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WSTĘP 

 

W dniu 25 marca 2013 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął program 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 

r.), jego głównym celem jest aktywizacja społeczności wiejskich. Program ten zachęca 

mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć 

na rzecz miejscowości w których mieszkamy.  

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało wpisane do Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 r. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" jest finansowany 

ze środków budżetu województwa wielkopolskiego i  jest realizowany przez Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Zgłoszenie Sołectwa Kawnice  do  tego  programu rozpoczęło cykl zadań (min. warsztaty 

dla przedstawicieli Grup Odnowy Wsi), których celem było opracowanie Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Wsi Kawnice w Gminie Golina oraz wskazanie mieszkańcom kierunków rozwoju ich 

sołectwa. 
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Mapka Gminy Golina 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Golina_(gmina)#/media/File:Golina_(gmina)_location_map.png
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Golina    Sołectwo: Kawnice      Liczba mieszkańców: 831 

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 

x 

porządkowanie wsi  

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
x 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

x 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
  x 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

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

głównych potrzeb 

 

liczna grupa odnowy wsi 

(skupia przedstawicieli organizacji i 

instytucji) 

 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
x 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 
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pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
x 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

 liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji  

D
 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

 

rozwój wsi oparty na aktywności  

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 

rozwoju 

 

ukształtowane „centrum wiejskie”  

rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z otoczeniem 
 

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 

wykorzystania odnawialnych energii) 
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projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

 

Sprawozdanie z wizji w terenie 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Kawnice, dnia 9 stycznia 2018 roku 

Uczestnicy: Mirosław Durczyński – Burmistrz Goliny, Olga Frońda – pracownik Urzędu Miejskiego w Golinie, Iwona Bańdosz i Maria Nowak – 

Moderatorzy WOW. 

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

We wsi aktywnie działa OSP i Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Kawnicach . Znajduje się Kościół Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach 

wzniesiony w latach 1948 – 51 na miejscu poprzedniej świątyni. Na głównym ołtarzu znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia  

z początku XVII wieku. Przy świątyni ustawione są kapliczki drogi krzyżowej. Posesje zadbane.  Mieszkańcy mają do dyspozycji fundusz sołecki. 

 

  Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 

 

 

Data: 9 stycznia 2018 roku           Sporządził: Iwona Bańdosz, Maria Nowak
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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 Równinna x   

stan środowiska Czyste  x  

walory klimatu Zrównoważony x   

walory szaty roślinnej 
Aleja Jesionowa, cis 
najwyższy w Wielkopolsce 

  x 

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Natura 2000  x  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Skupisko bocianów, 
kaczek, żurawi 

 x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Struga kawnicka   x  

wody podziemne _    

gleby Słabe  x  

kopaliny _    

walory geotechniczne _    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 
Dworek szlachecki  
( rekonstrukcja) 

  x 

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 
Zabudowa zrównoważona, 
szerokie drogi, sala OSP, 
przystanki 

 x  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 
Posesje zadbane, sklepy, 
apteka 

  x 

zabytki i pamiątki historyczne 

Kościół Matki Bożej 
Pocieszenia w Kawnicach, 
Grobowiec rodziny 
Mielęckich i Trąbczyńskich 

  x 

osobliwości kulturowe Jarmark św. Augusta,     

miejsca, osoby i przedmioty kultu 
Kościół Matki Bożej 
Pocieszenia, cudowny 
obraz Matki Bożej 

  x 

święta, odpusty, pielgrzymki 

Odpust Matki Bożej 
Pocieszycielki Strapionych, 
Matki Bożej  Nieustającej 
Pomocy 

  x 

tradycje, obrzędy, gwara 
Święto 11 listopada, 
dożynki parafialne, Dzień 
Podchorążego 

 x  

legendy, podania i fakty historyczne 
 Nazwa Kawnice pochodzi 
najprawdopodobniej od 

 x  
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dużej ilości kawek, które 
przebywały na tych 
terenach – legenda, miejsce 
7 Kościołów 

przekazy literackie _   x 

ważne postacie i przekazy  historyczne 
Rodzina Mielęckich, 
powstanie OSP w 1878 

  x 

specyficzne nazwy 
Brodek, Wydasta, Niwa, 
Ostrówek, Ruda 

  x 

specyficzne potrawy 
Grochówka Bartczaka, 
kiełbasa, smalec 

  x 

dawne zawody Kowalstwo   x 

zespoły artystyczne, twórcy 
Orkiestra OSP, 
 chór Consolare 

  x 

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 

T
E

R
E

N
Y

 

działki pod zabudowę mieszkaniową Dostępne   x 

działki pod domy letniskowe _    

działki pod zakłady usługowe i przemysł Dostępne x   

pustostany mieszkaniowe _    

pustostany poprzemysłowe _    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 
Kuźnia, wiatrak    

