznej - brak ścieżek rowerowych, chodników wpływają ujemnie na ten obszar.  

Zewnętrznie i wewnętrznie szanse i zagrożenia z lekką przewagą szans jakie stanowi możliwość pozyskania środków zewnętrznych 

na inwestycje w sołectwie.   

REKOMENDACJE: Pozyskiwanie środków na realizacje inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej wpłynie na poprawę  

standardu życia w sołectwie.  

 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe) ( +/- )  

Obszar wewnętrznie na plusie. Silna strona sołectwa to aktywni mieszkańcy  angażujący się w pracę na rzecz sołectwa, prężnie 

działające KGW. Na ten Obsza pozytywnie wpływa otoczenie i jakość środowiska.  Dla wzmocnienia obszaru ważne będzie 

pozyskanie środków na działania miękkie i oferta spędzania wolnego czasu dla mieszkańców oraz stworzenie  i tworzenie miejsc 

rekreacji.  

REKOMENDACJE: Organizacja działań integracyjnych i oferta na spędzanie wolnego czasu dla mieszkańców (w tym warsztaty, 

szkolenia, wyjazdy, kursy). Tworzenie i doposażenie miejsc rekreacji.   

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego (+/+) 

To stabilny obszar. Duża rolę odgrywają tu bogate i kultywowane tradycje oraz duża aktywność Koła Gospodyń Wiejskich. KGW 

mogłoby wzmocnić ten obszar pozyskując dodatkowe środki. Brak środków na realizację projektów związanych z kultywowaniem 

tradycji i historii może być zagrożeniem dla tożsamości wsi.  

REKOMENDACJE:. Rekomenduje się organizacje spotkań i imprez promujących lokalne produkty oraz promocję sołectwa. 

Organizację warsztatów mających na celu kultywowanie  tradycji lokalnych angażujące młodzież. 

Byt (warunki ekonomiczne) ( -/+) 

Wewnętrznie obszar na minusie. Duża szansa dla wsi to dobre warunki do rozwoju agroturystyki, upraw Eko i różnicowania 

działalności rolniczej oraz środki na podejmowanie działalności.  Temu obszarowi zagrozić może migracja młodych ludzi                              

i nieopłacalność produkcji rolnej.  

REKOMENDACJE; Promocja wsi pod kątem rozwoju przedsiębiorczości. Kursy i szkolenia z prowadzenia działalności 

gospodarczej i z pozyskiwania środków  oraz promocja terenów wsi pod inwestycje. 
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8. WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

 

„Tam gdzie pachnie piękny las, tam Leśnictwo wita Was” 

 

 

Leśnictwo to miejsce czyste i bezpieczne, wyposażone w infrastrukturę i miejsca sprzyjające rekreacji                        

i integracji. Miejsce, w którym żyją wielopokoleniowe rodziny oraz do którego z chęcią napływają nowi 

mieszkańcy.  

Odpowiednio wybudowana infrastruktura techniczna zapewnia bezpieczeństwo i sprawia, że wieś jest 

doskonałym miejscem do życia, rozwoju i odpoczynku. 

Mieszkańcy korzystają z boiska sportowego, siłowni zewnętrznej, a dzieci bawią się na placu zabaw. 

Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich pozyskuje środki na działalność,  kultywuje lokalne tradycje oraz 

przekazuje je młodszemu pokoleniu.  

Wieś wyróżniająca się malowniczymi widokami i pięknymi domostwami. To miejsce przyjazne wszystkim 

ludziom. 
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9.PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa):  „Tam gdzie pachnie piękny las, tam Leśnictwo wita Was” 

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. Wykorzystanie potencjału 
przyrodniczego i kulturowego. 

