UCHWAŁA NR XXIII/ 157/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sroczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się
do niniejszej uchwały.

Sołecką

Strategię

Rozwoju

Wsi

Sroczewo,

stanowiącą

załącznik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: B5CE34ED-31AA-4B56-B96A-E3F072842651. Uchwalony
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UZASADNIENIE
do uchwały XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sroczewo, wypracowana została przez członków Grupy
Odnowy Wsi w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
„Wielkopolska Odnowa Wsi". 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.
Sołecka Strategia Rozwoju jest dokumentem, w którym została opisana obecna sytuacja
sołectwa i na tej podstawie zdefiniowano podstawowe obszary problemowe. Niezbędne działania w
celu uzyskania poprawy sytuacji rozwoju lokalnego mają doprowadzić do tego, aby sołectwo było
przyjaznym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i odpoczynku. Sołecka Strategia jest
dokumentem otwartym.
Komunikowanie Strategii poprzez konsultacje z Mieszkańcami, zebrania wiejskie
oraz działania promocyjne będą miały istotny wpływ na kształtowanie przyszłościowego
wizerunku wsi. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.
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SOŁECKA STRATEGIA
ROZWOJU WSI
SROCZEWO
Gmina Książ Wielkopolski

Dokument sporządzony przez przedstawicieli
Grupy Odnowy Wsi:

Krępulec Anna
Adamski Błażej
Kościelniak Anna
Krajewski Marcin
Wilczyk Mirosław
z udziałem moderatorów:
Ewa Jankowiak
Mirosława Woźniak
Lipiec 2016 rok

Nim zagłębisz się w lekturę
Dokumentu oto tego
Tych słów kilka wyjaśnienia
Jak powstawał i dlaczego.
Jest to owoc ciężkiej pracy
Wyciskającej siódme poty,
Bo mieszkańcy owych wiosek
Chętni byli do roboty.
Na warsztatach, które w lipcu
Pracowali bez wytchnienia,
Bowiem mają aspirację
Wioski swojej ulepszenia.
Ta strategia to zaledwie
Jeden krok do tego celu.
Wszyscy mamy tu świadomość,
Że tych kroków trzeba wielu.
Na początek przedstawimy
Tej strategii zapis treści.
Czyli to, z czego się składa
I co w niej się mieści.
Przed szkoleniem
odbyło się spotkanie,
taka wizja lokalnatak na rozruszanie.
A jeszcze przed wizją
Zadanie domowe:
Analiza zasobówCzas pomęczyć głowę.
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Dokument obszerny,
Pojemność niemała,
Więc koordynatora
Pomoc się przydała.
Dzień pierwszy-dwie analizy:
SWOT i potencjału.
Przemiał wsi zasobów
Dogłębnie … pomału…
Na koniec dnia pierwszego
Nasza wizja wsi:
Czyli jaką by być miała,
Jaką nam się śni.
Ostro już zmęczeniByło trochę tego,
Skończyliśmy, by wrócić
Dnia już następnego.
A cóż to nam przyniósł
Kolejny dzień nowy?
Tego dnia dwa plany:
długo i krótkoterminowy.
To chyba by było na tyle
Co do zawartości.
Jeszcze tylko załączniki,
Te dopełnią całości.
Wśród nich Grupy Odnowy
Tak jakby ocena…
Kogoś z zewnątrz,
więc dająca świeżego spojrzenia
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Cóż niejeden mógłby spytać:
Po co nam strategia owa?
Mamy gminną, mamy POM-y
Czy potrzebna jeszcze nowa?
TAK! Gdyż ta będzie wyjątkowa!
Cóż w tej więc wyjątkowego?
Czym ta będzie się różniła?
Tę właściwie w 100%
Grupa Odnowy Wsi stworzyła.
Ta z oddolnych inicjatyw.
Ludzi, co tu zamieszkują.
Odzwierciedla ich pragnienia,
Co by chcieli i co czują.
Dodatkowym zaś czynnikiem,
Który skłonił do pisania
Był sam Urząd Marszałkowski,
Pomógł on w podjęciu zdania.
Urząd kusi gminy
moderatorami.
Za ich udział dodatkowo
obdarza punktami.
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SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE
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3. ANALIZA ZASOBÓW
4. ANALIZA SWOT
5. ANALIZA POTENCJAŁU
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7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY
8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY

Starorzecze rzeki Warty – miejsce rekreacji
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1. WPROWADZENIE
Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków
Grupy Odnowy Wsi - sołectwa Sroczewo, biorących udział w warsztatach
w Centrum Kultury w Książu Wlkp. w ramach programu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020”. 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 nad strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:
 Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła grupie, co ma
jej wieś, czym dysponuje 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 (1 roku) oraz długoterminowym (10 lat).
Oba 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.
Centrum Kultury – Książ Wielkopolski, dnia 29 - 30.VII.2016r.
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2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI
wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie
Gmina: Książ Wlkp.
Faza
odnowy

Sołectwo: Sroczewo
Zakres działań

*

Liczba mieszkańców: 102 osób

Rozwój organizacyjny

brak działań

istnieje tylko rada sołecka

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy

rozproszone działanie organizacji

*

X

A
Inicjalna

porządkowanie wsi
projekty startowe
(z programu krótkoterminowego)
przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i
integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć

*

brak planowania działań
w wymiarze całej wsi

działania spontaniczne
zawiązana grupa odnowy wsi

Sterowanie rozwojem

podejmuje się kroki na rzecz
skoordynowania działań organizacji
we wsi
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opracowanie planu i
programu odnowy dla
całej wsi

X

planowanie w krótkim
horyzoncie czasowym

X

B
Początkowa

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

C
Zaawansowana

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych
posesji

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

skoordynowane działanie
organizacji obecnych we wsi

proste instrumenty
komunikacji wewnętrznej

X

X

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary
życia oraz kształtujące strukturę wsi

„koalicja” organizacji
i instytucji na rzecz odnowy wsi

projekty wyróżniające wieś,
kształtuje się centrum wiejskie

liczne stowarzyszenie odnowy wsi

powszechne zaangażowanie mieszkańców w
projekty publiczne

animacja aktywności poszczególnych
grup mieszkańców

powszechna odnowa prywatnych posesji

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU - SROCZEWO wypracowana przez GOW
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

projektowanie działań
(projekty)
pozyskiwanie środków
zewnętrznych
systematyczne planowanie
rozwoju
(aktualizowanie planu i
programu odnowy wsi)
rozwinięta komunikacja
wewnętrzna
promocja wsi

X

D
Całościowa

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą
projekty wywołujące efekt synergiczny
(nacisk na tworzenie miejsc pracy)

ukształtowane „centrum wiejskie”