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 
Boisko parafialne,  
plac przy ul. Kwiatowej, 
Aleja Jesionowa 

x   

sale spotkań, świetlice, kluby Remiza OSP   x 

miejsca  uprawiania sportu Boisko parafialne x   

miejsca rekreacji _  x  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 
Szlak turystyczny do 
Puszczy Bieniszewskiej 

 x  

szkoły 
Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Wyspiańskiego  

  x 

przedszkola „Baśniowy Dworek”   x 

biblioteki Filia Biblioteki Gminnej  x  

placówki opieki społecznej _    

placówki służby zdrowia 
NZOZ Przychodnia 
Lekarska 

  x 

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

T E C H N IC Z N A
 

wodociąg, kanalizacja 
Wodociąg, kanalizacji 
brak 

 x  
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drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Stan dróg i oznakowanie 
dobre, droga krajowa 

 x  

chodniki, parkingi, przystanki Stan dobry   x 

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 
Dostępny   x 

telefonia komórkowa 
Zasięg bardzo dobry  x  

inne  

Połączenie kolejowe, 
autobusowe, 
światłowody, gazociąg 

  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? ) 
Sklepy, NZOZ 
Przychodnia Lekarska 

 x  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Hurtownia Luka  x  

gastronomia _    

miejsca noclegowe _    

gospodarstwa rolne     

uprawy hodowle Orzech laskowy, pszenica  x  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Odpady z produkcji rolnej  x  

zasoby odnawialnych energii Fotowoltaika   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 

 
 
Minimalne 

  
 
x 

 

środki wypracowywane 

 
 
Czyny społeczne 

  
 
x 

 

M
IE

S
Z

K
A

Ń

C
Y

  
 

( 
K

A
P

IT
A

Ł
 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi Radny, sołtys    

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

Prof. Józef Modelski, 
Bekker – konstruktor 
NASA 

   
x 

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

Występują   x 
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przedsiębiorcy, sponsorzy 

Występują  
 

 x  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Występują   x 

pracownicy nauki Bekker, J. Modelski   x 

związki i stowarzyszenia 

Ochotnicvz Straż 
Pożarna, Kółko Rolnicze, 
Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi w Kawnicach 

 x  

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Bywają x   

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 _    

książki, przewodniki Foldery kościelne   x 

strony www 

http://kawnice.pl/archive
s/category/aktualnosci, 
 
http://www.ospkawnice.p
l/ 
 

   
 
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 

 

http://kawnice.pl/archives/category/aktualnosci
http://kawnice.pl/archives/category/aktualnosci
http://www.ospkawnice.pl/
http://www.ospkawnice.pl/
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ANALIZA SWOT 

 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Ośrodek zdrowia. 
2. Apteka. 
3. Remiza OSP. 
4. Tartak. 
5. Sklepy spożywcze. 
6. Biblioteka Publiczna – filia. 
7. Zakłady produkcyjne i usługowe. 
8. Przystanki autobusowe i kolejowe. 
9. Kościół parafialny. 
10. Sieci : wodociągowa, elektryczna, gazowa, 

telefoniczna, internetowa. 
11. Wykształcone społeczeństwo. 
12. Współpraca między organizacjami . 

i mieszkańcami. 
13. Znak towarowy Kiełbasy Bartczaka. 
14. Przestrzeń do zagospodarowania na cele 

publiczno-społeczne. 

1. Zły stan dróg publicznych i chodników. 
2. Brak kanalizacji. 
3. Brak oświetlenia ulicznego w części 

sołectwa. 
4. Brak ścieżki rowerowej. 
5. Brak usług gastronomicznych. 
6. Brak miejsca na rekreację dla dzieci  

i dorosłych. 
7. Brak ścieżki edukacyjnej. 
8. Mała ilość uroczystości rocznicowych, 

festynów i zabaw. 
9. Brak środków finansowych. 
10. Słaba promocja wsi. 
11. Brak windy dla niepełnosprawnych  

w remizie OSP. 
12. Słabe doposażenie remizy OSP 

 i konieczność modernizacji. 
 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Współpraca ze sponsorami. 
2. Dotacje zewnętrzne. 
3. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości dla 

zewnętrznych inwestorów. 
4. Polityka prorodzinna. 
5. Bliższa współpraca z mediami. 

 

1. Wykluczenie społeczne. 
2. Starzenie się społeczeństwa. 
3. Niestabilna polityka organów. 

zewnętrznych. 
4. Izolacja jednostek w społeczeństwie. 
5. Zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. 
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                                          Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 

                                                                          3     0                           

7    6                     0 5  

   0    0       

                 ( + )  +                                                                             ( + ) - 

 

 

 

   

 

 

          

            

                     1   2 2      1 

                     4   0 1      0 

          

 ( + )+ 

( - )-           

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 

 

Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

      

 

     Bezpieczna droga, bezpieczne życie mieszkańców Kawnic. 

 

     

     Kawnice to wieś bezpieczna, przez którą przebiegają wyremontowane drogi   

     przy których znajdują się oświetlone chodniki. We wsi znajdują się place zabaw 

i miejsca rekreacji ogólnodostępne oraz ścieżki rowerowe jako sieć łącząca  

z okolicznymi miejscowościami. Mieszkańcy spotykają się na licznych biesiadach oraz  

w oświetlonej Alei  Jesionowej przy której znajduje się ścieżka edukacyjna i ławeczki. 

