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WSTĘP: 

Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Więckowice jest dokumentem strategicznym, 

określającym kierunki rozwoju miejscowości na lata 2022-2026.  

To plan zamierzeń mieszkańców Więckowic 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 Sołectwa Więckowice 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 

Więckowic biorący udział  w warsztatach podczas których dokonano wyżej 

wymienionej analizy. 

 

Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Więckowice na lata 2022-2026 podlega 

przyjęciu przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Więckowic oraz  Radę Gminy 

Dopiewo.
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Dopiewo   Sołectwo: Więckowice       Liczba mieszkańców: 1286 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  

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) 

x 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

x 
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pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
x 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
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) 

x 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

x 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

x 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 

 

promocja wsi  
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: Więckowice, 23.10.2021 r. 

 

Uczestnicy: członek rady sołeckiej, moderatorki programu Wielkopolska Odnowa Wsi 

 

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

 

Więckowice - sołectwo w gminie Dopiewo, powiat poznański. W skład sołectwa wchodzą takie miejscowości jak: Więckowice, 

Drwęsa, Zborowo, Pokrzywnica, Fiałkowo oraz Więckowice-Leśniczówka i Zborówko.  Aktywność społeczna na poziomie 

średniozaawansowanym, stymulowana i ożywiana przez liczne organizacje społeczne, grupę odnowy wsi oraz radę sołecką z sołtyską. 

Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna w Więckowicach. Utworzono centralne miejsce wsi,  w postaci terenu ze stawem, gdzie  

znajduje się również miejsce pamięci związane z historią Powstania Wielkopolskiego. Oprócz Pomnika Powstańców Wielkopolskich 

z Więckowic, znajduje się tam również  element edukacyjny, w postaci tablic informacyjno-edukacyjnych. Dla społeczności Więckowic 

zarówno z punktu widzenia infrastrukturalnego, jak i integrującego społeczność, ważny jest teren boiska wiejskiego, tzw. WCR 

(Wiejskie Centrum Rekreacji) - plac zabaw, platforma 4w1 (koszykówka, boule, szachy plenerowe), pumptrak, miejsce do uprawiania 

sportu (boisko, tenis stołowy itp.), miejsce ogniskowe, siłownia zewnętrzna. Ponadto na terenie sołectwa (Zborowo) znajduje się teren 

rekreacyjny związany z jeziorem (strzeżone kąpielisko, pomost, boiska). W sołectwie szczególnie kultywuje się lokalne tradycje 

i historię, organizując liczne wydarzenia o charakterze integracyjno-kulturalnym. Zabytki i miejsca tradycji to: pałac (Więckowice), 

budynek starej szkoły, przydrożne krzyże i figury, tradycyjna zabudowa gospodarcza. Na terenie sołectwa działa szkoła podstawowa 

wraz z oddziałami przedszkolnymi. Wieś dobrze skomunikowana o ogromnym potencjale turystycznym. Rozbudowująca się 

infrastruktura zabudowań jednorodzinnych. Układ wsi wielodrożnicy z licznymi ulicami. Sołectwo korzysta z budżetu sołeckiego 

(określona kwota przypadająca na mieszkańca). 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną. 

 

Data: 23.10.2021 r.          Sporządził:  Anna Wieczorek, Natalia Szymanowska 
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   Teren rekreacyjny Więckowice      Plac zabaw Więckowice 

                                      

     Ścieżka edukacyjna         Teren w centrum Więckowic- staw, fontanna, wiata i pomost 
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ANALIZA ZASOBÓW   

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 

 
sołectwo leży na terenie Równiny 
Poznańskiej,  powierzchnia mało 

urozmaicona, atutem jest rynnowe 
Jezioro Niepruszewskie 

 

x   

stan środowiska 

 
czyste środowisko; brak zakładów 

przemysłowych mogących  
powodować zanieczyszczenie   

powietrza 
 

 x  

walory klimatu klimat umiarkowany x   

walory szaty roślinnej 

 
w sołectwie występują duże 

powierzchnie zalesione; lasy głównie 
mieszane;  

liczne śródpolne skupiska drzew; 
rozległe łąki i szuwary nad  
Jeziorem Niepruszewskim; 
w dawnym parku dworskim  

z końca XIX w. zinwentaryzowano 
chronione gatunki roślin 

 

 x  

cenne przyrodniczo obszary 
lub obiekty 

 
obszar Chronionego Krajobrazu 

Jeziora Niepruszewskiego, 
wyróżniający się  walorami 

krajobrazowymi i bogactwem 
przyrodniczym; park dworski przy 

pałacu Brezów z cennymi 
przyrodniczo gatunkami roślin  – 
biotop i miejsce schronienia wielu 
gatunków zwierząt; tereny leśne  
w Drwęsie (w tym torfowiska)  

 oraz w Pokrzywnicy; liczne skupiska 
zadrzewień śródpolnych, będących 

schronieniem dla zwierząt 
 

  x 
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świat zwierzęcy  
(ostoje, siedliska) 

 
okoliczne lasy i liczne śródpolne 

skupiska drzew są ostoją zwierzyny 
leśnej (sarny, lisy, dziki); w lasach 
nadleśnictwa znajduje się strefa  

chroniona związana  
z występowaniem gniazda bociana  

czarnego; w szuwarach nad Jeziorem 
Niepruszewskim gniazdują liczne 

gatunki ptactwa wodnego i wodno-
błotnego, m.in. gatunki chronione  

(w tym również wpisane do Polskiej 
Czerwonej Księgi); to również 

środowisko życia wielu gatunków 
owadów, płazów, miejsce tarła ryb 

 

 x  

wody powierzchniowe  
(cieki, rzeki, stawy) 

 
rynnowe Jezioro Niepruszewskie; 

liczne sadzawki w lasach  
i śródpolnych skupiskach drzew, kilka 

w parku przypałacowym; staw w 
Więckowicach, będący niegdyś 

zbiornikiem przeciwpożarowym 
 

  x 

wody podziemne -    

gleby 

 
głównie gleby III i IV klasy 

bonitacyjnej 
 

 x  

kopaliny -    

walory geotechniczne -    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 

 
dominacja zabudowy jednorodzinnej, 
w formie ulicówek; pozostałości po 

zabudowie pofolwarcznej  
i budynkach dworskich 

 

 x  

walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej 

 
Zborowo: marina/przystań żeglarska,  

„Owocowa Plaża”  
z wyróżniającą się małą architekturą  
w kształcie owoców, kąpieliskiem 

strzeżonym, pomostem i zapleczem 
sportowym, 2 boiska do siatkówki, 

siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla 
dzieci, przyrodnicza ścieżka 

edukacyjna, parking, pole biwakowe, 
miejsce na ognisko, wiaty; w sezonie 

ratownicy, gastronomia i 
wypożyczalnia sprzętu wodnego; 

usprawnienia dla osób 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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niepełnosprawnych. 
 

Więckowice:  
- tereny rekreacyjne przy ul. Parkowej, 
w tym Wiejskie Centrum Rekreacji z 

boiskiem, siłownią zewnętrzną, 
placem zabaw, „Platformą 4 w 1”  
(utwardzony plac służący do gry  

w koszykówkę, szachy plenerowe, 
boule oraz jako miejsce do tańca  

w czasie festynów); miejsce 
ogniskowe z ławeczkami, kamienny 

stół do gry w tenisa stołowego,  
wiaty; pumptrak;  

- kompleks rekreacyjno-historyczny 
przy stawie w Więckowicach; pomnik 
Powstańców Wielkopolskich; ścieżka 
edukacyjno-historyczna o tematyce 

Powstania Wielkopolskiego; mini plac 
zabaw, wiata, stoły do gry  

w szachy, pomost, fontanna na stawie; 
- zagospodarowany teren działki  

nr 139 w  pobliżu Jeziora 
Niepruszewskiego (wiata, ławki, 

tablice informacyjne) 
 

Pokrzywnica:  
rozległe tereny Rodzinnych 

Ogródków Działkowych; domki 
letniskowe w części zamieszkiwane 

przez mieszkańców „na stałe”;  
do dyspozycji działkowców świetlica, 
kaplica, a dla dzieci urządzenia placu 

zabaw; 
 

Więckowice Leśniczówka:  
siedziba leśnictwa Więckowice 

- na terenie leśnictwa znajduje się 
wiata myśliwych Koła Łowieckiego  

nr 79 „Orzeł” z miejscem 
ogniskowym, udostępniana na zajęcia 
plenerowe dla grup zorganizowanych, 
np. szkół; leśnictwo prowadzi zajęcia 
edukacyjne m.in. dla uczniów szkół; 
tereny lasów otwarte dla wszystkich 

mieszkańców; ogólnodostępne, 
oznakowane szlaki rowerowe, trasy 

spacerowe, nordic walking;  
 

We wszystkich miejscowościach 
znajdują się krzyże i kapliczki 

przydrożne. 
 