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np.
wykorzystania odnawialnych energii)

stowarzyszenie odnowy wsi
instytucją rozwoju lokalnego
(Centrum Aktywności Lokalnej)

kompleksowe i
szczegółowe planowanie
przestrzenne
powszechny udział grup
mieszkańców w
strategicznym planowaniu
rozwoju

rozwój wsi oparty na aktywności
kluczowych grup mieszkańców
(rolników, przedsiębiorców,
młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń

rozwinięta promocja oraz
komunikacja z otoczeniem

projekty kreujące „wieś tematyczną”
dostosowanie projektów prywatnych do programu
odnowy wsi
Wstaw X gdy spełnia warunek
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instrumenty wsparcia
działań prywatnych

Sprawozdanie z wizji w terenie
Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Sroczewo dnia 29.07.2016r.
Uczestnicy: koordynator gminny – Danuta Biniasz-Celka, sołtys i lider GOW - Anna Krępulec
Sroczewo - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Książ Wielkopolski. Główny
szlak komunikacyjny w sołectwie to droga powiatowa, utwardzona (jedynie na niewielkim odcinku ok. 500m gruntowa),
z niepełną infrastrukturą okołodrogową (niewystarczające oświetlenie, brak chodnika). Od głównego ciągu komunikacyjnego
odchodzą odnogi dróg gminnych, gruntowych bez chodników, z częściowym oświetleniem. Zabudowania to głównie domki
jednorodzinne, usytuowane liniowo wzdłuż dróg, w większości zabudowa rozproszona-siedliskowa. We wsi znajdują się:
cmentarz ewangelicki, miejsca kultu religijnego - przydrożne krzyże i kapliczki, prywatne zarybione stawy. Miejscem
najczęstszych spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska z przyległym placem, wykorzystywanym na spotkania integracyjne
„pod chmurką”. Sołectwo dysponuje ogrodzonym terenem, obecnie jeszcze niezagospodarowanym, ale już stanowiącym
centrum życia kulturalnego i towarzyskiego wsi. Sroczewo to niezwykle urokliwa wieś położona pośród pól, łąk i lasów
na obszarze Natura 2000, z bogatą florą i fauną. W swoim zasobie posiada tereny nadwarciańskie z unikatowym starodrzewem wiekowe dęby.
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Wieś jest w 100% zwodociągowana, brak jest kanalizacji sanitarnej. Funkcjonuje tu niesformalizowana (bez osobowości
prawnej) Grupa Odnowy Wsi. Sroczewo korzysta z funduszu sołeckiego i wsparcia gminy, poprzez którą pozyskuje środki
zewnętrzne.
Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD).
Data: 29.07.2016r.

Sporządziły: Ewa Jankowiak, Mirosława Woźniak
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Architektura wsi

Pomieszczenia świetlicy wiejskiej

Droga „LATÓWKA”

Ogrodzony plac spotkań
mieszkańców

Miejsce kultu religijnego
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3. ANALIZA ZASOBÓW
Analiza zasobów służy uświadomieniu sobie co mamy i określeniu, jakie
znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju wsi. Wynikiem analizy zasobów
jest spis dóbr materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu
społeczności lokalnej, które mogą być wykorzystane obecnie, bądź
w przyszłości w realizacji przedsięwzięć odnowy wsi. Analiza zasobów
przeprowadzona jest wg ujednoliconego schematu. Znaczenie każdego
z zasobów podlega ocenie, która wykorzystywana jest w dalszych analizach.
ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ I

Opis
RODZAJ ZASOBU *

PRZYRODNICZY

walory krajobrazu,
rzeźby terenu

(nazwanie)

zasobu
jakim wieś dysponuje
Wieś położona w dorzeczu
rzeki Warty, w północnej część
Gminy Książ Wielkopolski
teren nizinny,
otoczenie stanowi rzeka Warta,
lasy, pola uprawny, łąki

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe

Duże

X

stan środowiska

Czyste
brak przedsiębiorstw
przemysłowych

walory klimatu

Klimat umiarkowany
czasowe anomalie pogodowe:
gwałtowne burze, silne mrozy

X

walory szaty roślinnej

Obszar użytków rolnych
liczne łąki i lasy

X

cenne przyrodniczo
obszary lub obiekty

Obszar Natura 2000 nad rzeką
Wartą, liczne stare dęby, dwa
dęby – pomniki przyrody

X

świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)

Bogactwo fauny leśnej: dziki,
jelenie, sarny, daniele, zające.
Warta licznie zarybiona,
żeremie bobrów, gniazda

Wyróżniające

X

X

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU - SROCZEWO wypracowana przez GOW
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

bocianów, siedliska bażantów

wody powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)

Rzeka Warta i jej przyległe
kanały – Kanał Konarskie –
Łężek, prywatne stawy
rolników

X

wody podziemne

Studnie głębinowe
w gospodarstwach

X

gleby

Klasyfikacja gleb od IV do VI
klasy

X

kopaliny

Na drugim brzegu Warty
ustawiona była wieża
wiertnicza do wydobywania
gazu ziemnego

X

walory geotechniczne

KULTUROWY

walory architektury

walory przestrzeni
wiejskiej publicznej

walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki
historyczne

Zabudowa rozproszona, domy
wzdłuż drogi powiatowej
4076P, pozostałe przy wałach
- wzdłuż rzeki

X

Świetlica wiejska mieszcząca
się w budynku dawnej szkole
z terenem przyległym,
pośrodku wsi, przy drodze
powiatowej, ogrodzona,
stanowiąca centrum życia
towarzyskiego wsi

X

Wieś zabudowana prywatnymi
domami i zagrodami
gospodarskimi. Posesje
zadbane, wokół domostw
zadbana roślinność – kwiaty
i krzewy zielone
Cmentarz ewangelicki –
dobrze zachowane nagrobki:

X
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Carl Hunold ur. 10.2.1801 zm.
3.11.1853 i jego syn Edmund
ur. 16.12.1834 zm. 3.3.1850
Nagrobek przewrócony:
Beniamin Grubbe
ur. 30.8.1827 zm. 10.10.1902r
i jego żona Renata
ur. 22.1.1835 zm. 24.1.1905r.
kilka innych nagrobków bez
wyraźnych oznaczeń

X

Budynek starej szkoły
z ok 1900r. - użytkowany
wpierw jako kaplica, później
szkoła, obecnie świetlica
i część mieszkalna
Przydrożna figura Matki
Boskiej – dziękczynienie
jednego z mieszkańców za
szczęśliwy powrót z I wojny
światowej
Ewangelicki krzyż za
budynkiem starej szkoły
* 1230r. - pierwsza wzmianka
o Sroczewie SROCZEWO –
TSIROSTWO

osobliwości kulturowe

*XIII w. - wojewoda
poznański Komes Bronisz
nadał te ziemie Klasztorowi
Cystersów w Paradyżu,
powstała wtedy przeprawa
promowa i łódkowa przez
Wartę, a przez ziemie wiódł
trakt z paradyża do Londu
zwany traktem jakubowym
oraz trakt z Dolska do
Zaniemyśla, przy przeprawie
powstała karczma – jej ostatni
właściciele 1800r.-1830r. to
Jakub i Antonina Goździak,
po nagłej śmierci czterech
członków tej rodziny w 1830r.
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X

