
UCHWAŁA NR XLV/301/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kowale Pańskie - Kolonia na lata 2022-2026 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Kowale Pańskie - Kolonia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021r., poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Kowale Pańskie - Kolonia na lata 2022-
2026 przedstawioną przez Radę Sołecką Sołectwa Kowale Pańskie - Kolonia i przyjętą 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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Styczeń 2022 

                                         

SOŁECKA STRATEGIA 

ROZWOJU WSI 

KOWALE PAŃSKIE KOLONIA 

w gminie KAWĘCZYN 

na lata 2022-2026 

(maksymalnie na 5 lat) 

 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli  

grupy odnowy wsi (imię i nazwisko): 

Andrzej Jaworski, Henryk Polewski, Krzysztof Brudło, 

 Norbert Przybyła, Krzysztof Jurek  

    

z udziałem moderatorów (imię i nazwisko): 

Aleksandra Brzęcka, Nina Kropidłowska 

    

Załącznik do uchwały Nr XLV/301/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 stycznia 2022 r.
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU dla sołectwa Kowale Pańskie Kolonia wypracowana przez GOW 

na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MAPA SOŁECTWA KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 

3. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

4. ANALIZA ZOSOBÓW 

5. ANALIZA SWOT 

6. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO SOŁECTWA KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 

7. WIZJA WSI (HASŁOWA I OPISOWA) SOŁECTWA KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 

8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY SOŁECTWA KOWALE   

     PAŃSKIE – KOLONIA 

9. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY SOŁECTWA NA OKRES 2021 - 2023 
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU dla sołectwa Kowale Pańskie Kolonia wypracowana przez GOW 

na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

 

WSTĘP 

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków grupy odnowy wsi -sołectwa 

Kowale Pańskie - Kolonia, biorących udział w warsztatach w ramach programu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.  

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

Służy jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy 

społeczności lokalnej. Ma charakter integracyjny w stosunku do mieszkańców, organizacji 

pozarządowych oraz urzędu gminy. 

W toku prac na strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania: 

• Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła nam co mamy, czym dysponujemy i jakie 

znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju naszej społeczności. 

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

szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. 

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

jaki chcemy osiągnąć. 

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

oraz długoterminowym (5 lat). Obydwa plany prowadzą do urzeczywistnienia zawartej w strategii 

wizji, wskazują w jaki sposób i jakimi środkami będziemy starali się go osiągnąć. 

 

Grupa odnowy wsi w czasie warsztatów opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju 
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU dla sołectwa Kowale Pańskie Kolonia wypracowana przez GOW 

na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

 

 

MAPA SOŁECTWA 
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Kawęczyn   Sołectwo: Kowale Pańskie-Kolonia     Liczba mieszkańców: 514 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

x 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
x 

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  

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

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) 

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 
 

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 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
x 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

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 
x 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

x 

promocja wsi x 
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 

x 

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 
x 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

Sprawozdanie z wizji w terenie 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Kowale Pańskie - Kolonia, 10.01.2022 r. 

Uczestnicy: Sołtys sołectwa: Andrzej Jaworski oraz dwaj moderatorzy Aleksandra Brzęcka, Nina Kropidłowska. 

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

Kowale Pańskie-Kolonia – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Kawęczyn. W latach 1975–

1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego. 

 

Miejscowość jest zwodociągowana, gospodarka ściekowa odbywa się na podstawie indywidualnych rozwiązań-zbiorniki bezodpływowe i 

przydomowe oczyszczanie ścieków. Zabudowę we wsi stanowią w większości domki jednorodzinne, występują również zabudowania gospodarskie 

świadczące o pierwotnej funkcji sołectwa. W centrum miejscowości zabudowa jest zwarta.  

 

Główny szlak komunikacyjny stanowi droga wojewódzka utwardzona z infrastrukturą około-drogową, oświetlona wraz z częściowym 

jednostronnym chodnikiem.  