 

12 

 

walory przestrzeni wiejskiej 
prywatnej 

 
W większości miejscowości sołectwa 
występuje zabudowa jednorodzinna.  
W Więckowicach i Zborowie bloki 
wybudowane w czasach PRL oraz 

budynki wielorodzinne tzw. czworaki. 
Prywatne posesje w znacznej części 

jednorodzinne, zadbane, 
współistniejące z zabudowaniami 

indywidualnych gospodarstw rolnych. 
Teren parku i dawnego majątku 
Brezów z zabytkowym pałacem  

w Więckowicach, w którym 
funkcjonuje do dziś kaplica, w której 

odbywają się coniedzielne msze  
i nabożeństwa. Budynek dawnej 
szkoły w Zborowie oraz dawny 

magazyn majątku. Prywatne lotnisko 
w Zborowie. Budynek  dawnego 

pałacu w Fiałkowie przekształcony  
w mieszkania. 

 

 x  

zabytki i pamiątki historyczne 

 
Więckowice: pałac dworski rodziny 
Brezów, otoczony parkiem; wpisany 

do rejestru zabytków. W pałacu  
znajduje się kaplica  pod wezwaniem 

NMP Przedziwnej z 1892 roku  
z zabytkowym ołtarzem. Częściowo 

zachowany kamienny parkan 
okalający park z zabytkową kapliczką 
Matki Boskiej. W gminnej ewidencji 

zabytków: budynki mieszkalne z pocz. 
XX w. należące do zespołu  

dworsko-folwarcznego; czworak  
(ul. Gromadzka 15), sześciorak  

(ul. Jeziorna 3), dom (ul. Gromadzka 
30), stodoła, stajnia, spichlerz  

(datowane na ok.1900 r.) w zespole 
dworsko-folwarcznym. Budynek 

dawnej szkoły w Więckowicach objęty 
ochroną konserwatorską. Fragmenty 

zachowanej drogi brukowej-  
ul. Parkowa w Więckowicach,  

ul. Plażowa w Zborowie. 
Zborowo: budynek dawnej szkoły  

(obecnie budynek mieszkalny); dawny 
budynek gospodarczy (dawniej 
służący jako magazyn majątku 

przebudowany na dom mieszkalny); 
park dworski krajobrazowy z II poł. 

XIX w.; stodoła w zespole 
folwarcznym  

  x 
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Fiałkowo: w gminnej ewidencji 
zabytków  znajduje się pozostałość 
zespołu dworsko-folwarcznego -
dawny dwór przebudowany na 

mieszkania 

osobliwości kulturowe 

 
„Siwki”- korowód przebierańców  

w pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych; obrzędy związane  
z dożynkami (wieniec dożynkowy, 

dekoracje przydrożne „Dziad i Baba”) 
 

  x 

miejsca, osoby i przedmioty 
kultu 

 
Gabriela Wrotnowska – założycielka 

zgromadzenia Apostołek 
Zmartwychwstania, wspólnoty kobiet 

przy Zgromadzeniu Sióstr 
Zmartwychwstanek, która spędziła 

ostatnie lata swojego życia w dworze 
Brezów w Więckowicach i jest 

pochowana  na cmentarzu  
w pobliskim Niepruszewie 

 

 x  

święta, odpusty, pielgrzymki 

 
odpust Matki Boskiej Przedziwnej, 
patronki kaplicy w Więckowicach; 

Boże Ciało - ustawianie ołtarza przy 
kościele parafialnym w dniu  

zakończenia oktawy Bożego Ciała; 
udział  mieszkańców w procesji  

(w Niepruszewie); pielgrzymka sióstr 
zakonnych Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstanek i Apostołek 
Zmartwychwstania do miejsca 

pochówku (cmentarz w 
Niepruszewie) oraz pobytu Gabrieli 

Wrotnowskiej (Więckowice);  
msza plenerowa w ostatnią niedzielę 

sierpnia przy figurze Matki Bożej  
w Zborowie upamiętniająca 

okoliczności powstania figury 
 

 x  

tradycje, obrzędy, gwara 

 
„Siwki”; dożynki – wieniec 
dożynkowy; obchody świąt 

patriotycznych (składanie wiązanek 
pod pomnikiem Powstańców 

Wielkopolskich, wywieszanie flag); 
ubieranie choinki sołeckiej i żłóbka 

 

 x  
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legendy, podania i fakty 
historyczne 

 
Legenda na temat powstania 

kamiennego krzyża przy dawnej 
drodze z Więckowic do Niepruszewa. 
Krzyż został postawiony z inicjatywy 

hrabiny Brezy po tym jak konie, 
ciągnące jej powóz, spłoszyły się  
i powóz się wywrócił. Przybyli na 

pomoc okoliczni mieszkańcy 
opowiedzieli hrabinie tragiczną 
historię o parze młodych, która 

popełniła samobójstwo, ponieważ 
rodzice nie wyrazili zgody na ożenek. 
Po ich śmierci w okolicy zaczęły mieć 
miejsce niewytłumaczalne zjawiska - 
konie płoszyły się, a ludzie słyszeli 

dziwne głosy. Kiedy hrabina nakazała 
ustawić krzyż - wszystko ustało. Wolą 

hrabiny było, aby grunt z krzyżem 
pozostał na wieki „dla potomnych”. 

Inna historia głosi, że w miejscu 
krzyża znajduje się kurhan poległych 

żołnierzy napoleońskich lub zmarłych 
z powodu panującej wówczas zarazy. 
W przekazach ustnych najstarszych 
mieszkańców funkcjonuje również 

tragiczna historia mówiąca o tym, że  
orszak weselny jadący z  Więckowic 
do Niepruszewa chciał skrócić sobie 

drogę przez zamarznięte jezioro. 
Lód załamał się i wszyscy weselnicy 

zginęli. 
Krzyż przy ulicy Krótkiej  

w Więckowicach  został postawiony, 
ponieważ  na rozjeździe dróg 

ukazywała się „biała postać”. Żeby 
duch zniknął - postawiono krzyż. 

 
Figura NMP w Zborowie, według 
przekazów starszych mieszkańców 
naszej gminy, została postawiona 
przez 7 "kawalerów" w 1958 r.  

Prawdopodobnie wcześniej w tym 
miejscu również stała figura, która 
uległa zniszczeniu. Dla miejscowej 

ludności ma ona szczególne 
znaczenie.  

 
Fakty historyczne: udział 

mieszkańców w Powstaniu 
Wielkopolskim (potwierdzony udział 

20 mężczyzn). 
 

 x  
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„Okopek”- wskazywany przez 
starszych mieszkańców jako miejsce 

pochówku zmarłych na skutek zarazy. 
 

przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy  
historyczne 

 
Edmund Strzelecki - wybitny 
podróżnik, badacz, odkrywca. 
Przebywał w pałacu Brezów. 

Zakochał się w córce Adama Turno – 
Adynie. Ojciec nie zgodził się na ślub. 

Młodzi zaplanowali ucieczkę, lecz 
została ona wykryta i Strzelecki 

musiał opuścić Więckowice. 
 

Marian Czapski - wielki patriota, 
hipolog, pszczelarz, autor podręcznika 

hipologii -  „Historia powszechna 
konia”, wyd. w 1874 r. Razem ze 

swoją córką Zofią Brezą był twórcą 
parku z okresu przebudowy  dworu  
w XIX w. Pochowany na cmentarzu 

w Niepruszewie. 
 

