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WSTĘP: 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Palędzie jest dokumentem strategicznym, 

określającym kierunki rozwoju miejscowości na lata 2022-2026.  

To plan zamierzeń mieszkańców Palędzia i należy go traktować jako dokument 

pomocniczy przy podejmowaniu decyzji dotyczących wsi, zarówno przez władze 

sołectwa, jak i władze gminy. 

 

Jego wykonanie zależy od wielu czynników, a zawarte w nim projekty  

i przedsięwzięcia będą z pewnością modyfikowane stosownie do zmieniających się 

uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz pojawiających się nowych 

możliwości finansowania.  

 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Palędzie na lata 2022-2026 spełnia wymagania, 

stawiane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego realizatora programu 

Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020 +. Zawiera charakterystykę miejscowości, analizę 

jej zasobów wraz z oceną słabych i mocnych stron. Poprzez warsztaty 

przeprowadzone z udziałem mieszkańców, opracowana została wizja rozwoju 

miejscowości, plan długo i krótkoterminowy służący odnowie miejscowości.  

 

Zasadniczy wkład w powstanie i kształt niniejszego dokumentu wnieśli mieszkańcy 

Palędzia biorący udział  w warsztatach podczas których dokonano wyżej 

wymienionej analizy. 

 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Palędzie na lata 2022-2026 podlega przyjęciu przez 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Palędzie oraz  Radę Gminy Dopiewo.
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Dopiewo   Sołectwo: Palędzie      Liczba mieszkańców: 1989 osób 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne  

zawiązana grupa odnowy wsi x 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

 

porządkowanie wsi  

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

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

głównych potrzeb 

x 

liczna grupa odnowy wsi 

(skupia przedstawicieli organizacji i 

instytucji) 

 

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 

x 
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 

x 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

x liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

x 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
x 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi x 
powszechna odnowa prywatnych posesji x 

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) 
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projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     
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Sprawozdanie z wizji w terenie 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Palędzie, 23.10.2021r. 

Uczestnicy: sołtys, moderatorki programu Wielkopolska Odnowa Wsi 

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

Palędzie- wieś w gminie Dopiewo, powiat poznański. Aktywność społeczna na poziomie zaawansowanym, ożywiane przez grupę odnowy wsi, 

KołoGospodyń Wiejskich, Radę Sołecką, Ochotniczą Straż Pożarną. W ramach środków pozyskanych m.in. z programu Wielkopolska Odnowa 

Wsi odnowiono teren przy świetlicy wiejskiej i wiejską infrastrukturę rekreacyjną, tj. boisko sportowe oraz po rewitalizacji stawu zakupiono 

fontannę. Na terenie wsi kultywuje się pamięć o urodzonym w Palędziu werbiście Ojcu Marianie Żelazku- polskim duchownym, który niósł 

pomoc biednym i trędowatym w Indiach, za co był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. W sołectwie znajduje się wyremontowana 

świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, place zabaw, siłownia zewnętrzna, scena oraz wielofunkcyjne boisko. Wiele grup 

społecznych uprawia aktywność fizyczną- łucznictwo, nornic walking, freesbee, koszykówkę, piłkę nożną, ćwiczenia fitness dla kobiet. Koło 

Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka  oraz  kluby sportowe organizują liczne wydarzenia o charakterze integracyjnym. Drogi utwardzone w stanie 

dobrym, niektóre z nich wymagają modernizacji. We wsi dominują jednak drogi nieutwardzone. Charakter zabudowy zmienia się przez liczne 

powstawanie nowych budynków i napływ mieszkańców. Spowodowało to, że wieś zatraca czysto rolniczy charakter i staje się „sypialnią 

Poznania”. Wieś dobrze skomunikowana, funkcjonuje komunikacja kolejowa. Duży napływ mieszkańców i bardzo często zamknięty przejazd 

kolejowy powoduje spore „zakorkowanie” głównej drogi w Palędziu. Duża ilość zakładów usługowych.  Zabudowa o układzie wielodrożnicy. 

Sołectwo korzysta z budżetu sołeckiego (nie funkcjonuje fundusz sołecki) oraz budżetu obywatelskiego. 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną. 