roku karczmę przejął brat
Jakuba – Błażej Goździak

miejsca, osoby i
przedmioty kultu

święta, odpusty,

*na przełomie XIX i XX w.
powstaje kaplica, gdzie zaczęto
odprawiać nabożeństw.
W okresie tym wieś
zamieszkiwało sporo
Niemców, informacje
o ówczesnych mieszkańcach
dostępne są w księgach
meldunkowych. Niemiecka
nazwa wsi to SCHÖNWALD,
w latach 1874r.-1892r.
zamieszkiwali ją
w znacznej liczbie obywatele
Niemiec, w tym m.in.
Reinchold Silbernagel, Johanus
Grubbe, Gotflib i Julianna
Grubbe, Wilhelm i Otylia
Flote, Beniamin i Paulina
Grubbe, Herman Kohlaein,
Johan i Julia Haberland,
Gotfilb Herbrich. Niemcy
mieszkający w czasie II wojny
światowej w Sroczewie, to
m.in. Silbernagel Rainchold,
Wilhelm i Charlotta; Koleske
Wilhelm, Herbricj Gotfielb,
Haberland Johan i Julia,
Kulmay i herr Brich - oficer
gestapo (SS), który w zamian
za spokój we wsi obiecał nie
krzywdzić jej mieszkańców
2 figury Matki Boskiej – jedna
duża figura stojąca na
kolumnie, druga to
płaskorzeźba. Przy niej
odprawia się nabożeństwa
majowe. Jeden przydrożny
krzyż i ewangelicki cmentarz
na którym 1 listopada
mieszkańcy wsi także zapalają
znicze pamiętając o zmarłych
dawnych mieszkańcach
Sroczewa
Wieś rzymskokatolicka,
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X

pielgrzymki

tradycje, obrzędy, gwara

obchodzone są wszystkie
święta kościelne, odprawiane
nabożeństwa majowe,
różańcowe. Mieszkańcy biorą
udział w procesjach Bożego
Ciała budując także ołtarze .
Kościół parafialny mieści się
w Książu Wlkp. mieszkańcy
biorą udział w odpustach
własnej i sąsiadujących parafii.
Dawniej tłumnie jeżdżono
także na odpust do Borku
Wlkp. Mieszkańcy biorą także
udział w pielgrzymkach
organizowanych przez
proboszcza Andrzeja Wujka
6 stycznia – tradycja
kolędników we wsi, Boże
Rany- zwyczajowe bicie dzieci
rózgami w Wielki Piątek,
w Wielka Sobotę – święcenie
potraw w świetlicy, a do dzieci
przychodzi zając;
w maju przy figurach
odprawiane są nabożeństwa
majowe, a na początku
września mieszkańcy
organizują piknik sołecki
i dożynki. Większość
mieszkańców używa lokalnej
gwary: bamber-rolnik, bryndadenaturat, betki-grzyby, bigielwieszak, bestry - łaciaty,
brynczeć – marudzić,chruścikifaworki, chadziaj-chłop ze
wschodu, cug-przeciąg,
deczka-kołderka, famułarodzina, fifka- słaba kawa,
flaszka – butelka, gelejzaosoba powolna, goga- gamoń,
grumotnica-wielka mucha,
kabotek-kurtka, lumpy-odzież,
macoszki- bratki, na rymbyna lewą stronę, omiączony –
marudny, papcie- buty,
pierdoły-plotki, rojber-psotnik,
sień-korytarz, uliczka-furtka,

X

X
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wygogolony-wydekoltowany,
ździebko- trochę

legendy, podania i fakty
historyczne

* 1230r. - pierwsza wzmianka
o Sroczewie SROCZEWO –
TSIROSTWO,
XIII w. - wojewoda poznański
Komes Bronisz nadał te
ziemie Klasztorowi Cystersów
w Paradyżu, powstała wtedy
przeprawa promowa
i łódkowa przez Wartę, a przez
ziemie wiódł trakt z Paradyża
do Lądu zwany traktem
jakubowym oraz trakt
z Dolska do Zaniemyśla,
przy przeprawie powstała
karczma – jej ostatni
właściciele 1800r.-1830r.
to Jakub i Antonina Goździak,
po nagłej śmierci czterech
członków tej rodziny w 1830r.
roku karczmę przejął brat
Jakuba – Błażej Goździak

X

koniec XIX i początek XX w.
powstaje kaplica, w której
zaczęto odprawiać
nabożeństwa,w okresie tym
wieś częściowo zasiedlona
przez Niemców, informacje
o nich dostępne
są w książkach meldunkowych.
Niemiecka nazwa wsi to
SCHÖNWALD, w latach
1874r.-1892r. zamieszkują ją
Niemcy m.in. Reinchold
Silbernagel, Johanus Grubbe,
Gotflib i Julianna Grubbe,
Wilhelm i Otylia Flote,
Beniamin i Paulina Grubbe,
Herman Kohlaein, Johan
i Julia Haberland, Gotfilb
Herbrich. Z kolei w czasie
II wojny światowej
w Sroczewie zamieszkują:
Silbernagel Rainchold,
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Wilhelm i Charlotta; Koleske
Wilhelm, Herbricj Gotfielb,
Haberland Johan i Julia,
Kulmay i herr Brich - oficer
gestapo (SS), który w zamian
za spokój we wsi obiecał nie
krzywdzić jej mieszkańców.
Cmentarz ewangelicki –
dobrze zachowane nagrobki:
Carl Hunold ur. 10.02.1801r.
zm. 3.11.1853r. i jego syn
Edmund ur. 16.12.1834r. zm.
3.03.1850r. nagrobek
przewrócony: Beniamin
Grubbe ur. 30.08.1827r. zm.
10.10.1902r. i jego żona
Renata ur. 22.01.1835r. zm.
24.01.1905r., kilka innych
nagrobków bez wyraźnych
oznaczeń

przekazy literackie

ważne postacie i
przekazy historyczne

Budynek dawnej szkoły
pochodzący z ok 1900r.
„Małgorzata i Róża”,
„Nic o nas bez nas –
wspomnienia świadków
historii ziemi ksiąskiej”
*Właściciele:
XIII Cystersi z Paradyża,
XVII – Golembowscy Michał
Jan,
XVIII – Jankowscy Jan
i Stefan, 1770r. Ludwig
Skrzetuski, Walenty Skrzetuski

X

X

Przewoźnicy na promie:
Kaźmierczak Stanisław,
Filipiak Jan, Duszczak Stefan,
Skrzypczak, Kościelny: Michał
Płocienniczak,
Organista: Adamski Leon,
Nauczyciel: Cichowicz
Jedyny partyzant z tych okolic:
Bolesław Ratajski

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU - SROCZEWO wypracowana przez GOW
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

