
UCHWAŁA NR XVI/106/2020
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 24 stycznia 2020 r.

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marylin w Gminie Drawsko na lata 2020-2024 

Na podstawie art. 18 ust.1, ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. t.j. 
poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Drawsko przyjmuje Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Marylin w Gminie Drawsko na lata 
2020-2024 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały nr XVI/106/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24.01.2020 r. w sprawie przyjęcia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marylin w Gminie Drawsko na lata 2020-2024 W dniu 4,5 styczeń b.r. 
moderatorzy przeszkoleni przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z grupą odnowy wsi 
mieszkańców sołectwa Marylin przeprowadzili warsztaty, na których została wypracowana Sołecka Strategia 
Rozwoju Wsi Marylin określająca zasoby jakimi dysponuje sołectwo, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, 
wizję rozwoju oraz program działań długo i krótkoterminowych. Opracowana strategia została zatwierdzona przez 
mieszkańców na Zebraniu Wiejskim w dniu 23 styczeń 2020r. Z uwagi na potrzebę stworzenia ww. dokumentu 
niezbędnego dla skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych min. z Programu Wielkopolska Odnowa 
Wsi i innych, zgodnie z ,,Zasadami funkcjonowania moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi” ( załącznik do 
uchwały nr 448/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019r. ) §4 pkt 6 (…),, Wskazane 
byłoby zatwierdzenie jej także przez radę gminy.’’ podjęcie niniejszej uchwały jest właściwe. 
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: DRAWSKO    Sołectwo: MARYLIN     Liczba mieszkańców: 86  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) 
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

cz
ąt

ko
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) 
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zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

x 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
x 

C
 

Za
aw

an
so

w
an

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
ał

o
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”  
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rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z 

otoczeniem 

 
świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 

wykorzystania odnawialnych energii) 
 

projekty kreujące „wieś tematyczną”  
instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do 

programu odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

Id: ANYUT-XXPES-OXRZD-YLMXI-XOIPE. Podpisany Strona 5



   

6 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WIZJI W TERENIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ 

FOTOGRAFICZNĄ 
 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Marylin, 03.01.2020 

Uczestnicy: Anna Fręś – koordynator gminny WOW, sekretarz gminy;  Agnieszka Kulesza i 

Magdalena Gdaniec – moderatorzy WOW 

Sołectwo Marylin znajduje się na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w gminie 

Drawsko. Przez wieś prowadzi droga wojewódzka 135 oraz drogi gminne utwardzone, 

częściowo oświetlone. Posiada zwarty teren zabudowy. 

Początki wsi stanowił młyn wodny na Miale (wzmianka z 1565). Nosił on wtedy nazwę 

Smrodiniak. W końcu XVI wieku funkcjonowała osada o nazwie Mały Smrodynek, zmieniona 

potem na Marianowo, a po I wojnie światowej na Marylin. Wieś zamieszkuje obecnie  86 

stałych mieszkańców, ma charakter letniskowy, co zawdzięcza przede wszystkim położeniu w 

samym centrum Puszczy Noteckiej, nad jeziorem Moczydło (plaża, boisko) oraz rzeką Miałą. 

Marylin mieści się na obszarze chronionym przez program Natura 2000.  

Wieś jest w  połowie zwodociągowana, posiada świetlicę wiejską, plażę oraz teren rekreacyjno-

sportowy przy jeziorze Moczydło (boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę). Wokół tegoż 

jeziora znajduje się Park Rybny stanowiący atrakcję regionu. Na terenie wsi działa prywatny 

ośrodek  rekreacyjno-wypoczynkowy oraz wypożyczalnia kajaków. Przez wieś prowadzą szlaki 

turystyczne piesze i rowerowe. W Marylinie występują   zwyczajowe, nieformalne, nazwy ulic 

oraz zwyczajowe nazwy części wsi. Przedmiotami kultu są przydrożny krzyż oraz kapliczka. Na 

ternie Marylina znajdują się 2 ponad stuletnie domy drewniane konstrukcji sumikowo- łękowej 

lub zrębowej. 