 

 

Data:  23.10.2021 r.         Sporządził: Anna Wieczorek,  Natalia Szymanowska 
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         Staw z fontanną Palędzie         Parkuj i Jedź- przystanek przesiadkowy Palędzie 

 

                        

     Świetlica wiejska Palędzie       Palędzie 
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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 
las na granicy wsi, teren 

równinny 
x   

stan środowiska 

spory smog zimą, czasowo 
przykre zapachy z Colasa, 
hałas z rampy kolejowej, 

latem susza 

x   

walory klimatu -    

walory szaty roślinnej pola uprawne, las x   

cenne przyrodniczo obszary lub 
obiekty 

Lasy Palędzko-Zakrzewskie, 
drogi śródpolne stanowiące 

szlaki pieszo-rowerowe 
 x  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
ostoja dzików, zwierzęta 

płowe, liczne ptactwo: sroki, 
sikorki, wróble, kosy, inne 

 x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy) 

staw w centrum wsi  x  

wody podziemne 
mieszkańcy posiadają własne 

studnie 
 x  

gleby klasy III - IV  x  

kopaliny -    

walory geotechniczne -    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 

Pałacyk – dworek z XIX wieku 
otoczony parkiem 

krajobrazowym, obecnie w 
prywatnych rękach. 

Stuletnia stacja PKP na trasie 
Moskwa-Warszawa-Berlin. 

Zwarta zabudowa 
jednorodzinna. 

 x  

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

ukształtowane centrum życia 
społecznego, odnowiony 

budynek świetlicy wiejskiej, 
plac zabaw i zagospodarowane 

boisko 

 x  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 
zwarta zabudowa 

jednorodzinna 
 x  

zabytki i pamiątki historyczne 

- XIX-wieczny dworek, 
stuletni budynek dworca 

kolejowego,  
- stuletnia figura NMP,  

  x 
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- miejsca pamięci Ojca Mariana 
Żelazka – werbisty 

opiekującego  się w Indiach 
chorymi na trąd,  

- mogiły w lasach Palędzko-
Zakrzewskich 

osobliwości kulturowe -    

miejsca, osoby i przedmioty kultu 
Figura NMP, miejsca pamięci 

O.M. Żelazka 
 x  

święta, odpusty, pielgrzymki -    

tradycje, obrzędy, gwara Dożynki, obrzędy wielkanocne  x  

legendy, podania i fakty historyczne 

Bitwa pod Palędziem  
w 1331 r., wspomniano o tym 

w Księgach Krzyżackich. 
Wygrana bitwa pod 

dowództwem Hrabiego 
Bnińskiego ochroniła Gród 

poznański przed najeźdźcą 
niemieckim. 

W 1939 roku w lasach 
palędzko-zakrzewskich 
hitlerowcy zamordowali 
kilkaset osób, w tym 70. 
studentów Uniwersytetu 

Przyrodniczego. Pozostałością 
są mogiły, o które dbają 
okoliczni mieszkańcy. 

  x 

przekazy literackie 
Kroniki Krzyżackie - 

dokumenty w Archiwum 
Poznańskim 

  x 

ważne postacie i przekazy  historyczne 
Ojciec Marian Żelazek – 

werbista 
  x 

specyficzne nazwy -    

specyficzne potrawy 

poznańskie potrawy, np. Szare 
kluchy z zasmażoną kapustą; 
Forszmak ziemniaczany ze 

śledziami; Parzybroda –
kapuśniak z białej kapusty na 
podrobach. Są nieznane dla 
osób napływowych, jednak 
starsza generacja doskonale 

zna te potrawy. 

 x  

dawne zawody kaletnik, snycerz x   

zespoły artystyczne, twórcy -    

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
 

Opis (nazwanie) zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 
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MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 działki pod zabudowę mieszkaniową 

dostępne, prywatne – 
przekształcane w miarę 

potrzeb właścicieli 
 x  

działki pod domy letniskowe -    

działki pod zakłady usługowe i 
przemysł 

wyznaczone zgodnie z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 
   

pustostany mieszkaniowe Prywatne x   

pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 
-    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 place publicznych spotkań, festynów plac przy świetlicy wiejskiej  x  

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica wiejska, remiza  x  

miejsca  uprawiania sportu 
boisko, siłownia zewnętrzna, 

las 
 x  

miejsca rekreacji 
boisko, tereny leśne, drogi 

śródpolne 
 x  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 
polne drogi zagospodarowane 

na szlaki rowerowe 
 x  

szkoły -    

przedszkola 
Przedszkole Publiczne 

Bajkowa Wyspa 
 x  

biblioteki -    

placówki opieki społecznej -    

placówki służby zdrowia -    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

wodociąg, kanalizacja cała wieś posiada  x  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

większość ulic 
nieutwardzonych, dobrze 

oznakowane, wieś częściowo 
oświetlona 

  
x 

 

chodniki, parkingi,  
chodniki są tylko przy 2 

głównych ulicach 
 x  

sieć telefoniczna i dostępność 
Internetu 

dostępną sieć telefoniczna, 
światłowód Inea 

 x  

telefonia komórkowa dobry zasięg  x  

Internet szerokopasmowy światłowód  x  

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

a)stacja PKP  x  

b) przystanki autobusowe  x  
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inne 