Sołtysi:Multaniak Franciszek,
Szwanke Antoni, Ratajczak
Stanisław, Multaniak Marceli,
Ratajczak Stanisław, Miesik
Teofil – był sołtysem przez
32 lata, Szwanke Tadeusz
Krępulec Anna- obecnie
W Sroczewie zamieszkiwał
również Burmistrz Książa
Wlkp. w latach 1998r.-2007r.
Dudziak Leszek
Stare miasto – część wsi
położona przy wałach rzeki
Warty
Nowe Miasto – zabudowania
przy drodze powiatowej
Biały Gościniec – WEISSER
KRUG – miejsce przeprawy
promowej przez rzekę,
karczma nad rzeką
specyficzne nazwy

X

Dęby – miejsce nad Wartą
gdzie rosną stare dęby, gdzie
mieszkańcy okoliczni lubią
spędzać czas rekreacyjnie
Olszynki – miejsce pod lasem
Latówka – droga polna,
biegnąca wzdłuż wsi
burza od Borku – pojawienie
się chmury burzowej nad
lasem, groźna burza,
gwałtowna i radykalna zmiana
pogody

specyficzne potrawy

Pyry z gzikiem, placek
drożdżowy, cytrynówka,
polewka, kiszka, szneki
z glancem, ślepe ryby,
czernina, zalewajka

X
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dawne zawody

Ślusarz, rzeźnik, krawcowa,
kowal

zespoły artystyczne,
twórcy

Koło Matek Różańcowych

X

X

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ II

Opis
RODZAJ ZASOBU

INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA

OBIEKTY I TERENY

działki pod zabudowę
mieszkaniową

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)

(nazwanie)

zasobu
jakim wieś dysponuje
Kilka prywatnych działek
pod zabudowę mieszkaniową.
Na kilku działkach aktualnie
wznoszone są nowe
zabudowania

Małe

Duże

Wyróżniające

X

działki pod domy
letniskowe
działki pod zakłady
usługowe i przemysł
pustostany
mieszkaniowe
pustostany
poprzemysłowe
tradycyjne
nieużytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły,
spichlerze, kuźnie,
młyny, itp.)

Na terenie wsi – stara kuźnia,
która jeszcze czasami służy
mieszkańcom; dwie stare
stodoły które obecnie spełniają
funkcje magazynowe

place publicznych
spotkań, festynów

Teren przy świetlicy wiejskiej,
należący do gminy, przekazany
w administrowanie - sołectwu,
ogrodzony siatką

sale spotkań, świetlice,
kluby

Świetlica wiejska mieszcząca
się w budynku dawnej szkoły.

X

X
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Jest to niewielkie
pomieszczenie, w którym
niestety nie można pomieścić
wszystkich mieszkańców wsi.
Pomieszczenie jest ogrzewane,
zadbane i pozwala stworzyć
miłą atmosferę dla spotkań
w niedużym gronie

miejsca uprawiania
sportu

miejsca rekreacji

ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne

szkoły

Brak boiska na terenie
sołectwa. Jedynym miejscem
do uprawiania sportu jest
pusty teren przy świetlicy

X

X

Mieszkańcy spacerują po lesie,
zbierając grzyby i inne leśne
owoce. Teren nad Wartą,
tzw. Dęby, łąki nadwarciańskie
i rzeka Warta są miejscami
służącymi rekreacji oraz
uprawianiu wędkarstwa
Brak ścieżek rowerowych,
do rekreacji rowerowej służą
drogi gminne i droga
powiatowa, położone wśród
czystej pięknej przyrody
W sołectwie nie ma szkoły,
dzieci dojeżdżają
do przedszkola, szkoły
podstawowej i gimnazjum
do Książa Wlkp. , do szkół
ponadgimnazjalnych
uczniowie zwykle dojeżdżają
do Śremu, a studenci do Poznania i Leszna
W okresie letnim w wakacje
w świetlicy wiejskiej odbywają
się zajęcia dla dzieci

X

X

X
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przedszkola

Najbliższe przedszkole w
Książu Wlkp.

X

X
biblioteki

Brak biblioteki w sołectwie.
Najbliższa biblioteka w Książu
Wlkp.

placówki opieki
społecznej

Najbliższa placówka w Książu
Wlkp.

placówki służby zdrowia

Najbliższa placówka w Książu
Wlkp.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wodociąg, kanalizacja

Wieś posiada wodociąg, brak
kanalizacji. Wiele domostw
posiada przydomowe
oczyszczalnie ścieków

Droga powiatowa –
nawierzchnia asfaltowa,
drogi (nawierzchnia,
oznakowanie
oświetlenie)

chodniki, parkingi,
przystanki

X
X

X

X

droga gminna między
posesjami także asfaltowa,
pozostałe drogi gruntowe,
oznakowane prawidłowo,
częściowo oświetlone – lampy
do połowy wsi przy drodze
powiatowej
Brak chodników, parkingów,
przystanków MPK i PKS.
2 wiaty przystankowe dla
autobusu szkolnego

X
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sieć telefoniczna i
dostępność Internetu

telefonia komórkowa

Część mieszkańców posiada
telefony i internet stacjonarny
bez problemów korzystają
z internetu. Sieci komórkowe
i internet przez sieci
komórkowe i radiowe – liczne
zakłócenia i przerwy
w dostępie.

X

Dostępna, występują problemy
z zasięgiem

X

inne

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ III

Opis
RODZAJ ZASOBU

GOSPODARKA I ROLNICTWO

miejsca pracy
(gdzie, ile? )

(nazwanie)

zasobu
jakim wieś dysponuje
80% mieszkańców prowadzi
gospodarstwa rolne, pozostali
mieszkańcy dojeżdżają
do pracy w Śremie i Poznaniu

Ferma brojlerów państwa
Jarmuszkiewicz, rolnicy także
znane firmy produkcyjne
prowadza usługi związane
i zakłady usługowe i ich
z branżą rolniczą
produkty

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe

Duże

Wyróżniające

X

X

gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne

uprawy hodowle

Kilkanaście gospodarstw od
kilku do kilkuset hektarów,
łącznie około 1000 hektarów

X

Zboża, rzepak, kukurydza,
ziemniaki, hodowla świń, krów
mlecznych, bydła opasowego
oraz brojlerów. Łąki

X
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wykorzystywane są na siano
lub sianokiszonkę

możliwe do
wykorzystania odpady
produkcyjne

ŚRODKI FINANSOWE
I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

zasoby odnawialnych
energii

środki udostępniane
przez gminę

MIESZKAŃCY ( KAPITAŁ
SPOŁECZNY I LUDZKI)

środki wypracowywane

autorytety i znane
postacie we wsi

Obornik i gnojowica do
nawożenia pół, drewno
pozyskane w lesie służy
jako materiał opałowy
Kilka domostw wykorzystuje
energie solarną, a jedno
domostwo wykorzystuje wody
termalne do ogrzewania
Sołectwo korzysta z Funduszu
Sołeckiego, który jest
głównym źródłem
finansowania wsi. Dzięki tym
środkom przeprowadzono
remont świetlicy
i uporządkowano teren obok
świetlicy. Z powodu małej
ilości mieszkańców sołectwo
ma małe możliwości
pozyskania środków
na szczeblu gminnym, dlatego
chętnie bierzemy udział
w projektach.
Wszystkie imprezy na terenie
sołectwa finansują sami
mieszkańcy. Organizowane są
zbiórki pieniędzy, panie
przygotowują smakołyki,
panowie teren pod imprezę,
miejsca. Sala wiejska jest zbyt
mała, by móc ją wynajmować
i czerpać korzyści.
Wsią zarządza sołtys Anna
Krępulec wraz z radą sołecką
Mirosławem Wilczykiem,
Marcinem Krajewskim,
Przemysławem
Kościelniakiem. Istotne
decyzje podejmuje się
wspólnie. Od 20.08.2015r.
we wsi działa też Grupa
Odnowy Wsi, której liderem
jest sołtys. Grupę tworzą
Mirosław Wilczyk, Błażej