W sołectwie brak jest organizacji pozarządowych. Stopień zaangażowania mieszkańców  

w sprawy wsi – umiarkowany. Wieś dysponuje funduszem sołeckim udostępnianym przez 

gminę.  

 

 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną. 

Data: 03.01.2020            

Sporządził: Agnieszka Kulesza, Magdalena Gdaniec  
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  Świetlica wiejska      Główna ulica Marylina 

 

 

 

 

 

                Kapliczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zwyczajowe/nieformalne 
 nazwy ulic 
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     Jezioro Moczydło / Park Rybny/ boiska sportowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Rzeka Miałka 
 

 

 

ANALIZA ZASOBÓW   

ANALIZA ZASOBÓW – część I 
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RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio 
wstaw X) 

MAŁE DUŻE 
WYRÓŻNI

AJĄCE 

PRZYRODNICZY 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
Położenie w Puszczy Noteckiej, w Dolinie 

Miały (Natura 2000), w sąsiedztwie Jeziora 
Moczydło i licznych lasów 

 X  

stan środowiska 
Dobry, w pobliżu lasy i bory,  brak ciężkiego 

przemysłu 
  X 

walory klimatu Czyste powietrze   X 

walory szaty roślinnej Urozmaicona roślinność, liczne lasy, pola i łąki   X 

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Dolina Miały (Natura 2000)   X 

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Sarny, jelenie, dziki, zające, króliki, jenoty, lisy, 

bobry, borsuki, ryby 
  X 

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy) 

Jezioro Moczydło, rzeka Miała, źródła i 
dopływy rzeki Miała (tzw. Loski) 

  X 

wody podziemne Podziemne, przydomowe ujęcia wody  X   

gleby 
Przeciętna bonitacja, wysoka kultura uprawy 

rolnych 
 X  

kopaliny Torf X   

walory geotechniczne Nie zidentyfikowano    

KULTUROWY 

walory architektury 
Domy jednorodzinne, brak zabudowy 

wielorodzinnej 
 X  

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 
Plaża i teren rekreacyjno-sportowy przy 

jeziorze Moczydło, Park Rybny, wypożyczalnia 
kajaków, świetlica wiejska, szlaki turystyczne 

  X 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Ośrodek rekreacyjno- wypoczynkowy   X 

zabytki i pamiątki historyczne 
2 ponad stuletnie domy drewniane 

konstrukcji sumikowo- łękowej lub zrębowej 
  X 

osobliwości kulturowe     

miejsca, osoby i przedmioty kultu Krzyże przydrożne i kapliczka X   

święta, odpusty, pielgrzymki     

tradycje, obrzędy, gwara     

legendy, podania i fakty historyczne 
Zapiski kronikarskie p. Brunona Dury 

dotyczące historii Marylina 
  X 

przekazy literackie     

ważne postacie i przekazy  historyczne     

specyficzne nazwy 
Zwyczajowe, nieformalne, nazwy ulic w 
Marylinie, zwyczajowe nazwy części wsi 

  X 
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specyficzne potrawy     

dawne zawody     

zespoły artystyczne, twórcy     

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio 
wstaw X) 

MAŁE DUŻE 
WYRÓŻNI

AJĄCE 

OBIEKTY I TERENY 

działki pod zabudowę mieszkaniową Wyłącznie prywatne x   

działki pod domy letniskowe Dostępne są działki pod domy letniskowe  X  

działki pod zakłady usługowe i przemysł     

pustostany mieszkaniowe     

pustostany poprzemysłowe     

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 
    

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

place publicznych spotkań, festynów 
Plac nad jeziorem , teren przy świetlicy 

wiejskiej, ośrodek wypoczynkowy 
  X 

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica wiejska  X  

miejsca  uprawiania sportu 
Boiska do siatkówki, koszykówki, dostęp do 

jeziora, możliwość wędkowania 
   

miejsca rekreacji 

Jezioro z terenem wokół, Park Rybny świetlica 
wiejska z terenem przyległym, ośrodek 

rekreacyjno-wypoczynkowy,  wypożyczalnia 
kajaków 

  X 

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 
Szlaki turystyczne piesze i rowerowe, szlak nr 