Powstańcy Wielkopolscy  
z Więckowic: 1918/1919: 

 Breza Alfons, Breza Gustaw, 

Chojnacki Antoni, Jaśkowiak Józef  

    Jazgar Jakub, Konewka Józef 

    Kowalak Józef, Kowalak Stanisław  

    Kubiak Maksymilian,  

Kubiak Stanisław, Kuffel Józef 

    Lehmann Józef, Lemański Walenty 

    Łukaszewski Franciszek 

    Łukaszewski Paweł,  

Nowak Wojciech 

    Paul Szczepan, Skowroński Józef 

    Sobala Ignacy 

    Wojciechowski Michał 
 

 x  

specyficzne nazwy 

 
„Więckówko” - nazwa dawnego 

folwarku    przy drodze prowadzącej  
z Więckowic do Zborowa wzdłuż 

Jeziora Niepruszewskiego. 
„Okopek”- miejsce pochówku 

zmarłych na skutek zarazy. 
„Czworaki” - budynki mieszkalne, 

wielorodzinne. 
„ Chuby” - zabudowania oddalone od 

x   
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centralnej części wsi. 
„Na wiatraku” - miejsce, w którym 

dawniej stał wiatrak. 
Nazwy lokalne, znikające z 

powszechnego użytkowania: 
„zofijówka”, „machnocz”, rybnik”, 

„jarząbki”, „sztauby” 
 

specyficzne potrawy pyry z gzikiem, szare kluchy, polewka x   

dawne zawody -    

zespoły artystyczne, twórcy 
organistka i dyrygentka chóru  

Bel Canto 
x   

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B
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K

T
Y
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E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

 
atrakcyjne działki przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, część położona wśród 

malowniczych terenów leśnych lub  
w pobliżu jeziora 

 

 x  

działki pod domy letniskowe -    

działki pod zakłady usługowe 
i przemysł 

 

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Dopiewo część terenów  

w sołectwie Więckowice 

przeznaczonych pod działalność 

usługową. Duża powierzchnia terenu 

z korzystną lokalizacją przy drodze 

wojewódzkiej nr 307, objęta MPZP  

z możliwością  realizacji obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów 

oraz usług 

 

 x  

pustostany mieszkaniowe 

 
pojedyncze budynki, w tym dawny 

pałac dworski 
 

x   

pustostany poprzemysłowe 

 
część zabudowań po byłym PGR 
niewykorzystywana już do celów 

produkcji rolnej 
 

x   
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tradycyjne nieużytkowane 
obiekty gospodarskie 

(stodoły, spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.) 

budynki na terenie dawnego  
PGR – np. dawny spichlerz 

x   
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place publicznych spotkań, 
festynów 

 
Więckowice: festyny odbywają się na 
terenie Wiejskiego Centrum Rekreacji 
przy ul. Parkowej; teren przy stawie 

wykorzystywany na imprezy  
o mniejszym zasięgu np. zawody 

wędkarskie dla dzieci. 
Zborowo: tereny „Owocowej Plaży”, 
administrowane przez GOSiR, gdzie 

odbywają się liczne imprezy sportowe, 
(turnieje,) wydarzenia kulturalne 

(koncerty, kino plenerowe). 
Pokrzywnica: zarząd ROD dysponuje 
terenami oraz salą, gdzie odbywają się  

imprezy dla działkowiczów. 
 

  x 

sale spotkań, świetlice, kluby 

 
Na terenie sołectwa nie ma świetlicy 

wiejskiej. Zebrania wiejskie, spotkania 
mieszkańców oraz imprezy   
organizowane są w budynku  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
im. Powstańców Wielkopolskich. 

W budynku szkoły funkcjonuje od lat 
świetlica socjoterapeutyczna/ 

środowiskowa „Grota Marzeń”, 
której celem jest zapewnienie 

dzieciom opieki wychowawczej, 
pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie 

zainteresowań oraz propagowanie 
prawidłowych wzorców zachowań. 

Działalność świetlicy podlega  
Ośrodkowi Pomocy Społecznej  

w Dopiewie. 
 

 x  

miejsca uprawiania sportu 

 
Więckowice: sala gimnastyczna  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym; 
sala oprócz działalności oświatowej 

jest wynajmowana również 
komercyjnie; boisko szkolne, w tym 

boisko do siatkówki; boisko na terenie 
WCR z infrastrukturą towarzyszącą:  
siłownia zewnętrzna, pumptrak, plac 

do gry w koszykówkę. 
Zborowo: tereny sportowe 

„Owocowej Plaży”- w tym 2 boiska 
do siatkówki, siłownia zewnętrzna, 

  x 
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marina i przystań żeglarska 
umożliwiająca uprawianie sportów 

wodnych. W okresie od jesieni  
do wiosny na plaży w Zborowie 

odbywają się spotkania  
klubu Morsów. 

Na terenie sołectwa liczne trasy  
rowerowe, biegowe, spacerowe. 

 

miejsca rekreacji 

 
Wiejskie Centrum Rekreacji przy ul. 

Parkowej w Więckowicach  
(boisko, plac zabaw, pumptrak, wiaty,  

siłownia zewnętrzna,  
miejsce ogniskowe). 

Kompleks Rekreacyjno-Historyczny 
przy stawie w Więckowicach (pomnik 
Powstańców Wielkopolskich, ścieżka 
dydaktyczna, wiata, mini plac zabaw, 

fontanna, pomost). 
„Owocowa Plaża” i przystań  

w Zborowie (boisko do siatkówki, 
plac zabaw, wiaty, miejsce ogniskowe, 

pomost, marina, punkt 
gastronomiczny w sezonie  

i wypożyczalnia sprzętu wodnego). 
Teren wypoczynku i rekreacji  

„Bliżej natury w Więckowicach”  
w pobliżu jeziora  

(wiata, ławki, tablice informacyjne). 
 

Poza tym liczne drogi i dukty leśne, 
drogi polne wykorzystywane jako 

ścieżki spacerowe, trasy rowerowe, 
biegowe, nordic walking.  

Tereny leśne, parkowe (dawny park 
Brezów) oraz znajdujące się w pobliżu 

Jeziora Niepruszewskiego, służące 
wypoczynkowi i rekreacji. 

 

  

 
 
 
 
 
 
x 

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

 
Drogi i dukty leśne, drogi polne 

wykorzystywane jako szlaki 
spacerowe, trasy rowerowe, biegowe, 
nordic walking; część z nich stanowi 
jednocześnie fragment Rowerowego 

Pierścienia dookoła Poznania 
stanowiącego część Wielkopolskiego 

Systemu Szlaków Rowerowych.  
W miejscowości Więckowice, wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2403P oraz drogi 

nr 2392P znajduje się ścieżka  

  x 
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pieszo-rowerowa, umożliwiająca 
dojazd do  sieci ścieżek rowerowych 

w gminie Tarnowo Podgórne. 
Szlak Martyrologii w lasach 

zakrzewsko-palędzkich, które należą 
do leśnictwa Więckowice i 

terytorialnie zachodzą na tereny 
sołectwa Więckowice; najbliżej 

Więckowic – pomnik studentów. 
Miejsca martyrologii są wyłączone  

z gospodarki leśnej. 
 

 
 
 

szkoły 

 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
im. Powstańców Wielkopolskich:  
8-klasowa Szkoła Podstawowa  
oraz 2 oddziały przedszkolne.  

Szkoła od 2020 roku realizuje Plan 
Daltoński. Klasy mało liczne 

umożliwiające indywidualna pracę  
z każdym uczniem. 

 

 
 

 
x 

 

przedszkola 

 
oddziały przedszkolne stanowią 

integralną część  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
im. Powstańców Wielkopolskich 

 

 x  

biblioteki 

  
na terenie sołectwa Więckowice  
funkcjonuje biblioteka szkolna 

 

x   

placówki opieki społecznej -    

placówki służby zdrowia -    
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wodociąg, kanalizacja 

 
Sołectwo z rozbudowana siecią 

wodociągową. Większość odbiorców 
zaopatrywana w wodę przez Spółkę 
Wodną w Dopiewie. Miejscowość 
Pokrzywnica zaopatrywana przez   

TP-KOM w Tarnowie Podgórnym. 
Sieć wymagająca modernizacji. 

W sołectwie funkcjonują szamba  
i przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Konieczna szybka budowa  
sieci kanalizacyjnej. 

Wykonany został projekt kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla  
4 miejscowości sołectwa. 