Miejscowość posiada szkołę podstawową, przedszkole. W roku 2018 we wsi Kowale Pańskie-Kolonia mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 

oddziałów uczęszczało 65 dzieci (29 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc. Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 

8 oddziałach uczyło się 144 uczniów (80 kobiet oraz 64 mężczyzn). Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/wies_Kowale_Panskie_Kolonia 

 

Znajduje się tu także budynek stanowiący siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz OSP w miejscowości działają również inne organizacje 

formalne i nieformalne skupiające mieszkańców:  
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W centrum miejscowości znajdują się tereny rekreacyjne. Tereny zostały zagospodarowane na rzecz różnych grup wiekowych. I tak urządzony 

jest plac zabaw z urządzeniami dedykowanymi dla najmłodszych dzieci. Jest boisko sportowe piłkarskie oraz altana/wiata rekreacyjna i grill.  

 

W promieniu 10 km znajdują się następujące drogi: DW 470droga wojewódzka nr 470; DW 471droga wojewódzka nr 471; DW 478droga wojewódzka 

nr 478; DK 72droga krajowa nr 72; DK 83 droga krajowa nr 83. Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/wies_Kowale_Panskie_Kolonia 

Działają przewozy PKS – przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej.  

 

We wsi Kowale Pańskie-Kolonia w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 48 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 41 

stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, a 0 podmiotów zostało 

wyrejestrowanych. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (47) jest mikro-przedsiębiorstw, 

zatrudniających 0 - 9 pracowników. 4,2% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako 

przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,5% (18) podmiotów, a 58,3% (28) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest 

jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we wsi Kowale Pańskie-Kolonia najczęściej 

deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

(19.5%) oraz Budownictwo (17.1%). Żródło: https://www.polskawliczbach.pl/wies_Kowale_Panskie_Kolonia 

 

Na terenie miejscowości działa niesformalizowana Grupa Odnowy Wsi. Sołectwo korzysta z wsparcia gminy, poprzez które pozyskuje środki 

zewnętrzne. 

 

 

 

 

 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną. 
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Data:   10.01.2022 r.         Sporządził: Aleksandra Brzęcka, Nina Kropidłowska
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ANALIZA ZOSOBÓW   

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
Urozmaicona rzeźba 

terenu 
 

x   

stan środowiska Dobry  x  

walory klimatu 
Obszar o najmniejszym 

w kraju opadzie 
 x  

walory szaty roślinnej 
Bliski dostęp do lasu, 

wieś otaczają pola i łąki 
x   

cenne przyrodniczo obszary lub 
obiekty 

Aleja kasztanowa 
Teren przedszkolny 

   

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 

Zwierzyna leśna sarny, 
dziki, łosie, zające, 

bażanty, bobry w ciekach 
wodnych, bociany 

x   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy) 

Struga, niewielkie stawy, 
śródpolne oczka 

x   

wody podziemne Nie występują    

gleby 
w większości gleby klasy 

III i IV 
   

kopaliny Nie występują    

walory geotechniczne Nie występują    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 
Odnowiony budynek po 

byłym UG 
   

walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej 

Szkoła, przedszkole, 
OSP, wiata rekreacyjna 

   

walory przestrzeni wiejskiej 
prywatnej 

Zadbane domy i obejścia    

zabytki i pamiątki historyczne Kościół, budynek po UG    

osobliwości kulturowe 
Osoba zajmująca się 

haftem 
x   

miejsca, osoby i przedmioty kultu Nie występują    

święta, odpusty, pielgrzymki 

Opust ku czci: 
-Siedmiu Boleści 

Najświętszej Maryi 
Panny 

- Matki Boskiej 
Szkaplerznej 

X   

tradycje, obrzędy, gwara Wielkopolska X   

legendy, podania i fakty historyczne Nie występują    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D038372D-6137-4914-86D5-6299743B3852. Podpisany Strona 12



                                               

 

przekazy literackie Nie występują    

ważne postacie i przekazy  
historyczne 

Ks. Idzi Radziszewski 
twórca Katolickiego 

Uniwersytetu 
Lubelskiego 

X   

specyficzne nazwy Osiny X   

specyficzne potrawy Nie występują    

dawne zawody tapicerstwo X   

zespoły artystyczne, twórcy Nie występują    

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 
Możliwość zakupu od 

osób prywatnych 
 x  

działki pod domy letniskowe Nie występują    

działki pod zakłady usługowe i 
przemysł 

Nie występują 
   

pustostany mieszkaniowe Nie występują    

pustostany poprzemysłowe Nie występują    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 

Nie występują 
   

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 

place publicznych spotkań, festynów 
Plac przy remizie OSP, 

plac przy szkole 
 x  

sale spotkań, świetlice, kluby 
Świetlica OSP,  

Altana 
x   

miejsca  uprawiania sportu 
Boisko przyszkolne, sala 

gimnastyczna 
x   

miejsca rekreacji Altana, Plac zabaw x   

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Kowale-Osiny x   

szkoły 
Szkoła Podstawowa im. 