10 
 X  

szkoły 

W chwili obecnej brak 
Jeszcze w latach 60-tych XX w. szkoła 

znajdowała się w budynku obecnej świetlicy 
wiejskiej 

 

   

przedszkola Brak    

biblioteki Brak    

placówki opieki społecznej Brak    
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placówki służby zdrowia Brak    

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

wodociąg, kanalizacja Sieć wodociągowa, niepełna  x  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Droga wojewódzka, utwardzona, z 
częściowym oświetleniem, 

Drogi gminne, gruntowe, most 

 X  

chodniki, parkingi,  
Chodniki tylko przy drodze wojewódzkiej, 

parking przy jeziorze, utwardzony 
 X  

sieć telefoniczna i dostępność 
Internetu 

Internet światłowodowy ASTANET, 
niedostępny dla wszystkich 

 X  

telefonia komórkowa Dostępny zasięg Orange, Play, T-Mobile  X  

Internet szerokopasmowy Brak    

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

a) brak    

b) brak    

inne  brak    

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio 

wstaw X) 

MAŁE DUŻE 
WYRÓŻ
NIAJĄC

E 

GOSPODARKA, ROLNICTWO 

miejsca pracy (gdzie, ile? ) 
3 przedsiębiorstwa na terenie wsi – łącznie 

tworzące około 10 miejsc pracy 
 X  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Zakład Usług Leśnych, Usługi budowlane  X  

gastronomia brak    

miejsca noclegowe 
Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, 

agroturystyka 
 X  

gospodarstwa rolne 4 gospodarstwa rolne X   

uprawy hodowle Konie, bydło, uprawy zbóż X   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Brak    

zasoby odnawialnych energii Brak    

ŚRODKI FINANSOWE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY 
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środki udostępniane przez gminę 
i/lub powiat 

Fundusz sołecki  X  

środki wypracowywane 
Brak    

MIESZKAŃCY  

autorytety i znane postacie we wsi 

Sołtys - wioślarz, olimpijczyk, brązowy 
medalista olimpijski z Moskwy, wielokrotny 

mistrz Polski; 
Wioślarka, olimpijka, medalistka ME i 
wielokrotna mistrzyni Polski, trenerka 

 X  

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

    

osoby o specyficznej lub ważnej 
wiedzy i umiejętnościach, 

m.in. studenci 

    

przedsiębiorcy, sponsorzy Trzy przedsiębiorstwa na terenie wsi X   

osoby z dostępem do Internetu 
i umiejętnościach informatycznych 

Część mieszkańców korzysta z internetu X   

pracownicy nauki     

związki i stowarzyszenia 
Stowarzyszenie „Piłecka Przystań” działające 

na obszarze sołectwa 
 X  

kontakty zewnętrzne (np. z 
mediami) 

    

współpraca zagraniczna i krajowa     

INFORMACJE DOSTĘPNE O WSI 

publikatory, lokalna prasa Biuletyn – Panorama Ziemi Drawskiej  X  

książki, przewodniki Brak    

strony www 
Brak    

  