  
 
 
 

 
x 
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drogi  
(nawierzchnia,  

oznakowanie, oświetlenie) 

 
Drogi gminne w większości gruntowe; 

przez tereny sołectwa przebiega 
ruchliwa droga wojewódzka nr 307, 

droga powiatowa 2392P Więckowice-
Lusówko, droga powiatowa nr 2403P 

Więckowice-Fiałkowo-Dopiewo;  
stan nawierzchni dróg powiatowych 

bardzo dobry; infrastruktura 
oświetleniowa dobra, systematycznie  

rozbudowywana 

  
 
 
 
 
 
x 
 

 

 

chodniki, parkingi,  

 
sieć chodników słabo rozwinięta; 

utwardzone parkingi: przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym i WCR  

w Więckowicach 
 

  
 
 
x 

 

sieć telefoniczna i dostępność 
Internetu 

 
funkcjonuje sieć telefoniczna 

wybudowana w latach 90-tych; 
mieszkańcy mają możliwość  

korzystania z internetu 
przewodowego,  

pozostali z internetu mobilnego 
 

  
 
 
x 

 

telefonia komórkowa 

 
realizowana przez różnych 

operatorów, w dużej mierze zasięg 
mało zadowalający 

 

  
x 

 

Internet szerokopasmowy 

 
sieć światłowodowa fragmentaryczna 

– wybrane odcinki w Drwęsie, 
Więckowicach i Zborowie 

 

  
 
x 

 

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

a) -   
 

 

 
b) transport gminny - realizowany 
przez prywatnego  przewoźnika;  

busy kursują z Dopiewa do Zborowa, 
Fiałkowa, Więckowic oraz Drwęsy, 

Pokrzywnicy (z mniejszą 
częstotliwością).  

W Więckowicach dodatkowo jest 
możliwość skorzystania z usług 

świadczonych przez PKS. Oprócz 
tego funkcjonuje  komunikacja 

szkolna, zapewniająca dowóz dzieci 
do szkoły podstawowej. 

 

  
 
 
 
 
 
x 
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inne  

 
prywatne lotnisko i stacja pogodowa 

w Zborowie (oprócz warunków 
pogodowych wskazuje stanu zapylenia 
powietrza); administrator dysponuje 

aktywną kamerą skierowaną na 
jezioro; lunety do obserwacji przyrody 
na plaży w Zborowie; aktywna kamera 
webcam w Zborowie umożliwiająca 

stały podgląd sytuacji na plaży 
 

 
 
 
 
 
x 

  

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 
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miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

 
nieliczne - zatrudnienie  

w miejscowych firmach i instytucjach 
(np. szkoła, sklep, stacja paliw).  

W rejestrze Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zarejestrowanych na 
terenie sołectwa jest 120 podmiotów 

gospodarczych 
 

 x  

znane firmy produkcyjne  
i zakłady usługowe i ich 

produkty 

 
Więckowice: Sylvan Polska 

(dystrybucja grzybni pieczarek), 
Ośrodek Jeździecki FER wraz z 

Pensjonatem dla Koni 
Drwęsa: Szkółka Krzewów 

Ozdobnych A. Mrugalski, Gościniec 
„Nad Stawem” (organizacja imprez 

okolicznościowych) 
Fiałkowo: Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów Kopras (zakład zajmuje się 

również naprawą i rekonstrukcją 
pojazdów zabytkowych), 
Wielkopolska Technika 

Powierzchniowa (m.in. usuwanie 
powłok lakierniczych), Agri Plus 
Wielkopolska filia Więckowice-

masowa produkcja trzody chlewnej. 
Poza tym inne mniejsze firmy  

i jednoosobowe podmioty  
działalności gospodarczej o różnym 

profilu działania. 

 x  
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gastronomia 

 
Gościniec „Nad Stawem” Drwęsa. 

W sezonie letnim punkt 
gastronomiczny na  

„Owocowej Plaży” w Zborowie. 
 

x   

miejsca noclegowe Gościniec „Nad Stawem”- Drwęsa x   

 
gospodarstwa rolne 

 
kilka gospodarstw indywidualnych; 
część  z dużym areałem, rozwijające 
się i dobrze funkcjonujące. Poza tym  

duże obszary gruntów rolnych w 
dyspozycji Agri Plus Wielkopolska, 

filia Więckowice 
 

 x  

uprawy hodowle 

 
głównie uprawa rzepaku, kukurydzy, 

buraków, w mniejszym stopniu 
zboża. Agri Plus Wielkopolska - 

masowa hodowla trzody chlewnej. 
Gospodarstwa indywidualne – trzoda 

chlewna, bydło rasy hereford. 
 

 x  

możliwe do wykorzystania 
odpady produkcyjne 

-    

zasoby odnawialnych energii 

 
pompy ciepła i panele fotowoltaiczne 

na budynkach mieszkalnych 
 

x   

Ś
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środki udostępniane przez 
gminę i/lub powiat 

 
sołectwo korzysta ze środków  

z budżetu gminy do wykorzystania 
na różne cele tj. festyny, utrzymanie 

porządku w kwocie naliczanej na 
podstawie liczby mieszkańców; 

budżet obywatelski 

  
 
 
 
x 

 

środki wypracowywane 

 
praca własna mieszkańców oraz 

użyczenie sprzętu własnego,  
udział w programie Wielkopolska 

Odnowa Wsi od 2010 roku 

  
 
x 
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autorytety i znane postacie 
we wsi 

 
byli długoletni dyrektorzy szkoły  

w Więckowicach, była długoletnia 
sołtyska sołectwa Więckowice 

  

  
 
 
x 

 

krajanie znani w regionie,  
w kraju i zagranicą 

 
Edmund Strzelecki, Marian Czapski, 

Gustaw Breza, Alfons Breza, 
Gabriela Wrotnowska 

 

  
 
x 

 

osoby o specyficznej lub 
ważnej wiedzy  

i umiejętnościach, m.in. 
studenci 

 
- nauczyciel muzyki, organista  

w kościele parafialnym, dyrygent 
chóru gminnego „Bel Canto”;  

- pasjonat motoryzacji, kolekcjoner 
zabytkowych pojazdów, właściciel 

unikatowych jednośladów i pojazdów 
zabytkowych; założyciel 

Stowarzyszenia Starych Samochodów 
i Motocykli „Mikrus” oraz Fundacji 
„Centrum Motoryzacji Historycznej 

Zbyszka Koprasa”; organizator 
rajdów okolicznościowych i zlotów 

starych pojazdów 
 

  
 
x 

 

przedsiębiorcy, sponsorzy 

 
okazjonalnie udzielane wsparcie 

finansowe i rzeczowe, osoby 
prywatne i lokalni przedsiębiorcy 

 

  
x 

 

osoby z dostępem do 
Internetu i umiejętnościach 

informatycznych 

 
- 

   

pracownicy nauki -    

związki i stowarzyszenia 

 

Stowarzyszenie „Aktywni dla 

Więckowic”- powstało w 2011 r. 

przy Szkole Podstawowej  

w Więckowicach (zarejestrowane w 

2012 r.). Działa na rzecz rozwoju 

placówki i wspiera inicjatywy z tym 

związane; 

Fundacja „Bez Barier”  

- istnieje od 2013 roku. Jej celem jest 

aktywizacja Seniorów i Osób 

Niepełnosprawnych oraz rozumiana 

szeroko ochrona i promocja zdrowia; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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Fundacja Centrum Motoryzacji 
Historycznej Zbyszka Koprasa 
- powstała w lutym 2016 roku. 

Ma na celu utworzenie  Muzeum 
Motocykli Zabytkowych, 

Samochodów Zabytkowych  
i Zabytków Kultury Technicznej.   
Zajmuje się promowaniem oraz 

ratowaniem i ochroną zabytkowych  
samochodów i motocykli, promocją  

i organizacją wolontariatu oraz 
organizacją imprez charytatywnych; 
Stowarzyszenie Miłośników Starych 
Samochodów i Motocykli „Micrus” 
- jego głównym celem jest integracja 
osób zainteresowanych motoryzacją, 

gromadzenie i utrwalenie 
historycznych pamiątek 

motoryzacyjnych, poszerzanie wiedzy 
o motoryzacji, promowanie 

zdrowego stylu życia, aktywnego 
wypoczynku, doskonalenie 

umiejętności kierowcy samochodu  
i motocykla, krzewienie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i ratownictwa drogowego, turystyka, 

rekreacja i krajoznawstwo. 
Jeździecki Klub Sportowy  

„Fer-Więckowice” 
- został zarejestrowany w 2001 r. 
Działa na rzecz propagowania 

kultury fizycznej i sportu. Skupia 
miłośników koni oraz jeździectwa. 
Uczniowski Klub Sportowy Grot 

Więckowice 
- powstał w Więckowicach w 2014 r. 