X

X

X

X

X
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Adamski, Tadeusz Zacharyasz,
Stanisław Zajączkowski.
Uznaniem mieszkańców wsi
cieszą się także: Benon
Płocienniczak, Rozalia
Jarmuszkiewicz
krajanie znani w
regionie, w kraju i
zagranicą

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

przedsiębiorcy,
sponsorzy

Teodor Stępa – aktywny
działacz PSL, były Starosta
Śremski, były wiceprezes
Wałbrzyskiej Strefy
Ekonomicznej – to osoba
znana i lubiana we wsi

X

Pan Miesik prowadzi starą
kuźnię, pan Laskowski jest
ślusarzem. Wszyscy
mieszkańcy są zaangażowani i
chętnie biorą udział w pracach
na rzecz wsi.
Seniorami, którzy znają
historię miejscowości oraz
kultywują tradycję
i lokalne obrzędy, są panowie:
Stanisław Wilczyk, Czesław
Płocienniczak, Zbigniew
Piasecki.
Wszyscy mieszkańcy
sponsorują działania na rzecz
miejscowości. To dzięki nim
oraz ich ofiarności wioska się
rozwija i integruje. Osobą
spoza wioski zaangażowaną
w zaspakajanie potrzeb wsi jest
pan Sławomir Przybylski.
Wspiera sołectwo w różnym
zakresie i nie tylko
w branży elektrycznej, w której
jest przedsiębiorcą. Pomoc
do wsi kieruje także Centrum
Kultury Książ Wlkp., które
chętnie udostępnia niezbędne
wyposażenie i sprzęt na
lokalne uroczystości, a także
organizuje zajęcia dla dzieci

X

X
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i młodzieży.
osoby z dostępem do
Internetu i
umiejętnościach
informatycznych

Większość mieszkańców ma
dostęp do internetu.

pracownicy nauki

Studenci

X

związki i stowarzyszenia

Grupa Odnowy Wsi

X

kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)

współpraca zagraniczna
i krajowa

X

Umiejętności informatyczne
80% mieszkańców

Informacje o wsi dostępne są
na stronie internetowej gminy,
w prasie lokalnej „Tygodnik
Śremski”, „Tydzień ziemi
śremskiej”, „Kurier śremski”,
w gazetce parafialnej „Wieści
Parafialne” wydawanej przez
parafię św. Antoniego
w Książu Wlkp., w gazetce
Informator Gminny,
na stronie internetowej
ksiąskiego Centrum Kultury
Poprzez sołtysa wieś
współpracuje z gminą
i powiatem. Relacje są bardzo
dobre, gdyż zawsze szukamy
optymalnych rozwiązań
i kompromisu. Urzędnicy
chętnie służą pomocą przy
wypełnianiu formularzy
i udzielaniu informacji. Gmina
organizuje szkolenia
aktywizujące wieś. Dobrze
układa się współpraca
z innymi sołectwami.

X

X

Współpraca z gminą Śrem
i powiatem śremskim
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INFORMACJE
DOSTĘPNE O WSI

publikatory, lokalna
prasa

książki, przewodniki

strony WWW.

Informacje o wsi dostępne są
na stronie internetowej gminy,
w prasie lokalnej „Tygodnik
śremski”, „Tydzień ziemi
śremskiej”, Kurier śremski,
w gazecie parafialnej „Wieści
Parafialne” wydawanej
przez parafię św. Antoniego
w Książu Wlkp., w gazetce
Informator Gminny,
na stronie internetowej
ksiąskiego Centrum Kultury

X

„Nic o nas bez nas –
wspomnienia świadków
historii ziemi ksiąskiej - to
książka w której m.in.
mieszkańcy Sroczewa
wspominają okres II wojny
światowej
Na Facebooku działa strona
pt. Aglomeracja sroczewska

X

X

ZASOBY – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być
wykorzystane obecne 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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4. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT (SWOT – skrót od angielskich słów odpowiadającym silnym
i słabym stronom, szansom i zagrożeniom) służy przeanalizowaniu sytuacji
obecnej, a także najbliższej przewidywalnej przyszłości pod kątem tego,
czym dysponujemy, czego nam brakuje, co nam może pomóc, a czego powinniśmy
starać się uniknąć – aby nam nie szkodziło. Wynikiem analizy jest zestawienie
atutów (mocne strony), braków (słabe strony), szans i zagrożeń. Pomaga
to planować działania, zaspokajać potrzeby, wypełniać braki w sposób realny,
w oparciu o zasoby, wykorzystując szanse i wkalkulowując ryzyko zagrożeń
lub eliminując je.

SILNE STRONY
(atuty wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(słabości wewnętrzne)

1. Bogactwo szaty roślinnej sprzyjające
rekreacji. J

1. Brak utwardzenia większości dróg
gminnych. S

2. Działająca Grupa Odnowy Wsi. T

2. Niewystarczająca znajomość
mieszkańców na temat historii
wsi. T

3. Duże zaangażowanie mieszkańców
w życie wsi. T
4. Budynek świetlicy wiejskiej. S
5. Zajęcia odbywające się w świetlicy
wiejskiej (dla dzieci, rolników). J
6. Uchwalony fundusz sołecki na rozwój
miejscowości. B

3. Kiepska jakość gleb, niesprzyjająca
rolnictwu. B
4. Rozproszona zabudowa sołectwa,
niesprzyjająca integracji
mieszkańców. J
5. Brak kanalizacji sanitarnej. S

7. Bogactwo zwierzyny łownej – atrakcja
dla kół łowieckich. J

6. Niewystarczająco doposażona
świetlica wiejska. S

8. Zabytkowy cmentarz ewangelicki
wyróżniający miejscowość. T

7. Brak placu zabaw. S

9. Miejsca kultu religijnego, figury, krzyże. T
10. Szlak rowerowy na terenie sołectwa –

8. Brak siłowni zewnętrznej. S
9. Brak chodników przy drogach
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jako miejsce rekreacji. J
11. Starorzecze rzeki Warty z pomnikami
przyrody (dęby) – jako miejsce
wypoczynku. J
12. Kultywowanie przez mieszkańców
tradycji religijnej. T
13. Położenie na obszarze Natura 2000. T
14. Kultywowanie przez mieszkańców gwary
wielkopolskiej. T
15. Ciekawe fakty i przekazy wyróżniające
miejscowość - historia „Białego
Gościńca” – Trakt z Paradyża do Lądu
zwany traktem Jakubowym, oraz
z Dolska do Zaniemyśla. T
16. Posiadanie lokalnego nazewnictwa (stare
miasto, latówka, dęby). T

gminnych i powiatowych. S
10. Brak boiska sportowego. S
11. Brak placówek handlowych na
terenie sołectwa. S
12. Pomieszczenie, w którym mieści się
świetlica wiejska stanowi
współwłasność z osobą prywatną
co jest powodem do częstych
konfliktów. J
13. Niewystarczająca oferta kulturalna
wsi. J
14. Mała ilość mieszkańców wsi – mała
siła przebicia przy Budżecie
Obywatelskim. J
15. Brak kaplicy kościelnej. T