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 Miejscowość w większości zwodociągowana
 S 
2 Przez teren sołectwa przebiega Internet 
światłowodowy S 
3 Dostępna dla mieszkańców świetlica wiejska
 S 
4 Występowanie miejsc rekreacji i sportu -  
boiska i plac zabaw S 
5 Funkcjonowanie na terenie sołectwa ośrodka 
rekreacyjno- wypoczynkowego S 
6 Prowadzona  w sołectwie działalność 
gastronomiczna miejscem zatrudnienia  dla 
mieszkańców B 
7 Funkcjonowanie wypożyczalni kajaków J 
8 Dostępność miejsc noclegowych S 
9 Obecność dwóch zabytkowych budynków 
drewnianych T 
10 Krajobraz przyrodniczy – lasy, jezioro, rzeka, 
Natura 2000 T 
11 Duża liczba mieszkańców sezonowych 
zainteresowanych rozwojem miejscowości J 
12 Dobre relacje z mieszkańcami sezonowymi
 J 
13 Obecność Parku Rybnego nad jeziorem, 
miejsca rekreacji ze ścieżką edukacyjną  S 
14 Dostępność działek rekreacyjnych na 
sprzedaż S 
15 Istniejące, wytyczone szlaki turystyczne 
pieszo- rowerowe S 
16 Z uwagi na walory przyrodnicze 
występowanie turystyki grzybobraniowej J 
17 Zwyczajowe nazwy ulic  T 
18 Działalność miejscowych przedsiębiorców
 B 
19 Wieś posiada własny hymn T 
20 Możliwość organizowania w sołectwie 
uroczystości dla grupy około 100 osób - promocja 
miejscowości B 

1 Niska jakość dróg gminnych S 
2 Niepełne oświetlenie ciągów pieszych oraz 
miejsc rekreacyjnych S 
3 Nieuporządkowana gospodarka ściekowa- 
brak sieci kanalizacyjnej S 
4 Nieegzekwowanie szczelności szamb 
skutkujące przedostawaniem się zanieczyszczeń do 
gruntów - pogarszanie środowiska przyrodniczego
 J 
5 Ograniczona dostępności internetu dla 
wszystkich mieszkańców S 
6 Sieć wodociągowa niekompletna s 
7 Stan świetlicy wiejskiej wymusza konieczność 
przeprowadzenia remontu S 
8 Niewystarczające fundusze na prowadzenie 
działań związanych z utrzymaniem infrastruktury
 B 
9 Mała liczba mieszkańców przekładająca się na 
jakość życia J 
10 Plac zabaw jest zbyt mały, słabo wyposażony
 S 
11 Ograniczona oferta kulturalna dotycząca 
spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i 
seniorów J 
12 Niewystępowanie połączeń komunikacji 
publicznej utrudniające komunikację z większymi 
aglomeracjami J 
13 Nieuporządkowanie przestrzenne - z uwagi 
na brak oznaczeń kierunkowych do posesji S 
14 Małe zaangażowanie większości 
mieszkańców w życie wsi J 
15 Niewystarczająca ilość chodników S 
16 Niewystarczająca promocja sołectwa, brak 
strony internetowej, folderów, ulotek B 
17 Brak profesjonalnej infrastruktury 
turystycznej umożliwiającej organizację spływów 
kajakowych S 
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SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

 1  Pozyskiwanie środków z instytucji 
zewnętrznych szansą na poprawę standardu 
infrastruktury na obszarze sołectwa S 
2  Rozwój bazy dla turystyki rowerowej, 
pieszej, kajakowej – połączenie ze szlakami 
przebiegającymi przez wieś z uwagi na tendencją 
rozwoju turystyki na obszarach wiejskich S 
3 Możliwość napływu większej liczby 
mieszkańców sezonowych  - wypoczynek na wsi
 J 
4 Moda na aktywny wypoczynek J 
5 Udział sołectwa w imprezach gminnych 
promowanie siebie J 
6 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi 
celem pozyskania środków na rozwój sołectwa - 
LGD , Powiat , Fundacje i Stowarzyszenia 
dotujące projekty z zakresu rozwój obszarów 
wiejskich i wpływających na integrację 
mieszkańców J 
7 Udział w programie odnowy wsi szansą na 
pozyskanie środków przez NGO na rozwój 
zasobów ludzkich J 
8 Programy dofinansowujące poprawę stanu 
infrastruktury drogowej i w pasie drogowym 
szansą  na poprawę bezpieczeństwa B 
 