Strażaków Polskich 
x   

przedszkola Przedszkole Gminne  x  

biblioteki 

Biblioteka Publiczna 
Gminy Kawęczyn w 
Kowalach Pańskich-

Kolonia 

 x  

placówki opieki społecznej Nie występują    

placówki służby zdrowia 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

„ESKULAP” 
   

I N F R A S T R U K T U R A
 

T E C H N I C Z N A
 

wodociąg, kanalizacja tak  x  
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drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Tak, ale oświetlenie 
często wyłączane 

Wymiana na nowe 
ekonomiczne oprawy 

 x  

chodniki, parkingi,  

Przystanek, parkingi przy 
sklepach i szkole, OSP, 

chodniki 
niewystarczające  

x   

sieć telefoniczna i dostępność 
Internetu 

tak  x  

telefonia komórkowa Tak  x  

Internet szerokopasmowy 
Światłowód w dalszej 

rozbudowie 
   

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

a) Nie występuje    

c) wystęują x   

inne  

    

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 

Opis 
(nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 
R

O
L

N
IC

T
W

O
 miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

Gospodarstwa 
prywatne, 

loklane firmy 
 

x   

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

EKOGAB, 
MIK 

x   

gastronomia Nie występują    

miejsca noclegowe Nie występują    

gospodarstwa rolne 

Gospodarstwa 
indywidualne, 

produkcja 
mleka 

x   

uprawy hodowle 
Bydło mleczne, 

drób 
x   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

obornik 
 

x   

zasoby odnawialnych energii 
Fotowoltaika, 

solary 
x   
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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 i/lub 
powiat 

Fundusz sołecki x   

środki wypracowywane 

Sponsorzy, 
składki 

członkowskie 

x   

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi Nie występują    

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

Nie występują    

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

Duża liczba 
absolwentów 
naszej szkoły 

podejmuje 
studia 

x   

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Tak  
Osoby 

prywatne 

 x  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Tak  x  

pracownicy nauki Nie występują    

związki i stowarzyszenia OSP x   

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) 

Telewizja 
informacyjna 

Turek, 
Konińska 

Gazeta 
Internetowa, 

portale 
internetowe 

 x  

współpraca zagraniczna i krajowa 
Z urzędem 

Gminy 
x   

IN
F

O
R

M
A

C
J

E
 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I publikatory, lokalna prasa 

Informacje 
zamieszczane w 

lokalnych 
pismach 

x   

książki, przewodniki 
Publikacje 
gminne, 

powiatowe 

x   
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strony www 

Przedszkole, 
szkoły, zakłady 

prywatne 

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. Istniejące obiekty sportowe udostępnione wszystkim 
mieszkańcom. J 

2. Możliwość zatrudniania mieszkańców w lokalnych firmach i 
zakłdach. B 

3. Biblioteka publiczna. S 
4. Przedszkole. S  
5. Szkoła podstawowa. S 
6. Ważne postacie: ks. Idzi Radziszewski T 
7. Lokalni przedsiębiorcy. B 
8. Gospodarstwa nastawione na produkcję mleka. B 
9. Sieć sklepów. B 
10. Placówki zdrowia - zakład opieki zdrowotnej. S 
11. Prywatny zakład rehabilitacji. S 
12. Dobra współpraca pomiędzy sołectwem, szkołą, OSP, radnymi. J 
13. Krzyże przydrożne i kapliczki. T 
14. Placówki usługowe. B 
15. Sieć telefoniczna, dostęp do Internetu. B 
16. Wodociąg, kanalizacja. B 
17. Tereny możliwe do zagospodarowania. J 
18. Wysoka estetyka miejscowości. T 
19. Świetlica Wiejska. S 
20. Plac zabaw. S 
21. Prężnie działająca OSP. S 
 