 
 

wieś zgazyfikowana 

  
 
x 

 

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? ) 
małe firmy i zakłady 

usługowe przy domach, 
Colas 

x   

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

-    

gastronomi Restauracja Nasza Kuchnia x   

miejsca noclegowe -    

gospodarstwa rolne 
kilka gospodarstw o 

powierzchni powyżej 20 ha 
plus dzierżawy 

 x  

uprawy hodowle 
kukurydza, burak cukrowy, 
zboże, warzywa okopowe 

 x  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

-    

zasoby odnawialnych energii 
fotowoltaika na prywatnych 

posesjach 
x   

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 
P

O
Z

Y
S
K

IW
A

N
IE

 F
U

N
D

U
S

Z
Y

 

środki udostępniane przez gminę  
lub powiat 

 
budżet sołecki, fundusze dla 
organizacji pozarządowych 

  
x 

 

środki wypracowywane 

 
 
 
 
- 
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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 -    

krajanie znani w regionie,  
w kraju i zagranicą 

Werbista O.M.Żelazek   x 

osoby o specyficznej  
lub ważnej wiedzy  

i umiejętnościach, m.in. studenci 

-    

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Colas, Easy Fit, Auto Tech, 
Limuzynka, Myjnia Parowa, 

,Levent, Easy Kamper, 
Eldrew, PolyTop Polska, 

Przedsiebiorstwo 
Wielobranżowe NATA 

 
 
x 

  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

-    

pracownicy nauki -    

związki i stowarzyszenia 

koło gospodyń wiejskich, 
ochotnicza straż pożarna, 

kluby sportowe: Uczniowski 
Klub Sportowy GROT, Klub 
Sportowy Freesbee BRAVE 

BEAVERS, Akademia 
Piłkarska WILKI oraz 
Towarzystwo Przyjaźni  

O.M. Żelazka 

   
 
 
x 

kontakty zewnętrzne  
(np. z mediami) 

-    

współpraca zagraniczna i krajowa -    

IN
F

O
R

M
A

C
JE

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I 

publikatory, lokalna prasa Czas Dopiewa  x  

książki, przewodniki -    

strony www 

-    

 

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. Odnowiona świetlica wiejska (S) 

2. Remiza OSP (S) 

3. Zagospodarowane boisko sportowe (S) 

4. Organizacje działające w sołectwie angażujące się  

w sprawy miejscowości, wspierające podejmowane 

działania (J) 

5. Dwa place zabaw (S) 

6. Siłownia zewnętrzna (S) 

7. Siłownia dla seniorów (S) 

8. Znany Palędzianin – Ojciec Marian Żelazek – werbista  

(T) 

9. Miejsce pamięci – groby zamordowanych więźniów 

Fortu VII, wojskowi, urzędnicy państwowi, studenci, 

nauczyciele akademiccy, ziemianie, działacze polityczni 

i społeczni, powstańcy wielkopolscy, harcerze, księża 

i zakonnice, a także mieszkańcy gmin Dopiewo 

i Tarnowo Podgórne) (T) 

10. 100-letnia figura NMP w centrum wsi (T) 

11. Dworzec kolejowy (S) 

12. Parking P&R (S) 

13. Lokalny kult – spotkania mieszkańców 

wspominających m.in. O.M. Żelazka (T) 

14. Towarzystwo Przyjaciół O.M. Żelazka ( J) 

15. Przywiązanie rdzennych mieszkańców do historii (T) 

16. Zaangażowanie Palędzian w akcję związaną z DBO  

( Dopiewski Budżet Obywatelski)– liczny udział (B) 

17. Znak graficzny z bocianem – logo wsi (B) 

18. Staw z fontanną w centrum wsi (J) 

19. Ochotnicza Straż Pożarna w Palędziu (J) 

20. Koło Gospodyń Wiejskich w Palędziu (J) 

21. Dobra współpraca pomiędzy Klubami sportowymi  

a NGO ( J) 

 

 

1. Większość ulic nieutwardzona (S) 

2. Ulice bez chodników - niebezpieczna droga do 

szkoły, dla dzieci idących na zajęcia do 

miejscowości obok (S) 

3. Wytwórnia mas bitumicznych zanieczyszczająca 

powietrze (J) 