Jest to stowarzyszenie kultury 

fizycznej z 2 sekcjami sportowymi: 

łuczniczą i żeglarską. Program klubu 

zakłada propagowanie dyscyplin 

sportu, które mogą być uprawiane 

przez wszystkie grupy wiekowe, bez 

względu na stopień usportowienia. 

kontakty zewnętrzne  
(np. z mediami) 

profil sołectwa FB 
  

 
x 
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współpraca zagraniczna  
i krajowa 

dobra współpraca z samorządem 

gminy Dopiewo, przedstawicielami 

powiatu poznańskiego oraz 

okolicznymi sołectwami 

  
 
x 
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publikatory, lokalna prasa 

„Czas Dopiewa” - miesięcznik  

gminy Dopiewo 

  
x 

 

książki, przewodniki 

 

„Gmina Dopiewo-miejsce z historią 

„ P.M. Dziembowski  wyd. 2014 r.  

- rys historyczny wszystkich 

miejscowości gminy Dopiewo;  

„Młyn na Drwęsie”. Jednodniówka 

Maciej A. Szewczyk - broszura; 

wyd.1919r.;  

sołectwo Więckowice znalazło się  

w publikacji z 2018 roku: „Aktywni 

mieszkańcy. Piękna Wieś.” - katalog 

z wybranych sołectw - laureatów  

i wyróżnionych w konkursie 

Aktywna Wieś Wielkopolska 

 

  
 
 
 
 
 
 
x 

 

strony www 

 
strona internetowa  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Więckowicach: 

https://zspwieckowice.pl/;  
strona internetowa „Owocowej 

Plaży” w Zborowie: 
https://owocowaplaza.pl/ 

  
 
 
 
x 

 

  

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z  nią obszaru, które mogą być wykorzystane 

obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na 

elementy specyficzne  i rzadkie (wyróżniające wieś).  Opracowanie: Ryszard Wilczyński

https://zspwieckowice.pl/
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ANALIZA SWOT 

 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

 

1. Grupa mieszkańców mocno zaangażowanych w pracę na 

rzecz sołectwa (J) 

2. Liczne przekazy dotyczące historii wsi (T) 

3. Istnienie miejsc o dużym znaczeniu dla tożsamości 

sołectwa (T) 

4. Krzyże i kapliczki przydrożne, o które dbają mieszkańcy 

sołectwa (T) 

5. Budynek starej szkoły (T) 

6. Pałac Brezów (T) 

7. Pomnik Powstańców Wielkopolskich (T) 

8. Kultywowanie pamięci o Powstańcach Wielkopolskich  

z sołectwa (T) 

9. Bogate zbiory pamiątek i fotografii (T) 

10. Patron lokalnej szkoły (od 2017 r.) – Zespół Szkolno-

Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich, dzięki czemu 

umacnia się poczucie tożsamości mieszkańców z sołectwem 

(T) 

11. Poczucie patriotyzmu wśród najmłodszych mieszkańców, 

objawiające się udziałem uczniów w uroczystościach 

patriotycznych i obecnością pocztu sztandarowego (T) 

12. Kultywowanie lokalnych tradycji tj. ”Siwki”, dożynki, 

ubieranie choinki sołeckiej, spotkania jasełkowe dla 

mieszkańców (T) 

13. Umiarkowany rozwój budownictwa mieszkaniowego  

(nie ma terenów budownictwa deweloperskiego, 

charakterystycznych dla innych miejscowości w gminie 

Dopiewo) (T) 

 

1. Sołectwo składające się z kilku miejscowości, 

oddalonych od siebie, co utrudnia integrację i pracę 

nad wspólnymi celami (B) 

2. Podział mieszkańców wsi – zróżnicowane 

zaangażowanie społeczne i odmienne podejście do 

spraw sołeckich (J) 

3. Zaniedbane tereny w wioskach sołeckich 

wymagające uporządkowania (J) 

4. Słabo rozwinięta sieć chodników (S) 

5. Słabo rozwinięta sieć światłowodowa (S) 

6. Sieć  kanalizacji sanitarnej i deszczowej wymagająca 

szybkiej budowy (S) 

7. Niezadowalająca ilość obiektów handlowych (J) 

8. Ograniczona oferta towarów, zawyżone ceny – nie 

ma konkurencji (J) 

9. Słabo skomunikowane miejscowości sołectwa ze 

sobą i z innymi miejscowościami w gminie (B) 

10. Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych (J) 

11. Niedostateczne oznakowanie miejsc historycznych 

(T) 

12. Słabo rozwinięta sieć utwardzonych ścieżek 

rowerowych łączących sołectwo z Dopiewem (S) 

13. Zaniechanie kontaktów społecznych w związku  

z Covid-19 (J) 

14. W mniejszych miejscowościach sołectwa nie ma 

placów zabaw dla dzieci (S) 

15. Przynależność poszczególnych miejscowości 
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14. Zaangażowanie mieszkańców w sprawy ekologii 

(wymiana „kopciuchów”, panele fotowoltaiczne, czujnik 

smogu na budynku szkoły, segregacja odpadów) (J) 

15. Utrzymany rolniczy charakter sołectwa Więckowice (T) 

16. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi 

Więckowice (B)  

17. Kompleks rekreacyjno-historyczny z pomnikiem 

Powstańców Wielkopolskich przy stawie (S) 

18. Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Grota 

Marzeń” (J) 

19. Poprawa estetyki wsi (J) 

20. Zmodernizowana główna droga przebiegająca przez 

miejscowość Więckowice (S) 

21. Dobrze rozwinięta infrastruktura oświetleniowa (S) 

22. Usytuowanie na terenie sołectwa szkoły wraz z salą 

gimnastyczną (S) 

23. Tereny rekreacyjne przy Jeziorze Niepruszewskim  

o wyjątkowych atutach przyrodniczych, służące mieszkańcom 

i zachęcające do odwiedzania przez turystów (J) 

24. Tereny sołectwa pozbawione przemysłu i uciążliwych 

firm (J) 

25. Coroczne organizowanie akcji „Wiosenne Porządki”, 

„Sprzątanie Świata” (J) 

26. Organizacja imprez sołeckich o różnym charakterze (J) 

27. Odmieniona ideowo i wizerunkowo placówka oświatowa, 

klasy mało liczne umożliwiające indywidualne podejście do 

ucznia (J) 

28. Wioski wyposażone w kosze uliczne ulokowane wzdłuż 

głównych ulic (J) 

29. Zagospodarowany teren WCR przy ul. Parkowej, 

umożliwiające aktywne spędzanie czasu różnym grupom 

wiekowym (J) 

30. Rozwinięta sieć wodociągowa (S) 

31. Tereny sołectwa atrakcyjne turystycznie i krajobrazowo (J) 

sołectwa do różnych parafii (T) 

16. Niezadowalająca oferta spędzania wolnego czasu 

dla różnych grup społecznych, wiekowych (J) 

17. W sołectwie nie ma świetlicy wiejskiej (S) 

18. Zaniedbane obiekty objęte ochroną 

konserwatorską (T) 

19. Zły stan techniczny budynku starej szkoły (S) 

20. Sieć wodociągowa wymagająca modernizacji (S) 

21. Dość duże rozproszenie budynków na terenie 

powstających nowych osiedli, wiążące się  

z koniecznością stałej rozbudowy infrastruktury (B) 

22. Znaczne oddalenie miejscowości sołectwa od 

obiektów użyteczności publicznej tj. urzędem gminy, 

ośrodek zdrowia, stacja kolejowa (J) 

23. Nie ma terenów gminnych przeznaczonych na 

rekreację i wypoczynek w miejscowościach: 

Pokrzywnica, Drwęsa i Fiałkowo (B) 

24. Zły stan dróg gruntowych (S) 

25. Wzrastająca liczba ludności napływowej  

(nowi mieszkańcy nie znają historii, nie mają poczucia 

tożsamości, nie czują potrzeby integracji) (J) 

26. Utrudnienia w związku z niedostateczną ilością 

miejsc parkingowych w przestrzeni publicznej (S) 

27. Niezrealizowany projekt boiska wielofunkcyjnego 

(z nową nawierzchnią, trybunami, bieżnią, szatnią) (S) 
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32. Stacja benzynowa działająca na terenie sołectwa (B) 

33. Tablice ogłoszeniowe we wszystkich miejscowościach 

sołectwa ułatwiające przekazywanie treści informacyjnych (B) 