1. Brak przydomowych oczyszczalni. S 
2. Niewystarczające uzbrojenie w infrastrukturę tj. sieć gazową, 

kanalizacyjną. S 
3. Niekorzystne oświetlenie sołectwa – stare lampy. S 
4. Niebezpieczeństwo przy poruszaniu się pieszych i 

rowerzystów. J 
5. Niewystarczająca ilość chodników. J 
6. Zły stan dróg - brak poczucia bezpieczeństwa. J 
7. Brak placu zabaw. S 
8. Konieczność wymiana sprzętu na boisku utwardzonym. S 
9. Brak zaangażowania nowych mieszkańców w życie 

społeczne wsi. J 
10. Niewystarczająca oferta kulturalnosportowa.  J 
11. Brak gazociągu. S 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

1. Mieszkańcy z wyższym wykształceniem. J 
2. Dobre zaopatrzenie w towary i usługi. B 
3. Dostępność komunikacyjna. S 
4. Niewielka odległość od miasta powiatowego. J 
5. Relacje sąsiedzkie. J 
6. Integracja społeczeństwa. J 
7. Fundusz sołecki. B 
8. Szkolenia podnoszące kwalifikacje. B 
9. Szkolenie pod kontem pozyskiwania środków unijnych. B 
10. Możliwość wnioskowania do Wielkopolska Odnowa Wsi. J 
11. Lokalni Przedsiębiorcy. B 
12. Rozwój przedsiębiorczości. B 
13. Rozwój agroturystyki. J 
14. Napływający nowi mieszkańcy J. 
15. Eliminacja pieców węglowych. J 
16. Możliwość pozyskiwania środków unijnych. B 
17. Powstanie nowych miejsc pracy. B 

1. Brak oświetlenia na boiskach. S 

2. Brak ścieżki rowerowej Kowale-Dobra. J 

3. Emigracja młodych ludzi do dużych miasta. J 

4. Zmieniające się przepisy prawa. B 

5. Zniechęcenie pierwszymi porażkami. J 

6. Nadmierna biurokracja utrudniająca pozyskanie środków na 
rozwój przedsiębiorczości i środków na rzecz rozwoju sołectwa B 

7. Niewystarczające środki finansowe – konkurencja B 

8. Niestabilność przepisów prawa- J 

9. Regres rozwoju rolnictwa – obawa przed zbywaniem terenów 
rolniczych na rzecz przemysłu J 

10. Kosztochłonność nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i 
pro środowiskowych. B 

11. Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego. J 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi 
 

  

 

     

(+/ - )                                                                             (-/+) 

 

 

 

   

 

 

          

            

 

 

 

 

 

    (+/-) 

  (+/-) 

 

 

 

8 1 

6 1 

3 8 

5 6 

3 0 

0 0 

7 0 

0 4 

silne strony Szanse                 

słabe strony zagrożenia 

Standard życia 
(warunki materialne) 

 
SILNE STRONY: 
3,4,5,10,11,18,19,20  
SŁABE STRONY: 
1,2,3,7,8,11 
SZANSE: 3, 
ZAGROŻENIA: 1, 
 

 

Jakość życia  

(warunki niematerialne) 

 
SILNE STRONY: 1,12,17, 
SŁABE STRONY: 4,5,6,9,10, 
SZANSE: 
1,4,5,6,10,13,14,15 
ZAGROŻENIA: 2,3,5,8,9,11 

 

Tożsamość wsi  
i wartości życia 

wiejskiego 
 
SILNE STRONY: 6,13,17 
SŁABE STRONY: - 
SZANSE: - 
ZAGROŻENIA: - 

 

Byt (warunki 
ekonomiczne) 

 
SILNE STRONY: 
2,7,8,9,714,15,16 
SŁABE STRONY: -  
SZANSE: 
2,7,8,9,11,12,16,17 
ZAGROŻENIA: 4,6,7,10 
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OPIS obszarów oddziaływania na sołectwo: 

Standard życia:  

Obszar korzystny jednak z dużą ilością negatywnych cech stąd wymagające podjęcie pilnych działań wpływających na poprawę 

standardu życia. Otoczenie obojętne, z którego należy wykorzystać aspekty pozytywne umożliwiające budowanie przyjaznego 

obszaru.  