 
 

 

 

 

 

1. Czyste środowisko  
2.  Duża powierzchnia łąk i pastwisk  
3. Atrakcyjne położenie  
4.  Doskonałe warunki do rozwoju 

gospodarstw ekologicznych i rozwoju 
turystyki   

5. Bogate zasoby leśne  
6. Bogate tradycje, posługiwanie się gwarą 

wielkopolską przez starszych mieszkańców  
7. Przydrożny krzyż-  pomnik historii  
8.  Działalność KGW kultywującej tradycje 

regionu  
9. Aktywni mieszkańcy Leśnictwa  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. Zanikanie tradycji oraz gwary wśród 
młodzieży  
2. Nie występuje ochrona starej zabudowy 
wiejskiej, maszyn rolniczych, zabytkowych 
sprzętów   
3. Nie występuje kultywowanie innych tradycji 
regionu, (niewystarczające środki )  
4. Niewystarczająca oferta zagospodarowania 
czasu wolnego mieszkańców  
5.Niewystarczająca oferta na realizację działań 
mających na celu kultywowanie lokalnych 
tradycji  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Zakup strojów dla KGW. 
1.2  Organizacja warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem 
zasobów leśnych. 
1.3  Wytyczenie ścieżki edukacyjnej i montaż tablic. 
1.4  Organizacja spotkań związanych z historią miejscowości, 
montaż tablicy informacyjnej. 
1.5. Wydanie folderu o zasobach przyrodniczych i 
kulturowych. 
1.6  Opracowanie logo i zakup gadżetów promocyjnych. 
1.7  Warsztaty kulinarne z wykorzystaniem dziczyzny.  
1.8. Warsztaty kulina 
1.9.  Wytyczenie ścieżki rowerowej z mała architekturą.  
1.10. Zakup wyposażenia do organizacji warsztatów 
kulinarnych. 
1.11 Odrestaurowanie kapliczki  - krzyża. 
1.12 Wpisanie produktów lokalnych na listę produktów 

tradycyjnych. 
1.13 Kultywowanie lokalnych tradycji i gwary wielkopolskiej. 
1.14 Wydanie folderu z pojęciami z gwary wielkopolskiej.  
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B. STANDARD ŻYCIA 

 
1.Budowa i doposażenie  infrastruktury 

społecznej  

 

 

 

 

2. Budowa i poprawa jakości 

infrastruktury technicznej i 

poprawiającej bezpieczeństwo.  

 
 
 
 
3. Poprawa stanu środowiska poprzez 
montaż infrastruktury  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. Duża powierzchnia łąk i pastwisk  
2.  Atrakcyjne położenie  
3.  Doskonałe warunki do rozwoju 

gospodarstw ekologicznych i rozwoju 
turystyki   

4.  Zasoby kruszywa naturalnego-żwiry i piaski 
5.  Droga powiatowa łącząca gminę Kawęczyn i 

Malanów   
6.  Rozwój budownictwa mieszkalnego.  
7. Teren sołecki z możliwością 

zagospodarowania na rzecz sołectwa  
8. Aktywni mieszkańcy Leśnictwa  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.Niezadowalające  rozwiązania w zakresie 
oczyszczalnia ścieków   
2.Niewystarczające narzędzia i wyposażenie do 
organizacji spotkań i integracji mieszkańców                                                                                      
3. Niewystarczająca infrastruktura poprawiająca 
bezpieczeństwo mieszkańców -  chodniki, 
oświetlenie 
4 Słaba jakość dróg, tylko jedna droga asfaltowa 
5. Nie ma chodników, istnieje potrzeba 
uzupełnienia ulicznego oświetlenia  
6. Nie posiadamy zagospodarowanego terenu 
rekreacyjno-sportowego  
7. Nie posiadamy placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej, wiaty i świetlicy wiejskiej  
8.Niewystarczająca infrastruktura drogowa, nie 
ma ścieżek rowerowych. 
9. Niewystarczająca infrastruktura zapewniająca 
dostęp do szybkiego internetu, brak dostępu do 
światłowodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego pod rekreację. 

1.2. Budowa świetlicy. 

1.3. Budowa siłowni zewnętrznej. 

1.4. Budowa altany.  

1.5. Zakup stołów i ławek. 

1.6. Zakup namiotu. 
1.7. Budowa placu zabaw. 

1.8. Budowa parku linowego. 

1.9. Budowa wiaty grillowej. 

1.10. Budowa boiska sportowego. 

 

2.1 Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego.  

2.2 Budowa ścieżek rowerowych. 

2.3 Budowa, rozbudowa sieci Internetu szerokopasmowego  

2.4 Budowa, przebudowa, remont i bieżące utrzymanie dróg. 

2.5 Uzupełnienie infrastruktury około drogowej 

poprawiającej bezpieczeństwo. 