1  Emigracja zarobkowa młodych ludzi do 
dużych ośrodków, starzenie się społeczeństwa
 B 
2 Brak wiedzy na temat pisania projektów o 
pozyskanie środków pozabudżetowych B 
3  Duża konkurencja w zakresie pozyskiwania 
środków na rozwój obszarów wiejskich J 
4 Duża biurokracja i trudność w przygotowaniu 
wniosków o dofinansowanie  J 
5 Mnogość zadań inwestycyjnych i liczba 
sołectw w gminie przekładająca się na 
niewystarczające fundusze gminy na zadania 
infrastrukturalne możliwe do realizacji na terenie 
sołectwa  S 
6 Niska wiedza mieszkańców na temat 
pozyskiwania środków z dostępnych programów 
 B 
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI  

 

silne strony 
 

szanse 

słabe strony 
 

zagrożenia 

 

9 2  4 5 

10 1  5 2 

         ( - / + )                                                                       ( -  /  + ) 

 

     

                                                                                                 

 

 

 

   

 

             

4 0 

1 0 

                ( +  / =  )  

3 1 

2 3 

     (  + /  - )

  

  

Standard życia                     
(warunki  materialne) 

1,2,3,4,5,8,13,14,15,  
1,2,3,5,6,7,10,13,15,17 

1,2, 5 

Jakość życia   
(warunki niematerialne) 

7,11,12,16 
4,9,11,12,14 

3,4,5,6,7, 

3,4, 

 

Tożsamość wsi i wartości        

życia wiejskiego 

9,10,17,19 

18 

Byt 

(warunki ekonomiczne) 
6,18,20 

8,16 

8 

1,2,6, 
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OPIS obszarów oddziaływania na sołectwo: 

 

Standard życia  ( - / + ): Obszar wewnętrzny standardu życia oceniony jest jako negatywny, 

z otoczeniem mającym więcej szans niż zagrożeń. Stosunek silnych stron do słabych stron jest 

ujemny;  stosunek szans do zagrożeń jest na dodatnim poziomie. Mieszkańcy borykają się ze stanem 

infrastruktury technicznej – ich brakiem i niewystarczająca ilością. Należy zniwelować zagrożenia 

i wykorzystać szanse jakie niesie otoczenie celem zniwelowania słabych stron sołectwa 

Jakość życia ( - / + ): Obszar wewnętrzny jakości życia oceniony jest negatywnie, pozytywnie zaś 

oceniono otoczenie sołectwa. Mieszkańcy wskazują na wiele pozytywnych cech, ale również 

wskazują słabe strony sołectwa. Szanse jakie niesie otoczenie należy wykorzystać celem 

wzmocnienia pozytywnych aspektów z tego obszaru – i zniwelować występujące braki. Główny 

problem mieszkańców to niedostatecznie doposażona świetlica wiejska co uniemożliwia realizację 

działań edukacyjnych i aktywizujących mieszkańców. 

Byt   ( + / - ):  Obszar wewnętrzny bytu oceniony jest pozytywnie, negatywnie oceniono otoczenie 

sołectwa. Mieszkańcy wskazują pozytywne cechy w obszarze bytu, wskazują wyłącznie jedną słabą 

stronę sołectwa w tym obszarze. Nieliczne szanse jakie niesie otoczenie należy wykorzystać celem 

wzmocnienia dominacji mocnych stron nad słabymi..  

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego (  + / = ): Obszar wewnętrzny tożsamości wsi i wartości 

życia wiejskiego oceniony jest pozytywnie, z obojętnym otoczeniem. Stosunek silnych stron do 

słabych stron jest dodatki;  w tym obszarze nie wykazano żadnych szans ani zagrożeń – stąd stosunek 

szans do zagrożeń jest na wyrównanym poziomie. Mieszkańcy wskazują na walory w tym obszarze. 

Należy podjąć działania celem ustabilizowania pozytywnej relacji pomiędzy mocnymi a słabymi 

stronami.  
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WIZJA WSI  

(hasłowa i opisowa): 

„Marylin super to wieś. Tu znajdziesz wszystko co trzeba – jezioro, rzekę i drzewa!”  