34. Aktywny profil sołectwa na FB (B) 

35. Prężnie działająca społeczność szkolna (J) 

36. ”Owocowa plaża” w Zborowie  jako element promocji 

sołectwa (B) 

37. Znaczna część sołectwa objęta Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego (B) 

38. Fontanna na stawie pełniąca nie tylko funkcje wizualne, 

ale przede wszystkim natleniająca wodę (S) 

39. Grupa wędkarzy zaangażowana w utrzymanie stawu  

w Więckowicach (J) 

40. Działalność  Leśnictwa Więckowice na terenie sołectwa 

(J) 

41. Działalność związków i organizacji społecznych (J)  

42. Miejsce rekreacji i wypoczynku zrealizowane w ramach 

projektu „Bliżej natury w Więckowicach” (S) 

43. Tablice informacyjno-promocyjne na terenie sołectwa 

Więckowice, zrealizowane w ramach  projektu „Poznaj swoje 

sołectwo” (B) 

44. Grupa Odnowy Wsi działająca na rzecz sołectwa (J) 

45. Dobrze prosperujące gospodarstwa rolne (B) 

46. Przedsiębiorczy i pracowici mieszkańcy, którzy są aktywni 

zawodowo, mają zadbane gospodarstwa i posesje (B) 

47. Gazociąg (S) 

48. Wspólne inicjatywy realizowane z Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym (J) 
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SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

 

1. Uczestnictwo sołectwa w Programie Wielkopolska 

Odnowa Wsi (od 2011 r.; spotkania mieszkańców 

związane z funkcjonowaniem w programie, opracowanie  

i wdrażanie planu odnowy miejscowości, wypracowanie 

sołeckiej strategii rozwoju, przygotowywanie sprawozdań 

z działalności sołectwa, zaangażowanie mieszkańców  

w realizację projektów dofinansowanych w ramach 

ogłaszanych konkursów) (B) 

2. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na 

realizację projektów sołeckich (B) 

3. Wyodrębnienie w budżecie gminy Dopiewo tzw. 

”środków sołeckich” na bieżącą działalność sołectwa (B) 

4. Położenie sołectwa w niedalekiej odległości od dużego 

miasta powiatowego (dostęp do usług, edukacji, rynku 

pracy) (J) 

5. Aktualny projekt kanalizacji sanitarno-deszczowej 

umożliwiający budowę kanalizacji na terenie  

miejscowości należących do sołectwa (S) 

6. Przynależność gminy Dopiewo do Aglomeracji 

Poznańskiej – szanse na dodatkowe fundusze na 

inwestycje ze źródeł dedykowanych w ramach ZIT (B) 

7. Przynależność gminy Dopiewo do Metropolii Poznań 

/usprawnienia dla mieszkańców, wspólne działania gmin 

(np. utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego 

„Wielkopolski Transport Regionalny”) (J) 

8. Atrakcyjne tereny rekreacyjne służące rozwojowi 

turystyki (J) 

9. Powstanie nowych miejsc pracy w związku z 

planowanym powstaniem firm (B) 

10. Przychylność KOWR w sprawie przekazania gruntu 

na cele rekreacyjno-edukacyjne (J) 

 

1. Uruchomienie dużej powierzchni przeznaczonej pod 

działalność usługową /przewidywany rodzaj zabudowy 

hale i magazyny/ może wiązać się ze wzrostem natężenia 

ruchu na drogach sołectwa (J) 

2. Obawy w związku z prawdopodobnymi niekorzystnymi 

skutkami dla środowiska w związku z aktywizacją 

gospodarczą terenów w sołectwie (J) 

3. Niekorzystne zmiany ekonomiczne powodujące 

zubożenie części społeczeństwa (B) 

4. Izolacja związana z Covid-19, powodująca problemy 

społeczne (uzależnienia, przemoc) (J) 

5. Duża konkurencja w ubieganiu się o środki zewnętrzne 

(B) 

6. Wzrastająca liczba mieszkańców powodująca częściowa 

utratę typowo wiejskiego charakteru miejscowości, wioski 

stają się „sypialnią” dużych miast) (J) 

7. Obawa przed zamknięciem kaplicy w Więckowicach (J) 

8. Intensywna zabudowa miejscowości sąsiadujących  

z sołectwem i związany z tym duży ruch samochodowy (J) 

9. Olbrzymie potrzeby inwestycyjne gminy związane  

z dynamiką wzrostu liczby mieszkańców (konieczność 

rozbudowy bazy oświatowej, infrastruktury drogowej, itp.) 

(S) 

10. Niewystarczające środki finansowe na realizację zadań 

inwestycyjnych w budżecie gminy (B) 

11. Nowoczesny styl życia, szybkie tempo życia, 

niewystarczająca ilość czasu (J) 

12. Mieszkańcy niezainteresowani integracją oraz 

wartościami życia wiejskiego (J) 

13. Sąsiedztwo ruchliwej drogi wojewódzkiej (J) 

14. Rozwój masowej hodowli trzody chlewnej (J) 
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11. Dogodne warunki stworzone przez gminę do rozwoju 

mieszkalnictwa i tworzenia się firm (B) 

12. Kontakty z gminnym chórem „Bel Canto” 

(mieszkańcy zaangażowani w działalność chóru), który 

uświetnia swoimi występami uroczystości i spotkania 

organizowane na terenie sołectwa Więckowice (J) 

13. Przynależność gminy Dopiewo do Lokalnej Grupy 

Działania „Źródło”- szansa dla lokalnych 

przedsiębiorców i rolników na pozyskanie środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorstw i gospodarstw 

rolnych (B) 

14. Promocja w lokalnej prasie (B) 

15. Wyznaczenie nowych lokalizacji przystanków 

komunikacji gminnej (S) 

15. Zasady gospodarki śmieciowej powodujące 

niezadowolenie mieszkańców (J) 

16. Niewystarczająca świadomość ekologiczna (J) 

17. Wzrost ilości zagrożeń drogowych (J) 

18. Nadmierna biurokracja utrudniająca pozyskanie 

środków na rozwój przedsiębiorczości i środków na rzecz 

rozwoju sołectwa (B) 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  

 
 

 

                        

          

    ( - , +  )                                        ( + , - )                                       (  ) 

 

 

 

   

 

 

          

            

 

 

 

 (  + , =  ) 

( + , + )           

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

Standard życia  

(warunki materialne) 

17,20,21,22,30,38,42,47,4,5,6, 

12,14,17,19,20,24,26,27,5,15,9 

Jakość życia  

(warunki niematerialne) 

1,14,18,19,23,24,25,26,27,28, 

29,31,35,39,40,41,44,48,2,3,7,8,

9,10,13,16,22,25,4,7,8,10,12, 

1,2,4,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17 

Tożsamość wsi i wartości życia 

wiejskiego 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, 

11,15,18, 

Byt  

(warunki ekonomiczne) 

16,32,33,34,36,37,43,45,46, 

1,9,21,23,1,2,3,6,9,11,13,14,

3,5,10,18 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa):  

 

WIĘCKOWICE - sołectwo jakich mało, wiele się tu działo.  

Historia bogata z nowoczesnością się splata. 

 

 

  WIĘCKOWICE - sołectwo Więckowice to bezpieczne, zadbane wsie, wyróżniające się dobrze   

rozwiniętą infrastrukturą  sportową i rekreacyjną, atrakcyjne dla turystów i przyjazne 

dla mieszkańców. Mieszkańcy sołectwa współpracują ze sobą i aktywnie uczestniczą 

w działaniach służących nawiązywaniu dobrych sąsiedzkich relacji, poprawie 

wizerunku i promocji miejscowości. To sołectwo o ciekawej historii, świadome 

swojej tożsamości, pielęgnujące pamięć o przodkach, otwarte na postęp  

i nowoczesność.
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

          Wizja wsi (hasłowa): WIĘCKOWICE - sołectwo jakich mało, wiele się tu działo. 

                Historia bogata z nowoczesnością się splata. 