Obszar standardu życia mieszkańców – obszar korzystny, otoczenie zewnętrzne niesprzyjające; ważny obszar w przygotowaniu 

wizji rozwoju wsi, należy wykorzystać atuty i posiadane zasoby jednocześnie budując elementy strategii przeciwdziałające 

słabym stronom i barierom, ograniczając wpływ zagrożeń zewnętrznych. 

Jakość życia:  

Obszar korzystny, z którego należy korzystać w budowaniu wizji, natomiast otocznie niesprzyjające dobremu budowaniu 

obszaru sołectwa.  

Obszar jakości życia mieszkańców – czynniki niematerialne - obszar o oddziaływaniu obojętnym – równoważąca liczba silnych i 

słabych stron. W budowaniu Strategii należy opracować plan wzmocnienia obszaru z wykorzystaniem zidentyfikowanych 

silnych stron i posiadanych atutów przez sołectwo, ograniczając wpływ słabych stron i przeciwdziałać pojawiającym się 

barierom, należy również kontrolować wpływ otoczenia zewnętrznego ograniczając wpływ zagrożeń a wykorzystując 

pojawiające się szanse. 

Byt:  

Obszar korzystny, zachęcający do wykorzystania w rozwijaniu wizji sołectwa, otoczenie również sprzyjające umożliwiające 

rozwój sołectwa.  

Obszar bytu – warunki ekonomiczne mieszkańców – Obszar korzystny, otoczenie sprzyjające. Należy wykorzystać silna strony i 

szanse otoczenia zewnętrznego w rozwoju obszaru i budowaniu Strategii sołectwa, ograniczając wpływ zidentyfikowanych 

barier i zagrożeń zewnętrznych. 

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego:  

Obszar korzystny, należy wykorzystać jego potencjał, aby zbudować wizję wsi, otoczenie obojętne, należy wykorzystać jedynie 

pozytywne aspekty z tego obszaru. 

Obszar tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego –– obszar obojętny, otoczenie zewnętrzne nie zidentyfikowano wpływu. W 

budowaniu Strategii sołectwa należy zwrócić uwagę na elementy tożsamościowe środowiska i wykorzystując zasoby sołectwa 

wzmocnić oddziaływanie obszaru na środowisko lokalne. 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

Kowale Pańskie - Kolonia – kowalami własnego szczęścia. 

 

Kowale Pańskie – Kolonia to piękna okolica, która swoimi urokami wszystkich zachwyca. 

Kowale Pańskie – Kolonia to centrum kultury, sportu, rekreacji, tradycji oraz nowoczesnej 

stworzonej przez zaangażowanie całej społeczności wsi. 

Pięknie jest dostrzec te wszystkie inwestycje, które uderzają niczym młotem oświetlenie 

ledowe i boiska nowe dla wszystkich mieszkańców na pewno jest to zdrowe. Do tego widać 

jak dzieci chmara biega za piłką wkoło boiska. Wszyscy wpadają w te piękne strony.  Dzięki 

środkom unijnych możemy cieszyć się widokiem nowych ścieżek rowerowych, nowych 

drużyn MDP, zewnętrznych siłowni, placu zabaw, basenu krytego. Każdy czuje się 

bezpiecznie i rodzinnie. Kowale Pańskie to jedna z większych miejscowości w gminie 

Kawęczyn, dzięki napływowym mieszkańcom. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Kowale Pańskie Kolonia – kowalami własnego szczęścia. 

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. Zachowanie tożsamości i tradycji 

wsi. 

2. Kultywowanie tradycji lokalnych 

 

Zaangażowanie mieszkańców: 
a. Lokalni liderzy  
b. OSP 
c. Mieszkańcy sołectwa 

Przychylność władz gminnych 

Atuty to: zasoby ludzkie; wsparcie władz 
samorządowych; aktywna praca mieszkańców na 
rzecz sołectwa; 

 

Potencjał: intelektualny mieszkańców, dobra 

organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego 

działania, prężnie działające stowarzyszenie oraz 

OSP.  