4. Kolizyjny przejazd kolejowy (S) 

5. Rampa przeładunkowa PKP w centrum wsi (S) 

6. Nie ma ścieżek rowerowych (S) 

7. Nie ma miejsca typu skatepark, toru dla rolkarzy 

- dla starszej młodzieży (S) 

8. Traktowanie miejscowości  tylko jako ”sypialnię 

Poznania” przez mieszkańców napływowych, nie 

identyfikujących się z wsią (J) 

9. Nie ma przejścia pod lub nad torami – 

mieszkańcy przechodzą przez tory (S) 

10. Miejscowo nie ma  oświetlenia ulicznego (S) 

11. Zaniedbane skwery (J) 

12. Młodzież gromadząca się przy dworcu PKP (J) 
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SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

 

1. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (B) 

2. Dobra współpraca z Urzędem Gminy (J) 

3. Potencjał społeczny wśród nowych mieszkańców 

(J) 

4. Powstające Centrum Aktywności Lokalnej na 

dworcu PKP (J) 

5. Współpraca z okolicznymi miejscowościami (J) 

6. Udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi (J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Linia kolejowa – Berlin – Warszawa– bardzo często 

zamknięty przejazd kolejowy (S) 

2. Zbyt duży napływ nowych mieszkańców ( J) 

3. Pandemia covid- 19 (J) 

4. Zmieniające się przepisy prawa (J) 

5. Nowa konkurencja w postaci nowych grup odnowy 

wsi (B) 

6. Korkujące się główne drogi (J) 

7. Niski poziom edukacji w pobliskiej największej 

szkole (J) 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  

 
 

                                  8           0                                                                      6         5 

         4     5 

   8     1       

   ( =  ,  - )                                                                          ( + ,  = ) 

 

 

 

   

 

 

          

            

 5 0 

                 2         1 0        0 

 

               0          1                                                                                                       ( + ,  =  ) 

             (  + ,  =  )          

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

1,2,3,5,6,7,11,12,1,2,4,5,6,

7,9,10,1 

Jakość życia  

(warunki niematerialne) 

4,14,18,19,20,21,3,8,11,12,

2,3,4,5,6,2,3,4,6,7, 

 

Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

8,9,10,13,15 

Byt  

(warunki ekonomiczne) 

16,17,1,5, 



 

17 

 

 

 

WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

 

Aktywne Palędzie – jesteśmy jedną drużyną 

 

 

PALĘDZIE -  to spokojna wieś otoczona polami i granicząca z lasem, w której drogi łączą miejsca i 

ludzi. Postawiliśmy na sport i współpracę, która daje możliwość integracji mieszkańców napływowych 

z mieszkającymi od pokoleń. Mamy ciekawe miejsca rekreacyjne i atrakcyjną wspólną przestrzeń. 

Dajemy możliwość dbania o zdrowie zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom i dziadkom. Mamy zamiar 

nadal tworzyć, budować i uatrakcyjniać życie mieszkańców zachęcać do współdziałania. 

Zagospodarowana przestrzeń publiczna jest miejscem zachęcającym do spotkań a współpraca  

jednoczy  mieszkańców i  czyni bardziej wartościowym nasze życie.
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWYODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Aktywne Palędzie – jesteśmy jedną drużyną 

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.Kultura, obyczaje, tradycyjne 

zawody, lokalny kult 

 

- Towarzystwo na rzecz O.M. Żelazka 

- groby palędzkie 

- potrawy wielkopolskie 

- dobrze wyposażona kuchnia w świetlicy 

 