[źródło - Hymn Marylina] 

 

Marylin jest wsią położoną w sercu Puszczy Noteckiej, która dzięki 

sukcesywnie modernizowanej sieci dróg staje się miejscowością atrakcyjną 

turystycznie. 

Wyremontowana świetlica wiejska wraz z przylegającą nowo powstałą 

przystanią kajakową na Miale, miejscem na biwakowanie oraz placem zabaw 

z siłownią zewnętrzną, umożliwia spędzanie aktywnie wolnego czasu i integrację 

mieszkańców. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Marylin super to wieś. Tu znajdziesz wszystko co trzeba – jezioro, rzekę i drzewa! 

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.  Upowszechnienie historii 
miejscowości 

Zapiski kronikarskie p. 
Brunona Dury, uzupełnione 

o wspomnienia 
mieszkańców 

 
Świetlica wiejska z 

przylegającym terenem – 
miejsce organizacji 

 
Aktywna grupa 
mieszkańców 

Hymn sołectwa 

Niewielka ilość zwartych 
informacji na temat historii 

wsi 
 

Wymierające rdzenne 
społeczeństwo 

 
Brak środków na realizację 

 

 

1.1. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców i 
gości z tematem przewodnim odnoszącym się do historii 
wsi 
1.2. Opracowanie i wydanie publikacji o historii Marylina 
1.3. Montaż tablicy informacyjnej na temat historii i 
obecnego sytuacji sołectwa 
1.4. Rozpowszechnianie hymnu Marylina 
1.5. Umieszczenie informacji o historii na stronie 
internetowej  
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2. Budowanie poczucia tożsamości 2.1. Organizowanie cyklicznych spotkań dla mieszkańców 
(w świetlicy wiejskiej, przy ognisku, wspólne grillowanie) 
a) spotkanie opłatkowe 
b) dzień Kobiet 
c) dzień rodziny 
d) dzień sąsiada - Mieszkańców sezonowych - przywitanie 
lata  
e) pożegnanie lata 
2.2. Uczestnictwo mieszkańców w imprezach 
zewnętrznych – budowanie poczucia tożsamości poprzez 
integrację wokół promocji sołectwa 
2.3. Spotkajmy się w Marylinie w lesie na grzybobraniu – 
promocja tożsamości sołectw 

B. STANDARD ŻYCIA 

1. Rozbudowa infrastruktury 
technicznej 

Świetlica wiejska z 
przylegającym terenem 

 
Istniejąca infrastruktura 

oświetleniowa – 
rozbudowa nie jest aż tak 

kosztochłonna jak budowa 
całych ciągów świetlnych 

 
Zaangażowanie 

mieszkańców w rozwój 
miejscowości 

 
Uczestnictwo w programie 

WOW 
 

Fundusz Sołecki 
Różnorodne źródła 

Zły stan techniczny 
infrastruktury drogowej 

 
Kosztochłonność inwestycji 

 
Czasochłonność uzyskania 

stosowych zezwoleń i 
pozwoleń  

 
Brak środków finansowych 

na realizację z budżetu 
gminy – konieczność 
pozyskania środków 

pozabudżetowych – duża 
konkurencyjność 

 
Brak długofalowej strategii 

utwardzania dróg i 

1.1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
poprzez 
a) Dokończenie budowy sieci wodociągowej 
b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
1.2. Rozbudowa sieci internetowej 
 