Zaplecze sportowe i integracyjne: świetlica OSP, 

teren w centrum wsi oraz przy przedszkolu, plac 

zabaw, ścieżki rowerowe 

 

Brak oświetlenia ronda. 

Brak monitoringu. 

Plac zabaw wymaga gruntownego remontu 

Nieoświetlony plac zabaw. 

Brak parkingu przy świetlicy. 

Niedostateczna estetyka całej wsi. 

Niewystarczająca promocja miejscowości 

Trudność w promocji 

Brak środków finansowych 

Brak funduszu sołeckiego 

1. Organizacja i kontynuacja cyklicznych 
integracji i spotkań (dla dzieci i dorosłych). 

2. Remont świetlicy. 
3. Rozbudowa placu zabaw. 
4. Renowacja kapliczek i przydrożnych 

krzyży. 
5. Organizacja wyjazdów integracyjne 

(jarmarki świąteczne, szkolenia kulinarne) 
6. Organizacja warsztatów kulinarnych. 
7. Stworzenie lokalnej marki produktów  
8. Warsztaty rękodzieła np. tworzenia wieńcy 

dożynkowych 
9. Warsztaty  tradycyjnych zawodów. 
10. Organizacja festynu promującego wartości 

historyczno-kulturowe wsi  
11. Zakup wyposażenia do organizacji 

warsztatów tematycznych. 
12. Organizacja szkoleń dla OSP 
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B. STANDARD ŻYCIA 

 

1.Poprawa infrastruktury  

technicznej i społecznej. 

 

 

Tereny pod budowę obiektów 

Młodzi mieszkańcy sołectwa  

Zaangażowanie mieszkańców: 
a. Lokalni liderzy  
b. Mieszkańcy sołectwa 

Przychylność władz gminnych 

Atuty to: zasoby ludzkie; wsparcie władz 
samorządowych; aktywna praca mieszkańców na 
rzecz sołectwa; 

 

Potencjał: intelektualny mieszkańców, dobra 

organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego 

działania prężnie działające stowarzyszenie oraz 

OSP.  

Infrastruktura techniczna: posiadanie świetlicy 

wiejskiej. Zaplecze sportowe i integracyjne: 

świetlica, plac zabaw, ścieżka rowerowa 

Droga w stronę Siedlisk i Turku. 

Grunty za boiskiem wielofunkcyjnym. 

Boisko wielofunkcyjne i trawiaste 

Świetlica OSP 

 

 

 

Niedostateczna estetyka całej wsi. 

Niewystarczająca promocja miejscowości. 

Trudność w promocji. 

Brak środków finansowych. 

Brak gruntu pod budowę altany 

Brak dojazdu do gruntów za boiskiem 

wielofunkcyjnym 

Emigracja młodych ludzi do dużych miast 

Brak wystarczających środków na 

inwestycje wsi. 

 

1. Zakup gruntu. 

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 

3. Modernizacja placu zabaw, oświetlenie 
placu. 

4. Budowa nowych ścieżek rowerowych. 

5. Budowa chodników. 

6. Budowa ścieżek rowerowych oraz ich 
oświetlenie. 

7. Budowa siłowni zewnętrznej. 

8. Pozyskiwanie gruntów na drogę 
dojazdową do terenu 
niezagospodarowanego. 

9. Oświetlenie i monitoring boiska 
wielofunkcyjnego. 

10. Wyposażenie świetlicy OSP w komputery, 
Internet, projektor i TV 

11. Zadrzewienie miejsca przy świetlicy. 

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
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1. Wzmocnienie integracji 

mieszkańców wsi 

 

Zaangażowanie mieszkańców: 
c. Lokalni liderzy  
d. OSP 
e. Mieszkańcy sołectwa 

Przychylność władz gminnych 

Atuty to: zasoby ludzkie; wsparcie władz 
samorządowych; aktywna praca mieszkańców na 
rzecz sołectwa; 

 

Potencjał: intelektualny mieszkańców, dobra 

organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego 

działania, prężnie działające stowarzyszenie oraz 

OSP.  