17. Możliwość pracy na miejscu-praca na
roli. B
18. Wieś w 100% zwodociągowana. S
19. Prywatne stawy jako miejsce wypoczynku
mieszkańców. J
20. Zachowanie tradycji poprzez
kolędowanie. T
21. Strona na Facebooku- reklama wsi. B
22. Duża ilość działek pod zabudowę
mieszkaniową. B
23. Większość mieszkańców posiada
zdolności informatyczne. J
24. Autorytety wsi: Anna Krępulec, Mirosław
Wilczyk, Przemysław Kościelniak, Benon
Płocienniczak, Rozalia Jarmuszkiewicz,
Błażej Adamski, Marcin Krajewski,
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Stanisław Miesik. T
25. Lokalni sponsorzy wspierający finansowo
i rzeczowo sołectwo. B
26. Sławne osoby wywodzące się z naszej
miejscowości: Leszek Dudziak, Teodor
Stępa. T

SZANSE

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)
1. Fundusz obywatelski gminy szansą na
rozwój sołectwa. B
2. Dobra współpraca z gminą, powiatem
w zakresie zgłaszanych interpolacji. J
3. Program Wielkopolska odnowa wsi,
szansą na pozyskanie środków
zewnętrznych. B
4. Dofinansowanie gminne do
infrastruktury wiejskiej. S
5. Dobry dostęp do służby zdrowia i
placówek oświatowych. J
6. Coraz większe zainteresowanie
agroturystyką, szansą na jej rozwój
w Sroczewie. B
7. Współpraca z lokalną prasą szansą na
reklamę wsi. B
8. Książki o historii wsi – „Nic o nas bez
nas – wspomnienia świadków historii
ziemi księskiej”. B

ZAGROŻENIA

(zagrożenie płynące z otoczenia)
1. Brak chodników przy drodze
powiatowej, powodujący zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu. J
2. Niewystarczająca ilość oświetlenia
dróg, powodująca zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu. J
3. Niewystarczająca infrastruktura
telekomunikacyjna – niedociągnięty
światłowód. S
4. Brak komunikacji miejskiej. J
5. Bliskość rzeki Warty powodującej
zagrożenia powodziowe – zalewanie
upraw. B
6. Biurokracja przy pozyskiwaniu
środków zewnętrznych. B
7. Utrudniony dostęp do ośrodków
akademickich. J
8. Słaby zasięg telefonii komórkowej. J
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5. ANALIZA POTENCJAU ROZWOJOWEGO
Analiza potencjału rozwojowego ma na celu gruntowne przemyślenia nad
charakterem i związkami przyczynowo-skutkowymi elementów wcześniej
przeprowadzonych analiz. Ma ona pomóc znaleźć faktycznie najważniejsze cele
ogólne, wspomagać równomierny, zrównoważony rozwój wsi, poprzez
zastosowanie wszystkich sfer życia, które z nich były dotąd słabiej rozwijane,
które wymagają szczególnej uwagi, na których można budować przyszłość wsi.
Pomaga również doprecyzować sformułowania użyte we wcześniejszych analizach.
Kategorie analizy potencjału rozwojowego ( 4 sfery/aspekty życia):
 Standard życia: stanowią czynniki materialne, infrastruktura
techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej (ilość, dostępność
i stan), np.: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, wodociąg,
kanalizacja, sieć telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom
kultury, boisko, plac zabaw dla dzieci, przedszkole, szkoła,
biblioteka, placówki usługowe, wyposażenie oraz stan posesji
i budynków
 Jakość życia: stanowią czynniki niematerialne – tworzą atmosferę
między ludźmi np.: relacje sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka,
życzliwość,
akceptacja
postaw
aktywnych,
poczucie
współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji,
oferta kulturalna, edukacyjna, wypoczynku i rekreacji oraz życia
społecznego, poziom samoorganizacji społecznej, poczucie
bezpieczeństwa,
zagrożenia,
dostępność
komunikacyjna,
zaopatrzenie w towary i usługi, stan środowiska, poziom
wykształcenia.
 Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy
wpływające na ich możliwości i źródła zarobkowania np.:
rozstrzygnięcia planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych,
zorganizowanie się przedsiębiorców i producentów rolnych, usługi
i produkcja, produkty, możliwości pozyskiwania dochodu przez
społeczność lokalną na cele publiczne, promocja.
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 Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego: to jakość niemożliwa
do uzyskania w dużym mieście, charakterystyczna dla małych społeczności
tj.: kultura, tradycje, obyczaje, gwara, kultywowanie i rozwijanie poczucia
wspólnoty, wzorce wychowawcze i wieź międzypokoleniowa, uroczystości
i rocznice, lokalny kult, pamięć o wybitnych mieszkańcach i wydarzeniach,
lokalny, indywidualny styl osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy
i przyrodniczy, charakterystyczne elementy architektury i urządzenia
przestrzeni publicznej, lokalna kuchnia i potrawy.

Wynikiem analizy potencjału rozwojowego jest liczbowe określenie stosunku
pozytywów (mocnych stron, zasobów i szans) do negatywów (słabych stron,
braków, niedogodności i zagrożeń) w odniesieniu do każdego z czterech
aspektów życia. Porównanie propozycji liczbowych ułatwia określenie, które
ze sfer życia są świadomie rozwijane, a które traktowane „po macoszemu”,
które sfery powinny ten rozwój wspierać.
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Analiza potencjału rozwojowego wsi
silne strony
słabe strony

szanse
zagrożenia

2

1

7

2

8

1

4

5

(-/=)

(+/-)

Standard życia

Jakość życia

(warunki materialne)

(warunki niematerialne)

4,18; 1,5,6,7,8,9,10,11; 4; 3

1,5,7,10,11,19,23; 4,12,13,14;
2,5; 1,2,4,7,8

15,17,18,23
Tożsamość wsi i wartości
życia wiejskiego
2,3,8,9,12,13,14,15,16,20,24;
2,15

11

0

2

0

(+/=)