2. Poprawa bezpieczeństwa na 
terenie sołectwa poprzez 
działania inwestycyjne w pasie 
drogowym 

2.1. Wykonanie i ustawienie tablic kierunkowych z 
numerami posesji  
2.2. Przebudowa drogi do skrzyżowania w stronę Gogolic 
2.3. Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania w 
Marylinie w kierunku Pęckowa 
2.4. Rozbudowa oświetlenia wzdłuż głównych dróg w 
obrębie zabudowy wsi 
2.5. Budowa chodnika wzdłuż drogi w kierunku Parku 
Rybnego i jeziora Moczydło numerami posesji 
2.6.. Budowa chodnika wzdłuż drogi w kierunku Parku 
Rybnego i jeziora Moczydło 
2.7. Przebudowa mostu na drodze do Gogolic 
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3. Podniesienie standardu 
świetlicy wiejskiej  

pozyskania środków na 
rozwój infrastruktury 

 

chodników 
 
Stan wyposażenia świetlicy 

uniemożliwia realizację 
zajęć integrujących i 

edukujących mieszkańców 

3.1 Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zajęć 
edukacyjnych, kulturowych i integracyjnych na świetlicy 
wiejskiej: 
a) zakup wyposażenia części kuchennej 
b) zakup gier zespołowych, gier planszowych 
c) zakup sprzętu audiowizualnego i nagłośnieniowego 
d) zakup sprzętu na potrzeby przeprowadzania szkoleń 
e) zakup przenośnego wyposażenia umożliwiającego 
organizację imprez w plenerze 
 
3.2.Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy 
na miejsce rekreacyjne: 
a) budowa placu zabaw przy świetlicy z elementami 
rekreacyjnymi 
b) budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy 
c) nasadzenia roślinnością wieloletnią 
d) montaż grilla i innych elementów integrujących 
mieszkańców  
 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1.  Podniesienie oferty świetlicy 
wiejskiej dla mieszkańców i 
turystów 

Posiadanie świetlicy 
wiejskiej z terenem 

przyległym 
 

Wkład pracy własnej 
mieszkańców  

 
Wkład własny finansowy 

 
 

Dostępność terenu przy 

Uboga oferta zajęć 
kulturowych odbywających 

się w świetlicy 
 

Brak środków finansowych 
na realizację – konieczność 
organizacji i zaplanowania 

warsztatów, szkoleń 
 

Niedostosowana świetlica 

1.1. Organizacja różnorodnych zajęć tematycznych w 
świetlicy – oferta skierowana do różnych grup wiekowych 
mieszkańców np. 
a) klub melomana – muzyka poważna 
b) zajęcia historyczne – „w poszukiwaniu naszych korzeni” 
– stworzenie kroniki sołectwa 
c) „Kulinaria łączy pokolenia” – warsztaty kucharskie 
d) cykliczne zajęcia artystyczne dla najmłodszych 
 
1.2. „Nowe spojrzenie na świat” 
 - cykl spotkań z osobami o specyficznej wiedzy i 
umiejętnościach 
a) „żeglarstwo i wioślarstwo pasją na całe życie” 
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świetlicy wiejskiej 

Działalność Stowarzyszenia 

„Piłecka Przystań” na 

terenie wsi 

Dostępność wypożyczalni 

kajaków 

Osoby o specyficznej 

wiedzy i umiejętnościach 

Walory naturalne otoczenia 

sołectwa 

 

wymagająca 
doinwestowania w 

podstawową infrastrukturę 
i wyposażenie 

 

 

 

b) „woda to źródło życia” – czyli jak „zafiksować” się na 
kajak 
c) „w historii znajdziesz mądrość” 
d) „zdrowe życie czerpiemy z natury” 
 
1.3. Międzysąsiedzkie turnieje zespołowe: 
a) liga piłkarzyków 
b) nocne granie w darta 
c) turniej o czarną bilę bilardową 

2. Stworzenie oferty sportowo- 
rekreacyjnej 

2.1. Budowa przystani kajakowej 
2.2. Adaptacja terenu pod pole biwakowe 
2.3. Zakup wyposażenia pola biwakowego 
2.4. Organizacja dorocznych spływów kajakowych 
2.5. Zawody rodzinne – „Rowerem i kajakiem” w 
Marylinie 
2.6. „Sportowa świetlica” – zajęcia ruchowe w świetlicy i 
na terenie przyległym 
 
 
 
 

D. BYT 

1.  Zwiększenie rozpoznawalności 
sołectwa Marylin poprzez 
działania promocyjne 

Wkład pracy własnej 
 

Osoby o umiejętnościach 
informatycznych 

 
Zapiski kronikarskie p. 