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. Pielęgnowanie tożsamości 

wsi oraz dbałość o 

patriotyzm lokalny, 

przywiązanie do historii  

i tradycyjnych wartości życia 

wiejskiego 

 

- istnienie miejsc o dużym znaczeniu 

dla tożsamości sołectwa,  

m. in. Pomnik Powstańców 

Wielkopolskich,  budynek starej 

szkoły, pałac Brezów, krzyże  

i kapliczki przydrożne, o które dbają 

mieszkańcy 

- poczucie patriotyzmu wśród 

najmłodszych mieszkańców, 

objawiające się udziałem uczniów  

w uroczystościach patriotycznych  

i obecnością Sztandaru Pocztowego 

- zbyt małe poczucie jedności wśród 

mieszkańców wiosek sołeckich 

- niezadowalające poczucie tożsamości 

i przynależności do grupy społecznej 

- prawa własności utrudniające 

podjęcie działań 

- utrudniona procedura  

formalno-prawna 

 

1. Kultywowanie obrzędów  poprzez udział w imprezach  

i wydarzeniach promujących tradycje lokalne np. dożynki 

parafialne i gminne, korowód „Siwków” 

2. Podtrzymywanie tradycji tj. ubierania żłóbka, choinki 

sołeckiej  

3. Udział w uroczystościach sakralnych (Boże Ciało)   
i patriotycznych (obchody Święta Niepodległości, rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego) 
4. Utworzenie sołeckiej izby pamięci oraz archiwum 

sołeckiego (zabezpieczenie pamiątek oraz dokumentów 

sołeckich) 

5. Realizacja projektów edukacyjnych dotyczących lokalnej 

kultury i historii 
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- pamięć o Powstańcach 

Wielkopolskich z sołectwa 

- liczne przekazy dotyczące historii 

wsi sołeckich 

- obiekty cenne historycznie 

- patron lokalnej szkoły –Zespół 

Szkolno-Przedszkolny  

im. Powstańców Wielkopolskich 

- bogate zbiory pamiątek, fotografii 

- kultywowanie lokalnych tradycji 

- zaangażowanie mieszkańców 

- dobra współpraca z samorządem 

gminnym 

- możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych 

- wyodrębnienie w budżecie gminy 

Dopiewo tzw. środków sołeckich na 

bieżącą działalność sołectwa 

- specyficzne umiejętności 

mieszkańców (np. rękodzieło, 

zdolności artystyczne, kulinarne, 

zmysł organizacyjny) 

- obiekty objęte ochroną 

konserwatorską, wymagające  uzyskania 

stosownych pozwoleń  

i zastosowania określonych rozwiązań 

- wysokie koszty działań 

inwestycyjnych 

- niewystarczające środki finansowe 

- niewystarczający dostęp do informacji 

- niskie zaangażowanie mieszkańców  

i ich postawa roszczeniowa 

 

6. Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych, 

historycznych, kapliczek i krzyży przydrożnych, wspólne 

porządkowanie i  dbałość o tereny ważne dla tożsamości 

mieszkańców (np. Pomnik Powstańców Wielkopolskich,  

mogiły w lasach zakrzewsko-palędzkich, miejsce pochówku 

rodziny Brezów itp. 

7. Stworzenie publikacji i opracowań dotyczących sołectwa 

8. Wykonanie i montaż tabliczek opisujących miejsca 

historyczne i stworzenie mapy/planu ich lokalizacji w terenie 

9. Działania w celu pozyskania i zagospodarowania  gruntów 

na cele rekreacyjno-edukacyjne 

10. Stały kontakt z Apostołkami i Zmartwychwstankami 

11. Upamiętnienie osób ważnych, które przyczyniły się do 

rozwoju i historii sołectwa 

12. Utworzenia muralu tematycznego 
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B. STANDARD ŻYCIA 

 

 

1. Rozwój infrastruktury 

technicznej oraz poprawa 

atrakcyjności miejsc 

publicznych w sołectwie  

i stanu infrastruktury 

społecznej 

- aktualny projekt kanalizacji 

sanitarno-deszczowej umożliwiający 

budowę kanalizacji na terenie  

miejscowości należących do sołectwa 

- atrakcyjne tereny rekreacyjne 

służące rozwojowi turystyki 

- obiekty przestrzeni publicznej 

występujące na terenie sołectwa 

(obiekty sportowe, rekreacyjne, place 

zabaw) 

- rozpoczęte działania w celu 

pozyskania gruntów na cele 

rekreacyjno-edukacyjne 

- dobra współpraca  

z samorządem gminy Dopiewo 

- tzw. ”środki sołeckie” w budżecie 

gminy Dopiewo przeznaczane na  

działalność sołectwa 

- możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych 

 

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

wymagająca szybkiej budowy 

- wysokie koszty działań inwestycyjnych 

- niewystarczające środki finansowe na 

realizację zadań inwestycyjnych  

w budżecie gminy 

-słabo rozwinięta infrastruktura techniczna 

(drogi, chodniki) 

- zły stan nawierzchni dróg 

- słabo rozwinięta sieć światłowodowa 

- różne obiekty budowlane w złym stanie 

technicznym 

- zaniedbane tereny wymagające 

uporządkowania i zagospodarowania 

- zła wola właścicieli, trudności finansowe, 

nieumiejętne zarządzanie 

- słabo rozwinięta sieć utwardzonych ścieżek 

rowerowych w gminie Dopiewo, zwłaszcza 

łączących sołectwo  

z Dopiewem 

 - duże rozproszenie zabudowy na terenie 

powstających nowych osiedli, wiążące się  

z koniecznością stałej rozbudowy 

infrastruktury 

- olbrzymie potrzeby inwestycyjne gminy 

związane z dynamiką wzrostu liczby 

mieszkańców (konieczność rozbudowy bazy 

oświatowej, infrastruktury drogowej) 

- duża konkurencja w ubieganiu się  

o środki zewnętrzne 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

2. Systematyczne utwardzanie dróg i budowa chodników 

3. Poprawa wizerunku  przystanków komunikacji zbiorowej 

4. Tworzenie miejsc postojowych umożliwiających 

bezpieczne parkowanie pojazdów 

5. Modernizacja, doposażanie, tworzenie nowych miejsc 

przestrzeni publicznej służących mieszkańcom 

6. Tworzenie sieci utwardzonych ścieżek rowerowych 

7. Rozwój infrastruktury oświetleniowej 

8. Zakup i montaż małej architektury 

9. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy szkole 

10.Wytyczenie i zagospodarowywanie terenów wzdłuż 

duktów i dróg polnych jako ciągów pieszo-rowerowych  

(m.in. przedłużenie ul Zbożowej, ul. Klonowej  

w Więckowicach, ul. Przylesie w Drwęsie) 

11. Budowa świetlicy wiejskiej 
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Wzrost integracji 

mieszkańców oraz 

zwiększenie atrakcyjności 

oferty spędzania wolnego 

czasu wraz z poprawą 

wizerunku wsi 

2. Poprawa bezpieczeństwa  

i działania na rzecz ochrony 

środowiska 

3. Poprawa komunikacji  

i dostępu do usług 

- tereny sołectwa atrakcyjne 

turystycznie i krajobrazowo 

- obiekty przestrzeni publicznej 

umożliwiające aktywne spędzanie 

czasu  różnym grupom wiekowym   

- działalność stowarzyszeń, związków 

i organizacji  

- grupa zaangażowanych 

mieszkańców 

- aktywna społeczność szkolna 

- uczestnictwo sołectwa w Programie 

Wielkopolska Odnowa Wsi  

- wspólne inicjatywy realizowane  

z Zespołem  

Szkolno – Przedszkolnym 

- możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację projektów 

sołeckich 

- wyodrębnienie w budżecie gminy 

Dopiewo tzw. ”środków sołeckich” 

na bieżącą działalność sołectwa 

- zaniechanie kontaktów społecznych 

w związku z Covid-19 

- wzrastająca liczba mieszkańców 

 i związane z tym różnice 

światopoglądowe 

- przynależność poszczególnych 

miejscowości sołectwa do różnych 

parafii 

- nowoczesny styl życia, szybkie tempo 

życia, niewystarczająca ilość czasu 

- niewystarczająca oferta  

kulturalno-sportowa  dla różnych grup 

społecznych, wiekowych 

- w sołectwie nie ma świetlicy wiejskiej 

- słabo skomunikowane miejscowości 

sołectwa ze sobą i z innymi 

miejscowościami w gminie 

- niekorzystne zmiany ekonomiczne 

powodujące zubożenie części 

społeczeństwa 

- słabo rozwinięta sieć światłowodowa 

 

1.1 Organizacja imprez sołeckich o różnym charakterze. 

1.2 Uczestnictwo w projektach wymagających 

zaangażowania mieszkańców. 