Byt
(warunki ekonomiczne)
6,17,21,22,25; 3; 1,3,6,7,8; 5,6

5

5

1

2

(+/+)
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Standard: Obszar generalnie na minus. Silne strony wraz szansami w mniejszości
do słabych stron i zagrożeń (3/9). W rozbiciu na płaszczyznę zewnętrzną
i wewnętrzną ta druga przedstawia się gorzej. Stosunek silnych do słabych stron
2/8. Zewnętrznie obszar obojętny (1/1). Największą bolączką mieszkańców
sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura tak techniczna (drogi, chodniki,
kanalizacja) jak i społeczno-kulturalna wymagająca uzupełnienia, doposażenia
i modernizacji. Największym problemem w tym obszarze są fundusze, a szansą
na rozwój tej płaszczyzny środki zewnętrzne.
Jakość: Obszar całościowo obojętny. Stosunek silnych stron wraz szansami
do słabych stron i zagrożeń w stosunku 9/9. Wewnętrznie płaszczyzna jakości
dodatnia, stosunek silnych stron do słabych 7/4. Zewnętrznie obszar ujemny
w stosunku szans do zagrożeń 2/5. Wieś jest zintegrowana, a mieszkańcy chętnie
działaj na rzecz jej rozwoju. Pomocą w rozwijaniu tego obszaru, byłoby
niewątpliwie wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez rozbudowę
infrastruktury społecznej.
Byt: Obszar generalnie na plus. Silne strony wraz szansami w większości
do słabych stron i zagrożeń (10/3). W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną
i zewnętrzną podobnie. Wewnątrz: silne strony do słabych w stosunku 5/1,
zewnętrznie szanse do zagrożeń 5/2. Mieszkańcy czują względną stabilizację
finansową. Sołectwo ma szansę na poprawę warunków materialnych, upatruje jej
gównie w środkach zewnętrznych i rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Zaleca się
przede wszystkim promocję miejscowości i propagowanie jej walorów
przyrodniczych.
Tożsamość: Obszar całościowo na plus. Silne strony wraz z szansami do słabych
i zagrożeń w stosunku 11/2. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną
i zewnętrzna, ta pierwsza przedstawia się zdecydowanie lepiej. Silne do słabych
w stosunku 11/2. Zewnętrznie obszar obojętny, szanse do zagrożeń 0/0.
Mieszkańcy mają silne poczucie przynależności i tożsamości, opartej głównie
na dziedzictwie kulturowym wsi, jej cennych walorach przyrodniczych
i specyficznych relacjach międzyludzkich. Zaleca się dalsze kultywowanie owego
poczucia przynależności do wspólnoty.
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6. WIZJA WSI: wyobrażenie stanu docelowego wsi, oddaje zbiorowe marzenia
i oczekiwania co do przyszłości, jest realna, bazuje na atutach, nie abstrahuje
od barier, wzmacnia czynniki wyróżniające wieś, zawiera dźwignię rozwojową.

Sroczewo to spokojna, malowniczo położona wieś,
nad rzeką Wartą, gdzie wypoczywa się w zgodzie
z naturą, wśród pomników przyrody.
Na każdym kroku spotykasz się z życzliwością
mieszkańców, którzy kultywują tradycję lokalną.
Doskonała infrastruktura poprawia jakość życia
i wpływa na zadowolenie mieszkańców.

” Sroczewo oaza spokoju i relaksu”
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7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI - SROCZEWO na OKRES 12 m-c
Kluczowy problem

Odpowiedź

Co nas najbardziej
zintegruje

Wspólna zabawa

Na czym nam
najbardziej zależy

Ułatwienie dostępu Wykonanie podjazdu i zakup bramy
do placu i większe
bezpieczeństwo

Co nam najbardziej Niewystarczająca
przeszkadza?
oferta kulturalna

Propozycje projektu

Organizacja dożynek

Zajęcia taneczne dla mieszkańców

Co najbardziej
Zagospodarowanie Budowa wiaty i parkingu
zmieni nasze życie? placu przy świetlicy
Co nam przyjdzie
najłatwiej?

Zmobilizowanie
mieszkańców

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

Organizacja „Dnia kobiet”

Czy na stać na realizację?
(tak/nie)
Organizacyjnie Finansowo

Punktacja

Hierarchia

Tak

Tak

3+3+3=9

III

Tak

Nie

4+4+4=12

II

Tak

Tak

1+1+1=3

V

Tak

Nie

5+5+5=15

I

Tak

Tak

2+2+2=6

IV

Budowa wiaty i parkingu – pozyskanie środków z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.
Wykonanie podjazdu i zakup bramy – pozyskanie środków z PROW
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8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI - SROCZEWO
Wizja wsi (hasłowa): „Sroczewo oaza spokoju i relaksu”
I. Plan rozwoju
1. CELE
Co trzeba osiągnąć aby
urzeczywistnić wizję
naszej wsi?

2. Co nam pomoże osiągnąć cele?
(zasoby, silne strony, szanse)

ATUTY

ZASOBY

silne strony i szanse jakie
wykorzystamy

których użyjemy

II. Program rozwoju
3. Co nam może
przeszkodzić?

(słabe strony, zagrożenia)

Projekty przedsięwzięcia jakie wykonamy

BARIERY

słabe strony jakie wyeliminujemy,
zagrożenia jakich unikniemy

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

1.Pobudzenie
tożsamości,
kultywowanie tradycji

Grupa odnowy
wsi, świetlica oraz
plac, seniorzy wsi
przekazujący
lokalne tradycje
i obyczaje –
dysponujący
wiedzą
historyczną,

Duże
zaangażowanie
mieszkańców,
posiadanie
lokalnego
nazewnictwa
i gwary, liderzy wsi
na czele
z członkami rady

Niewystarczające
fundusze, sceptyczne
nastawienie niektórych
mieszkańców do
proponowanej oferty

1.1 Organizowanie spotkań przy ognisku
z seniorami wsi, mające na celu poznanie
historii wsi
1.2 Spotkania różańcowe w świetlicy
1.3 Piknik sołecki
1.4 Kolędowanie dzieci z okazji święta
Trzech Króli
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prywatne zdjęcia
mieszkańców

sołeckiej, Chrobot
Józef (spoza
sołectwa) dysponujący wiedzą
o historii wsi

1.5 Nabożeństwa majowe przy figurze
1.6 Wypiekanie wielkanocnych bab
i święcenie potraw
1.7 Zorganizowanie spotkania w świetlicy
z pasjonatem historii
1.8 Obrzędy Sroczewskie – puszczanie
wianków na rzece Warcie
1.9 Przygotowanie i opracowanie kroniki
wsi, w tym przypomnienie historii
o „Białym Gościńcu”
1.10 Zorganizowanie pikniku rodzinnego
na brzegu Warty

2.Zagospodarowanie,
oznakowanie
i odrestaurowanie
miejsc kultu
i zabytków

Obiekty kultu
religijnego (krzyż,
figury), ogólna
informacja
o historii

Duże
zaangażowanie
mieszkańców wsi,
pomniki przyrody

Niewystarczająca
informacja
udokumentowana
(publikacje na temat
historii wsi), brak kroniki

2.1 Zagospodarowanie miejsca przy
figurach
2.2 Odrestaurowanie przydrożnego
krzyża
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Sroczewa,
cmentarz
ewangelicki