Zaplecze sportowe i integracyjne: świetlica OSP, 

plac przy OSP, boisko wielofunkcyjne i trawiaste 

Małe więzi społeczne ze względu na 

napływ nowych mieszkańców. 

Niedostateczna estetyka całej wsi. 

Niewystarczająca promocja miejscowości. 

Trudność w promocji. 

Brak środków finansowych. 

Brak funduszu sołeckiego 

1. Organizacja wycieczek krajoznawczych dla 

mieszkańców.  

2. Organizacja wyjazdów szkoleniowych. 

3. Wyjazdy do teatru, opery, baletu. 

4. Poznanie ciekawych miejsc promujących 

poszczególne regiony. 

5. Montaż solarów/ paneli fotowoltaicznych 
na posesjach.  

6. Montaż pomp ciepła. 
7. Wymiana pieców.  
8. Montaż przydomowych oczyszczalni.  
9. Termomodernizacja budynków.  
10. Budowa zbiorników gromadzenia wód 

opadowych. 

 

D. BYT 
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1. Poprawa jakości życia na wsi. 
2. Promocja sołectwa 

Szkoła, OSP, Boisko 

Tereny pod budowę obiektów 

Młodzi mieszkańcy sołectwa  

Zaangażowanie mieszkańców: 
a. Lokalni liderzy  
b. Mieszkańcy sołectwa 

Przychylność władz gminnych 

Atuty to: zasoby ludzkie; wsparcie władz 
samorządowych; aktywna praca mieszkańców na 
rzecz sołectwa; 

 

Potencjał: intelektualny mieszkańców, dobra 

organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego 

działania 

 

Niewystarczające środki finansowe. 

Niewystarczające zaangażowanie i 

zainteresowanie mieszkańców.  

Bariery formalnoprawne.  

Wyludnianie się miejscowości.  

Niewystarczająca promocja miejscowości. 

1. Modernizacja świetlicy.  
2. Organizacja konkursu „Znam swoją 

okolicę, dbam o nią” – konkurs 
fotograficzny na najciekawsze miejsca, 
najpiękniejszy ogród. 

3. Udział w wystawach, targach, dożynkach. 
4. Poprawa estetyki istniejącej zieleni. 
5. Poprawa/zmiana planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
6. Szkolenia dla mieszkańców. 
7. Promocja terenu wsi pod inwestycje 
8. Wykorzystanie terenów cennych 

przyrodniczo do rozwoju turystyki i 
ekologii.  

9. Rozwój gospodarstw ekologicznych 
10. Rozwój agroturystyki. 
11. Szkolenie w zakresie pozyskiwania 

środków dla rolników. 
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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? 
Zawody sportowe 

Zdrowa wieś – rozgrywki sportowe: w 

piłkę nożną i siatkową, tenisa ziemnego 
Tak Nie 20 II 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 

Integracja 

społeczeństwa 
Organizacja imprez integracyjnych Tak Nie 10 IV 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Niedostatecznie  

wyposażona świetlica 

wiejska 

Doposażenie świetlicy Tak Nie 15 III 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Zagospodarowanie 

terenu 
Budowa placu rekreacyjnego Tak Nie 25 I 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Zaangażowanie 

dzieci i młodzieży 

Zakup strojów bojowych. 

 
Tak Nie 5 V 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł? (Maksymalnie 3 

propozycje uszeregowane według 

ważności) 

Na realizację powyższych działań planujemy pozyskać środki z: Wielkopolskiej Odnowy Wsi, LGD. oraz 

funduszu sołeckiego. 
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Podpisy przedstawicieli grupy odnowy wsi 

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu: 

 

Andrzej Jaworski 

Henryk Polewski 

Krzysztof Brudło 

Norbert Przybyła 

Krzysztof Jurek 

 

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

Aleksandra Brzęcka 

Nina Kropidłowska 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLV/301/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kowale Pańskie - 
Kolonia na lata 2022-2026 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa 
Kowale Pańskie - Kolonia 

W dniu 22 stycznia 2022 r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Kowale Pańskie - 
Kolonia na którym zebrani mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Kowale Pańskie - Kolonia na lata 2022-2026. Podjęta 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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