Młodzież jest wykształcona i realizuje się w społeczeństwie. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Bezpieczna droga, bezpieczne życie mieszkańców Kawnic. 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1. CELE                                      

Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję 

naszej wsi? 

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

strony, szanse) 

3. Co nam może przeszkodzić? (słabe 

strony, zagrożenia) 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 

 

ZASOBY  których użyjemy 

ATUTY   

silne strony  

i szanse  jakie 

wykorzystamy  

BARIERY 
Słabe strony  jakie wyeliminujemy 

Zagrożenia  jakich unikniemy 

 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Zachowanie tożsamości wsi. 

2. Rozpowszechnienie historii 

miejscowości i jej 

mieszkańców. 

 

Remiza OSP. 

Współpraca z mediami. 

Kościół Matki Bożej 

Pocieszenia, cudowny obraz 

Matki Bożej 

Współpraca ze 

sponsorami.  

Dotacje zewnętrzne. 

Zwiększenie atrakcyjności 

miejscowości dla 

zewnętrznych inwestorów. 

Bliższa współpraca z 

mediami. Kościół 

parafialny. Współpraca 

między organizacjami  

i mieszkańcami. 

Brak ścieżki edukacyjnej. 

Mała ilość uroczystości rocznicowych, 

festynów i zabaw. 

1.Budowa ścieżki edukacyjnej. 

2.Organizacja uroczystości rocznicowych. 

3.Organizacja festynów i zabaw. 

B. STANDARD ŻYCIA 

1.Poprawa infrastruktury 

technicznej i rekreacyjnej. 

2. Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

 

Przestrzeń do 

zagospodarowania na cele 

publiczno-społeczne. 

Istniejąca infrastruktura. 

Dotacje zewnętrzne. 

Zwiększenie atrakcyjności 

miejscowości dla 

zewnętrznych inwestorów. 

Przystanki autobusowe 

 i kolejowe. 

1.Zły stan dróg publicznych 

 i chodników.                                              

2.Brak kanalizacji.                                          

3.Brak oświetlenia ulicznego w części 

sołectwa.                                              

4.Brak ścieżki rowerowej, placu zabaw 

i siłowni zewnętrznej. 

1. Budowa i remont druk publicznych  

i chodników.  2. Budowa kanalizacji.                                                                                   

3. Budowa oświetlenia ulicznego.                    

4. Budowa ścieżki rowerowej placu zabaw         

i siłowni zewnętrznej.  

5. Modernizacja i doposażenie remizy OSP. 

6. Montaż windy dla niepełnosprawnych. 
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Rozwój oferty kulturalnej  

rekreacyjnej i wypoczynkowej.  

2.Zwiększenie integracji 

mieszkańców. 

 3.Propagowanie zdrowego 

trybu życia 

Mieszkańcy sołectwa 

Przestrzeń do 

zagospodarowania na cele 

publiczno-społeczne. 

Remiza OSP  

Kościół parafialny. 

Współpraca między 

organizacjami  

i mieszkańcami. 

Mała ilość organizowanych wydarzeń 

kulturalnych, zawodów sportowych 

uroczystości rocznicowych, festynów  

i zabaw. 

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych, 

zawodów sportowych. 

2.Organizacja imprez : Dzień Kobiet, Dzień 

Podchorążego,  Bieg Kawnicki,  

D. BYT 

1. Promocja wsi.  

2. Pozyskanie środków 

zewnętrznych. 

 

Remiza OSP. 

Współpraca z mediami. 

Kościół Matki Bożej 

Pocieszenia, cudowny obraz 

Matki Bożej. 

 

Współpraca ze 

sponsorami.  

Dotacje zewnętrzne. 

Zwiększenie atrakcyjności 

miejscowości dla 

zewnętrznych inwestorów 

Polityka prorodzinna. 

Kościół parafialny. 

Współpraca między 

organizacjami  

i mieszkańcami. 

Słaba promocja wsi. 

Brak środków finansowych. 

1.Utworzenie strony intetnetowej.                    

2. Szkolenia z przygotowywania wniosków, 

zarządzanie projektami. 
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2018-2019 

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Wspólne działanie 

na rzecz 

mieszkańców  

Budowa placu zabaw. Tak Nie 20 II 

Na czy nam 

najbardziej zależy? 

Poprawie wizerunku 

wsi i zatrzymaniu 

młodzieży 

Ścieżka edukacyjna przy Alei Jesionowej. Tak Nie 25 I 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Brak miejsca 

rekreacji 
Budowa siłowni zewnętrznej. Tak Nie 14 III 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Zagospodarowanie 

terenu 
Budowa wiaty rowerowej. Tak Nie 11 IV 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Organizacja 

wydarzenia 

sportowego 

Bieg Kawnicki 2018. Tak Tak 5 V 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  

Budowa placu zabaw. Ścieżka edukacyjna przy Alei Jesionowej. Budowa siłowni zewnętrznej. Budowa 

wiaty rowerowej. 

UMWW/LGD/UG i inne. 



   

18 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna 

WIZJA 

              
 

 

 
 



   

19 

 

WARSZTATY 

 

                 
 

 

                                         
 

 