2.3 Uporządkowanie zabytkowego
cmentarza ewangelickiego wyróżniającego
miejscowość
2.4 Oznakowanie pomników przyrody
2.5 Oznakowanie tablicą informacyjną
miejsc historycznych
B. STANDARD ŻYCIA

1. Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
przy świetlicy

Uporządkowany,
wyznaczony
i ogrodzony teren
45/35 m,

Zaangażowanie
mieszkańców,
fundusz sołecki,
grupa odnowy wsi,
sołtys, dobra
współpraca
z powiatem i gminą

Bariery formalno-prawne,
niewystarczająca ilość
środków finansowych,
brak niezbędnej
dokumentacji do
przeprowadzenia budowy,
niewystarczająca
współpraca
z współwłaścicielem
budynku i terenu

1.1 Budowa wiaty i parkingu
1.2 Budowa podjazdu, zakup i montaż
bramy
1.3 Budowa placu zabaw
1.4 Budowa pomieszczenia
gospodarczego na placu przy świetlicy
1.5 Oświetlenie placu przy świetlicy
1.6 Nawiezienie ziemi przy świetlicy
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2. Poprawa
infrastruktury
technicznej

Usytuowanie przy
drodze
powiatowej
i gminnej

Teren położony w
centrum wsi przy
głównej drodze
powiatowej

Zły stan dróg,
niewystarczające środki
finansowe, bariery
formalno-prawne

2.1 Utwardzenie drogi gminnej
prowadzącej wzdłuż wsi – „Latówka”
2.2 Uzupełnienie nawierzchni pomiędzy
posesją 15, a posesją nr 16 – droga
powiatowa
2.3 Uzupełnienie oświetlenia drogowego
przy drodze powiatowej (od posesji
nr 12 do posesji nr 15)
2.4 Budowa ścieżki rowerowej od
„Latówki” w kierunku rzeki Warty

C. JAKOŚĆ ŻYCIA

1.Zwiększenie oferty
sportowoturystycznorekreacyjnej

Położenie nad
rzeką Wartą,
Starorzecze

Atrakcyjne
położenie,
bogactwo szaty
roślinnej

Niewystarczająca ilość
środków finansowych,
bariery prawne, brak
uregulowań własności
ziemi, pozwolenie na
posadowienie pomostu,
ukształtowanie terenu
(związane z rzeką,

1.1 Budowa i montaż pomostu na Warcie
w Sroczewie
1.2 Wyznaczenie pola biwakowego nad
Wartą
1.3 Organizacja spływu kajakowego
z Gogolewa do Sroczewa
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starorzecze) - zagrożenie
powodzią

2.Zwiększenie oferty
kulturalnej
i edukacyjnej

Świetlica, rzeka
Warta,
współpraca
z gminą Śrem
i organizacjami
w zakresie
turystyki wodnej

Walory
przyrodnicze,
mieszkańcy wsi,
grupa odnowy wsi,
sołtys, rada sołecka

Niewystarczająca ilość
środków finansowych,
niewystarczająca
komunikacja miejska

1.4 Organizacja zawodów wędkarskich
1.5 Organizacja rajdów rowerowych
„Latówką do Warty”

2.1 Organizacja wycieczek – rejs „Bajką”,
spacer po promenadzie
2.2 Organizacja pleneru malarskiego
i fotograficzny przy Warcie
2.2.1 Zakup materiałów do
przeprowadzenia pleneru malarskiego
i fotograficznego
2.3 Organizacja wystawy w świetlicy
(fotografia, obrazy przedstawiających
wieś Sroczewo)
2.4 Uczestnictwo w warsztatach
plenerowych nad Wartą, organizowanych
przez gminę Śrem
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3.Poprawa estetyki wsi Sprzęt do wywozu Zaangażowanie
śmieci
mieszkańców

Niewystarczająca ilość
środków finansowych

3.1 Wspólne sprzątanie wsi
3.2 Zakup roślin do nasadzenia
i urządzeń do pielęgnacji terenów
zielonych
3.3 Zakup i montaż koszy na śmieci oraz
stojaków na rowery

D. BYT

1. Promocja wsi

Strona
internetowa na
Facebooku,
artykuły
w lokalnej prasie,
fundusz sołecki,
grupa odnowy
wsi, sołtys, rada
sołecka

Lokalni sponsorzy,
pasjonat historii
Józef Chrobot,
osoby posiadające
zdolności
informatyczne,
współpraca z prasą
lokalną

Niewystarczająca ilość
środków finansowych,

1.1 Wydanie folderów o historii wsi
1.2 Aktualizacja bieżących informacji
o sołectwie na Facebooku
1.3 Zamieszczanie ogłoszeń i plakatów
o organizowanych imprezach
1.4 Założenie strony internetowej
sołectwa
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2.Poprawa warunków
bytowych
mieszkańców wsi

Świetlica do
szkoleń, duża
ilość
działek pod
zabudowę,
możliwość pracy
na miejscu,
mieszkańcy

Moda na
agroturystykę,
Coraz większe
zainteresowanie
agroturystyką

Bariery formalno-prawne,
niewystarczająca ilość
środków finansowych,
niewystarczające
zaangażowanie
i zainteresowanie
tematyką szkoleń, małe
zainteresowanie
agroturystyką

2.1 Szkolenia z zakresu pozyskiwania
środków finansowych – zakładanie
działalności pozarolniczej
i gospodarczej
2.2 Szkolenia z zakładania
prowadzenia agroturystyki
2.3 Organizacja festynu – sprzedaż
produktów regionalnych (potraw
i wyrobów lokalnych)
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PLAN DŁUGOTERMINOWY zawiera opis planowanych zadań
inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie
co najmniej 10 lat od dnia przyjęcia odnowy miejscowości, w kolejności
wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju wsi. Plan ten powinien
obejmować i wykorzystywać atuty oraz zasoby wsi eliminując bariery
zewnętrzne i wewnętrzne.

Analiza potencjału, analiza SWOT, wizja, plan długo i krótkoterminowy
(elementy strategii) należy sukcesywnie - w miarę potrzeb aktualizować,
uzupełniać i rozszerzać. Wszelkie zmiany dokonywane w analizach skutkują
automatycznie koniecznością naniesienia zmian w pozostałych elementach
strategii.

Plan ten jest ambitny,
Trudny, my to wiemy.
Lecz my też ambitni,
Więc… zrealizujemy.
Małymi kroczkami
Tip topem do celu,
Bo takim sposobem
Dochodziło wielu.
Mamy chęć, to podstawa.
Wiemy jak i co.
I jak w tej piosence:
„Bo jak nie my, to kto?”
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi – Sroczewo
uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:

1. Anna Krępulec
2. Błażej Adamski
3.Anna Kościelniak
4. Marcin Krajewski
5. Mirosław Wilczyk

Podpis moderatorów odnowy wsi:

1. Ewa Jankowiak
2. Mirosława Woźniak

Załączniki:
1. Lista obecności na warsztatach sołeckich.
2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz
warsztatów sołeckich (płyta CD).
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