- małe zaangażowanie społeczne 

- niewystarczające środki finansowe 

- opór społeczny 

- zmieniające się przepisy 

1.1 Bitwa Palędzka – piknik historyczny 

1.2 Wspólne gotowanie 

1.3 Pokazy ginących zawodów 
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B. STANDARD ŻYCIA 

1. Poprawa infrastruktury drogowej 

2.Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy 

3. Przekop pod torowiskiem PKP – 

ułatwienie przejścia na perony 

kolejowe od strony Palędzia 

- świetlica i otoczenia 

- wspólna wizja korzystających ze 

świetlicy wsi 

- niewystarczające środki finansowe 

- małe zaangażowanie społeczne 

- opór społeczny 

- zmieniające się przepisy 

1.1 Budowa/rozbudowa/remont ulicy 
Nowej 
1.2 Budowa/rozbudowa/remont ulicy 
Spokojnej 
1.3 Budowa/rozbudowa/remont ulicy 
Pięknej 
1.4 Budowa/rozbudowa/remont ulicy 
Olszynowej 
1.5Budowa chodnika na ul. Leśnej 
1.6 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej 
na ul. Ojca Mariana Żelazka 
1.7 Budowa/rozbudowa/remont ulicy 
Malinowej 
1.8 Budowa/rozbudowa/remont ulicy 
Wrzosowej 
2.1 Budowa wiaty( wyburzenie sceny)  
2.2 Zagospodarowanie przestrzeni 
bezpośrednio przy świetlicy w celu 
stworzenia miejsca dla ćwiczących np. jogę 
3.1 Budowa przejścia podziemnego pod 
torowiskiem PKP(od strony ulicy Nowej), 
aby umożliwić bezpieczny dostęp do 
przewozu kolejowego mieszkańcom  
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1.Aktywizacja mieszkańców poprzez 

wzmacnianie poczucia 

współuczestnictwa, współtworzenia  

2. Wzmocnienie NGO 

3. Poprawa wizerunku wsi 

- świetlica wiejska 

- powstające centrum CAL (Centrum 

Aktywizacji Lokalnej) 

- istniejące NGO 

 

- za małe zaangażowanie społeczne 

- opór społeczny 

- zmieniające się przepisy prawa 

 

 

1.1  Festyn rodzinny  

1.2 Piknik sportowy  

1.3 Warsztaty dla seniorów 

1.4 Warsztaty kulinarne dotyczące kuchni 

regionalnej 

1.5 Pokazy i warsztaty ginących zawodów 

2.1 Organizacja warsztatów dla 

mieszkańców 

2.2 organizacja szkoleń dla kobiet 

powracających z urlopu macierzyńskiego 

3.1 Wspólne z mieszkańcami nasadzenia 

zieleni na skwerach i ulicach 

3.2 Wspólne  ozdabianie wsi na lokalne 

święta np. dożynki, gwiazdka 
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D. BYT 

1. Rozstrzygnięcia planistyczne 

2. Wsparcie postaw 

przedsiębiorczych 

3. Promocja sołectwa 

 

- możliwości pozyskania dofinansowania 

- istniejące logo sołectwa 

- zaangażowanie w sportową integrację 

-niewystarczające środki finansowe 

- za małe zaangażowanie społeczne 

- opór społeczny 

- zmieniające się przepisy prawa 

1. 1 Wspólne spotkania mieszkańców  

i NGO dotyczące planowania 

zagospodarowania przestrzeni wspólnych 

2.1 Organizacja spotkań kobiet 

przedsiębiorczych 

2.2  Spotkania tematyczne dla 

mieszkańców w celu dostarczenia 

informacji dot. nowoczesnego zarządzania 

czasem;  

2.3 Szkolenia tematyczne dla mieszkańców 

w celu podniesienia świadomości o tym, co 

spożywamy2.4 Spotkania tematyczne dla 

mieszkańców zakresu ochrony środowiska 

m.in. o sposobach  lepszego 

gospodarowania energią 

3.1  Rewitalizacja logo 

3.2 Stworzenie wizualizacji graficznej wsi  

3.3 Stworzenie materiałów promocyjnych – 

w celu lepszego utożsamiania się ze wsią 

3.4 Budowa strony internetowej sołectwa 
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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? 
wspólne działanie Rewitalizacja świetlicy wiejskiej TAK TAK 1+1+1+1=4 I 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 
integracja Jeden duży festyn – Palędzki Jarmark TAK NIE 2+2+5+2=11 II 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 
chaos przestrzenny 

Zaprojektowanie, zaplanowanie 

zagospodarowania przestrzeni publicznej 
TAK NIE 3+4+3+4=14 III 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

budowa ulicy Nowej 

w Palędziu 

Zagospodarowanie terenu przy ulicy 

Nowej w Palędziu poprzez obsadzenie 

zielenią  

TAK NIE 5+3+4+5=17 V 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Kampania 

promocyjna wsi 

 

Stworzenie strony internetowej wsi 
TAK NIE 4+5+2+3=14 III 
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Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  

(Maksymalnie 3 propozycje 

uszeregowane według ważności) 

1. Rewitalizacja świetlicy wiejskiej 

2. Jeden duży festyn – Palędzki Jarmark 

3. Zaprojektowanie, zaplanowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej 

 

Źródła finansowania: konkursy w ramach programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+;  

 środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania; dotacje dla organizacji    

pozarządowych; środki z budżetu gminy i powiatu, inne dostępne środki zewnętrzne krajowe i unijne 
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