Brunona Dury, uzupełnione 
o wspomnienia 
mieszkańców 

 

Słaba informacja o 
walorach sołectwa 

przekazywana na zewnątrz 
 

Brak ulotek informacyjnych 
 

Brak stałej oferty 
promocyjnej sołectwa 

 
Niska wiedza mieszkańców 

1.1. Utworzenie strony internetowej 
1.2. Opracowanie mapy ze zwyczajowymi nazwami ulic i 
historycznymi nazwami części wsi 
1.3. Utworzenie listy atrakcji turystycznych 
1.4. Stworzenie logo i pakietu promocyjnego 
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2. Poprawa warunków bytowych 
mieszkańców 

na temat pozyskiwania 
środków z dostępnych 

programów 
 

Brak wiedzy na temat 
pisania projektów o 
pozyskanie środków 
pozabudżetowych 

 

2.1 Szkolenie dla mieszkańców z zakresu rozwijania 
działalności gospodarczej 
2.2. Szkolenie z zakresu pozyskania środków dla 
indywidualnych gospodarstw z zakresu działań 
proekologicznych – np. program Czyste powietrze 
2.3 Szkolenie dla Grup Odnowy Wsi z zakresu 
pozyskiwania środków i pisania projektów 
2.4 Szkolenie „Jak założyć organizację pozarządową?”  
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI NA OKRES 24 MIESIĘCY 

Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Bilard, piłkarzyki, 

dart, gry zespołowe 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w 

sprzęt i urządzenie ułatwiające 

integrację – np. bilard, piłkarzyki, dart 

TAK NIE 
4, 4, 4, 4, 4 

20 punktów 
II 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 

Plac zabaw z 

siłownią 

zewnętrzną 

Zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy wiejskiej na miejsce rekreacji 

- budowa placu zabaw z elementami 

siłowni zewnętrznej i infrastrukturą 

rekreacyjną  

TAK NIE 
5, 5, 5, 5, 5 

25 punktów 
I 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Brak tablic 

kierunkowych z 

numerami posesji 

Zakup i montaż tablic kierunkowych z 

numerami posesji 
TAK NIE 

3, 3, 3, 3, 3 

15 punktów 
III 

Co najbardziej 

zmieni nasze życie? 
Oświetlenie uliczne 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w 

obrębie wsi 
TAK NIE 

2, 2, 2, 2, 2 

10 punktów 
IV 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Impreza 

integracyjna 

Organizacja imprezy integracyjnej na 

pożegnanie lata 
TAK NIE 

1, 1, 1, 1, 1 

5 punktów 
V 
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Na realizację jakiego projektu planujemy 

pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich 

źródeł? (Maksymalnie 3 propozycje 

uszeregowane według ważności) 

1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na miejsce rekreacji - budowa placu 

zabaw z elementami siłowni zewnętrznej i infrastrukturą rekreacyjną  

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt i urządzenie ułatwiające integrację – np. bilard, 

piłkarzyki, dart  

3. Zakup i montaż tablic kierunkowych z numerami posesji 

FUNDUSZ SOŁECKI, BUDŻET GMINY, PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI, LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA, 

ŚRODKI Z POWIATU, ŚRODKI Z UMWW NA ROZWÓJ TURYSTYKI SPORTU, FUNDACJE, SPONSORZY 

Wielkopolską Odnowę Wsi, środki z funduszu Gminy Drawsko, Leader, LGD i inne środki zewnętrzne. 
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi 

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu: 

  

Imię i nazwisko Podpis 

  

Imię i nazwisko Podpis 

  

Imię i nazwisko Podpis 

  

Imię i nazwisko Podpis 

  

Imię i nazwisko Podpis 

  

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

AGNIESZKA KULESZA  

Imię i nazwisko Podpis 

MAGDALENA GDANIEC  

Imię i nazwisko Podpis 
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