1.3 Organizacja zajęć dla różnych grup społecznych, 

wiekowych, tj. popołudnia z  planszówkami, nordic walking, 

ogniska 

1.4 Działania poprawiające estetykę wsi, pielęgnacja zieleni, 

nasadzenia zieleni 

1.5 Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, 

spotkań z ciekawymi ludźmi (np. spotkanie jasełkowe, 

festyny, zawody wędkarskie, turnieje sportowe, rajdy 

rowerowe, wyjazdy 

2.1 Realizacja projektów służących poprawie świadomości 

ekologicznej 

2.2.Zakup i montaż urządzeń służących poprawie 

bezpieczeństwa, m.in. radarowe wyświetlacze prędkości, 

kamery monitoringu 

2.3.Opracowanie organizacji ruchu i zastosowanie rozwiązań 

poprawiających bezpieczeństwo, np. linie wibracyjno – 

akustyczne 
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- zaangażowanie mieszkańców  

w sprawy ekologii - wymiana 

„kopciuchów”, panele 

fotowoltaiczne, czujnik smogu na 

budynku szkoły, segregacja odpadów 

- coroczne organizowanie akcji 

„Wiosenne Porządki”,  

„Sprzątanie Świata” 

- działalność świetlicy 

socjoterapeutycznej „Grota Marzeń” 

- możliwość pozyskania środków 

finansowych na działania ekologiczne 

(programy gminne, powiatowe, 

krajowe) 

- podejmowanie działań przez 

zaangażowanych mieszkańców 

- współpraca z Gminą Dopiewo  

i powiatem poznańskim 

- wzrost natężenia ruchu związany  

z aktywizacją gospodarczą oraz  

intensywnym budownictwem 

mieszkaniowym 

- izolacja związana z Covid-19 

powodująca problemy społeczne 

(uzależnienia, przemoc, problemy 

psychiczne) 

- mieszkańcy niezainteresowani 

integracją 

- niekorzystne rozwiązania w zakresie 

organizacji ruchu zastosowane na 

drogach (lokalizacja przejść dla 

pieszych, brak progów zwalniających) 

- droga nr 307 wymagająca poszerzenia  

o dodatkowe pasy ruchu 

- konieczność doświetlenia przejść  

dla pieszych 

- niewystarczająca świadomość 

ekologiczna 

- zasady gospodarki śmieciowej  

(trudności w odbiorze niektórych 

frakcji śmieci, wysokie opłaty za odbiór 

śmieci) 

 

2.4. Projekty edukacyjne związane z bezpieczeństwem na 

drogach (odblaski, stosowanie kodeksu drogowego) oraz  

w przestrzeni publicznej (unikanie zagrożeń, 

minimalizowanie aktów wandalizmu) 

2.5. Organizowanie wspólnych akcji porządkowych np. 

„Wiosenne Porządki”, „Sprzątanie Świata” 

2.6. Montaż koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk 

3.1.Poprawa dostępności informacji o sieci połączeń 

komunikacyjnych (węzły przesiadkowe) oraz zasadach 

funkcjonowania transportu publicznego (ceny biletów, 

dystrybucja biletów, aplikacje) itp. 

3.2. Zainteresowanie potencjalnych dostawców rozbudową 

sieci światłowodowej 
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D. BYT 

1. Wsparcie 

przedsiębiorczych 

mieszkańców oraz promocja 

sołectwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- utrzymany rolniczy charakter sołectwa 

Więckowice i dobrze prosperujące, rozwojowe 

gospodarstwa rolne 

- przewidywane utworzenie miejsc pracy  

w związku z planowanym powstaniem firm 

- znaczna część sołectwa objęta Miejscowymi 

Planami Zagospodarowania Przestrzennego 

- atrakcyjne tereny rekreacyjne służące rozwojowi 

turystyki 

- wyjątkowość ”Owocowej plaży” w Zborowie, 

która sprzyja promocji sołectwa i gminy 

- ciekawe miejsca i obiekty przyciągające uwagę 

turystów 

- możliwość pozyskiwania środków finansowych 

na inwestycje infrastrukturalne ze źródeł 

zewnętrznych 

- aktywny profil FB sołectwa 

- przedsiębiorcy  i podmioty gospodarcze 

działające w sołectwie 

- bliskość terenów o dużej aktywności 

gospodarczej - miasto Poznań, sąsiednie gminy np. 

Gmina Tarnowo Podgórne 

- korzystne położenie topograficzne przy drodze 

wojewódzkiej 

- przynależność gminy Dopiewo do LGD 

„Źródło”, dająca szansę przedsiębiorcom  

i rolnikom na ubieganie się o środki finansowe na 

rozwój przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 

- promocja w lokalnej prasie oraz poprzez 

działalność organizacji i stowarzyszeń,  

np. ciekawe imprezy „Moto Babki”, zloty 

zabytkowych pojazdów organizowane przez 

Stowarzyszenie „Mikrus” 

 

- niska opłacalność funkcjonowania 

transportu zbiorowego - rozproszona 

zabudowa, wioski oddalone od siebie, 

zbyt mało osób korzystających  

z komunikacji 

lokowaniem obiektów handlowych  

i usługowych na terenie sołectwa –  

niska opłacalność 

- przedsiębiorcy nie są zainteresowani  

- wzrastająca liczba mieszkańców 

powodująca częściowa utratę typowo 

wiejskiego charakteru miejscowości  

- wioski stają się „sypialnią” dużych 

miast 

- postrzeganie aktywizacji gospodarczej  

jako czynnik  wpływający na 

pogorszenie  jakości życia  –  

wzrost natężenia ruchu, hałas 

- obawy przed negatywnymi skutkami 

dla środowiska 

- pogarszająca się sytuacja 

ekonomiczna 

1. Rekomendowanie objęcia Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego terenów w sołectwie 

2. Współudział przy  organizacji szkoleń i kursów 

 z różnych dziedzin (np.  zakładanie stron internetowych) 

3. Współpraca przy organizacji szkoleń z zakresu 

pozyskiwania środków zewnętrznych dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą oraz rolniczą 

4.Szkolenia i spotkania  tematyczne dla rolników 

5. Nawiązanie współpracy z organizacjami  

i stowarzyszeniami z terenu gminy Dopiewo 

6. Promowanie przez sołectwo  akcji „Bądź GIT z PIT” 

związanej z odprowadzaniem przez mieszkańców podatku 

dochodowego zgodnie z ich miejscem zamieszkania 

7. Intensyfikacja działań służących promocji sołectwa -

stworzenie logotypu, media społecznościowe, itp. 
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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 podejmowanie 

różnych przedsięwzięć 

„Darmowa apteka w plenerze” – 

sadzimy zioła i rośliny lecznicze 
TAK TAK 2+4+4=10 IV 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 

 

propagowanie wiedzy  

o naszym sołectwie  

i zachowanie własnej 

tożsamości historycznej 

i światopoglądowej 

 

„Zamknięte w książce”- publikacja  

o historii sołectwa i losach mieszkańców 
TAK NIE 3+1+1= 5 I 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

 

niedostateczna  ilość 

miejsc parkingowych 

przy obiektach  

przestrzeni publicznej 

 

„Pieszo do celu”- przygotowanie miejsc 

parkingowych  przy obiektach 

użyteczności publicznej 

NIE NIE 4+2+2=8 III 

Co najbardziej zmieni 

nasze życie? 

poprawa 

bezpieczeństwa 

„Parasol ochronny nad sołectwem 

Więckowice” – powstanie infrastruktury  

poprawiająca bezpieczeństwo 

TAK NIE 1+3+3=7 II 
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Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

organizacja imprezy 

okolicznościowej 

„Przybieżeli wszyscy….na spotkanie „ 

- organizacja spotkania opłatkowego 
TAK TAK 5+5+5=15 V 

Na realizację jakiego projektu planujemy 

pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich źródeł?  

(Maksymalnie 3 propozycje uszeregowane 

według ważności) 

 

 

1. „Zamknięte  w książce”- publikacja o historii sołectwa i losach mieszkańców 

2. „Parasol ochronny  nad sołectwem Więckowice” – powstanie infrastruktury  poprawiająca 

bezpieczeństwo 

3. „Pieszo do celu”- przygotowanie miejsc parkingowych  przy obiektach użyteczności publicznej 

 

Źródła: środki gminne, środki unijne i ministerialne, środki pozyskane z powiatu, dotacje zewnętrzne  

skierowane do organizacji pozarządowych, program Wielkopolska Odnowa Wsi, dotacje z Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Dopiewski Budżet Obywatelski 
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