2.6 Budowa ścieżki rowerowej. 

2.7 Budowa chodników. 

3.1. Montaż przydomowych oczyszczalni. 
3.2. Montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów 
słonecznych. 
3.3. Zakup koszy  i pojemników na śmieci. 
3.4  Zastosowanie rozwiązań Eko w posesjach 
3.5  Montaż  pomp ciepła. 
3.6  Wymiana pieców. 
3.7  Budowa, przebudowa, remont sieci wodociągowej. 
3.8  Zakup i montaż urządzeń retencyjnych  
( zagospodarowanie wód opadowych).  
3.9 Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. 
3.10 Budowa/montaż przydomowych oczyszczalni. 
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

 
1. Stworzenie oferty  na spędzanie 
wolnego czasu przez mieszkańców.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Podnoszenie  kompetencji i 
rozwijanie umiejętności w zakresie 
objętym szkoleniami.  
 
 
 
 
 
 
3.Poprawa warunków do integracji 
mieszkańców i spędzania wolnego 
czasu.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Czyste środowisko  
2. Gospodarka odpadami i segregacja  
3. Duża powierzchnia łąk i pastwisk  
4. Atrakcyjne położenie  
5. Doskonałe warunki do rozwoju gospodarstw 
ekologicznych i rozwoju turystyki   
6. Bogate zasoby leśne  
7.  Działalność KGW kultywującej tradycje 
regionu  
8. Teren sołecki z możliwością zagospodarowania 
na rzecz sołectwa  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Niewystarczające narzędzia i wyposażenie do 
organizacji spotkań i integracji mieszkańców                                                                                      
2. Stosowanie dużej ilości oprysków  
3. Nie występuje kultywowanie innych tradycji 
regionu, (niewystarczające środki )  
4. Niedostateczny przepływ informacji w 
sołectwie  
5.Migracja młodych ludzi do dużych miast w 
poszukiwaniu pracy  
6. Niewystarczająca oferta zagospodarowania 
czasu wolnego mieszkańców  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Dzień kobiet. 
1.2. Dzień dziecka 
1.3. Andrzejki. 
1.4.  Warsztaty kulinarne. 
1.5. Rajd rowerowy szlakiem Bocianich gniazd.   
1.6. Wyjazdy dla dzieci na basen, do zoo. 
1.7. Organizacja Dnia Matki.  
1.10  Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
1.11  Organizacja kina letniego 
1.12  Zawody sportowe. 
1.13  Organizacja wieczerzy wigilijnej. 

1.14  Impreza integracyjna „Na leśną nutę” 
1.15 Noc świętojańska.  
 
 
2.1 Organizacja warsztatów  i szkoleń z zakresu kompetencji 
cyfrowych. 
2.2. Kurs cyfryzacji dla seniorów 
2.3 Warsztaty ekologiczne. 
2.4 Szkolenie z pozyskiwania środków na organizację 
projektów na rzecz lokalnej społeczności.  
2.5 Szkolenia z agroturystyki lub turystyki.  
2.6 Szkolenia językowe. 
2.7 Organizacja szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. 
 
 

3.1 Zakup wyposażenia niezbędnego dla działalności  KGW 

3. 2 Zakup strojów  dla członków KGW. 
3.3  Zakup nagłośnienia 

3.4 Zakup rzutnika i projektora 

3.5 Zakup namiotu promocyjnego. 

3.6  Zakup wyposażania miejsc do edukacji i warsztatów 

realizowanych w plenerze. 

3.7Zagospodarowanie terenu sołeckiego.  
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D. BYT 

 

 

1.  Rozwój przedsiębiorczości u 

mieszkańców.  

 

 

2. Promocja sołectwa i 

działalności mieszkańców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Możliwość pozyskiwania środków unijnych dla 
przedsiębiorców i rolników  
2. Napływ nowych mieszkańców  
3. Rozwój agroturystyki  
4. Nawiązanie współpracy z organizacjami 
wspierającymi (LGD, stowarzyszenia)  
5. Dokształcanie , nabywanie nowych umiejętności 
przez mieszkańców (kursy, szkolenia) 
6.Promocja miejscowości  
7.Pozyskania nowego inwestora w sołectwie, który 
stworzy miejsca pracy 
8.Atrakcyjne położenie  
9.Doskonałe warunki do rozwoju gospodarstw 
ekologicznych i rozwoju turystyki   
10.Bogate zasoby leśne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zmieniające się przepisy prawa, 
niestabilność przepisów  
2. Migracja młodzieży  w poszukiwaniu 
pracy  
3. Utrata funduszu sołeckiego  
4.  Strach przed utratą pracy 
spowodowane napływem migrantów  
5. Niska opłacalność produkcji rolnej  
6. Skomplikowane procedury pozyskania 
funduszy unijnych  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

1.1 Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na podejmowanie 
działalności gospodarczej.  
1.2 Szkolenia z prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. 
1.3 Szkolenie z zakresu turystyki/ agroturystyki. 
1.4 Warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje mieszkańców.  
1.5 Szkolenie z zakresu zdrowej żywności i upraw EKO 
 
 
2.1  Wydruk folderu promującego sołectwo. 
2.2 Opracowanie strony WWW. 
2.3 Promocja lokalnych produktów. 
2.4 Zorganizowanie imprezy przynoszącej dochody dla 
miejscowości. 
2.5  Zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby Koła Gospodyń 

Wiejskich.  
2.6  Opracowanie logo i zakup roll’up. 
2.7  Powołanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowej 
działającej na rzecz rozwoju sołectwa.  
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9. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2 lat.  

Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Wspólne miejsce spotkań 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-

sportowego                Nie Nie 
4+4+4+4+4=20 2 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 

Na poprawie jakości dróg   Utwardzenie nawierzchni dróg żwirowych                       
Nie Nie 

5+5+5+5+5=25 1 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Brak miejsca 

przechowywania  

                                                  

Montaż garażu metalowego na placu sołeckim 
Nie Nie 

3+3+3+3+3=15 3 

Co najbardziej zmieni 

nasze życie? 

Bezpieczne miejsce 

zabaw dla dzieci 
Budowa placu zabaw            

Nie  Nie 

2+2+2+2+2=10 

 
4 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Współpraca przy 

organizacji imprezy 
Piknik integracyjny „Na leśną nutę”                     Tak Nie 1+1+1+1+1=5 5 

Na realizację jakiego projektu planujemy 

pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich 

źródeł? (Maksymalnie 3 propozycje 

uszeregowane według ważności) 

1. Utwardzenie nawierzchni dróg żwirowych                       

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego        

3. Budowa świetlicy  

4. Środki planujemy pozyskać z Wielkopolskiej Odnowy Wsi, Gminy Kawęczyn, Powiatu tureckiego, LGD ,,TUR”,  

ARiMR,  środki krajowe . 
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 Podpisy przedstawicieli grupy odnowy wsi 

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu: 

     

 

       Teresa Jaworska   ………………………………. 

                        Podpis 

                                                                         Ewa Górska                ………………………………. 

           Podpis 

  Sylwia Szydło     ………………………………. 

        Podpis 

  Izabela Gierałka  ………………………………. 

         Podpis 

Jan Antas    ………………………………. 

         Podpis 

 

 

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

 

Nina Kropidłowska                                  ………………………………. 

                         Podpis 

Aleksandra Brzęcka                     ………………………………. 

           Podpis 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIX/324/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Leśnictwo 
przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Leśnictwo. 
 

Zebranie Wiejskie Sołectwa, mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Leśnictwo na lata 2022-2027. Podjęła przez sołectwo inicjatywa ma 
na celu poprawę jakości życia mieszkańców, pobudzenie i uatrakcyjnienie miejscowości. 
Przygotowana Sołecka Strategia Rozwoju ma przyczynić się do zaspokojenia potrzeb 
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promować obszary wiejskie poprzez 
wykorzystanie jej naturalnych atutów. Ponadto przyjęta strategia stanowi jeden z kroków 
do działań mających służyć pozyskaniu środków na rozwój społeczno-infrastrukturalny 
sołectwa.  
Z uwagi na możliwość rozwoju sołectwa oraz możliwość aplikowania przez Gminę 
Kawęczyn o pomoc finansową w ramach różnych programów, podjęcie uchwały jest 
zasadne. 
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