
UCHWAŁA NR XVI/105/2020
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piłka 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 Piłka 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. 

 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały nr XVI/105/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24.01.2020 r. w sprawie przyjęcia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piłka 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 Piłka przeprowadzili warsztaty, na których została wypracowana Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Piłka 
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 22 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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OPIS MIEJSCOWOŚCI 
 

Piłka to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim w gminie Drawsko, leżąca wśród lasów Puszczy Noteckiej, nad rzeką Miałą. Nazwa 

miejscowości pochodzi od znajdującego się tu niegdyś tartaku, od piły do tarcia drewna. 

Pierwsze wzmianki o wiosce to zapiski z 1592 roku, ale jej rozwój nastąpił w XVIII wieku, 

kiedy wojewoda smoleński – Piotr Sapieha sprowadził do wyludnionej wsi nowych osadników 

z Mazur, a także ufundował drewniany kościół, który powstał w 1765 roku. Obecny neoromański 

kościół pw. NMP Wniebowziętej wybudowano na niewielkim wzniesieniu w 1869 roku. W 1919 roku, 

w podzięce za odzyskaną niepodległość, na głównym skrzyżowaniu postawiono figurkę Serca Jezusa. 

 W miejscowości znajduje się jedyny w Polsce Park Grzybowy zajmujący obszar 1 ha, gdzie główną 

atrakcją  jest ciekawa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, przy której rozlokowane są gigantyczne 

grzyby i zwierzęta leśne. W parku można przechadzać się pomiędzy wielkimi kurkami, podgrzybkami, 

maślakami, zielonkami, a nawet muchomorami i rzadkimi smardzami. Największy okaz to borowik 

o wysokości 3m. Dalej możemy zobaczyć dzika, sarnę i jelenia. W tym magicznym miejscu można też 

przyjemnie spędzić czas odpoczywając na ławeczkach i w drewnianych altankach. Kilkadziesiąt 

metrów dalej wchodzimy w „raj dla dzieci”, gdzie muchomorkowe domki i barwny plac zabaw 

powodują, że najmłodsi tracą poczucie czasu. Park jest obiektem zawsze otwartym, można go 

zwiedzać indywidualnie lub w grupach albo też zorganizować plenerową lekcję przyrody. 

We wsi działają trzy stowarzyszenia: OSP w Piłce, Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia” 

w Piłce, Stowarzyszenie „Piłecka Przystań” W miejscowości funkcjonuje szkoła podstawowa, 

przedszkole, biblioteka publiczna, świetlica wiejska, boiska sportowe. Wieś dysponuje 

funduszem sołeckim przy wsparciu gminy. 

Anna Ławniczak  

Opowieść o wiosce 

Piłka – wioska bardzo ładna, co okrągłą nazwę nosi, a jest centrum całej Puszczy, to legenda stara 

głosi. 

Tu mieszkają piękne panie i przezacni też panowie. Wszyscy dbają o to miejsce, dużo mają więc na 

głowie. 

Park Grzybowy, wielkie lasy, zabytkowe miejsca, trasy, wody, te piłeckie rarytasy chwalą piękno 

wprost z przyrody. 

Wioska zatem wita gości i na rozwój wciąż gotowa, myśli ciągle o przyszłości, w zasób Gminy wiele 

doda. 
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: DRAWSKO    Sołectwo: PIŁKA     Liczba mieszkańców: 556 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 x 

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

cz
ąt

ko
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) 

x 

systematyczne 

planowanie działań, (np. 

roczne plany rzeczowo-

finansowe, kalendarze 

imprez) 

x 
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zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
x 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

 

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 
x 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

x 

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    
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Sprawozdanie z wizji w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Piłka, 03.01.2020 

Uczestnicy: Anna Fręś – koordynator gminny WOW (sekretarz gminy), Agnieszka Kulesza  

i Magdalena Gdaniec – moderatorzy WOW 

Sołectwo Piłka składa się ze zwartego centrum i zabudowań rozsypanych w okolicznych lasach 

Puszczy Noteckiej. Przez wieś przebiega droga wojewódzka 135, droga powiatowa oraz liczne drogi 

gminne, nie w pełni oświetlone. Sołectwo jest zwodociągowane, posiada szkołę, przedszkole, 

bibliotekę publiczną, świetlicę wiejską, plac zabaw, boisko sportowe,  kościół, organistówkę 

wykorzystywana na schronisko parafialne, cmentarz parafialny oraz stary cmentarz ewangelicki. Na 

głównym skrzyżowaniu w centrum wsi stoi figura Chrystusa z 1919 r. 

 Przez wieś przepływa urokliwa rzeka Miała oraz występują trzy jeziora: jeziora: Rokówek, Mleczne-

„Orzełek”, Długie, Perskie. Na obszarze 1 hektara Piłki znajduje się jedyny w Polsce „Park Grzybowy” 

z wkomponowaną ścieżką edukacyjno-przyrodniczą oraz przylegającym do parku placem zabaw. W 

parku podziwiać można olbrzymie okazy grzybów jadalnych i niejadalnych występujących w Puszczy 

Noteckiej oraz figury zwierząt leśnych. Przez sołectwo prowadzą szlaki rowerowe oraz kajakowy. 

We wsi działają trzy organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Piłka łączy 

pokolenia”, Stowarzyszenie „Piłecka Przystań”, samodzielnie sięgające po środki unijne. Społeczność 

jest w miarę zintegrowana, wyróżnia się  aktywnością młodych ludzi. Sołectwo liczy 556 

mieszkańców i dysponuje funduszem sołeckim. 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną. 

Data: 03.01.2020            

Sporządził: Agnieszka Kulesza, Magdalena Gdaniec  
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                                       Obiekty publiczne: szkoła/przedszkole/plac zabaw 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

              

 

Świetlica  

wiejska 
 

 

                         Obiekty sakralne 

                                                      Cmentarz 
     ewangelicki 
                 Remiza OSP 
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                                                   I w Polsce Park Grzybowy     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                           Rzeka Miała       Jezioro Długie 
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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 
WYRÓŻNI

AJĄCE 

PRZYRODNICZY 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
Wieś leżąca wśród lasów Puszczy Noteckiej 
nad rzeką Miałą, tereny nizinne, pola, łąki 

  x 

stan środowiska Naturalne, czyste powietrze   x 

walory klimatu Strefa klimatu umiarkowanego x   

walory szaty roślinnej 
Roślinność zróżnicowana, lasy głównie 
sosnowe z domieszką brzozy, pola, łąki 

  x 

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 
Obszar Natura 2000, Puszcza Notecka, dolina 

rzeki Miały 
  x 

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 

Ptaki: żurawie, zimorodki, łabędzie, bociany, 
czaple itp. zwierzęta: sarny i jelenie, lisy, 

bobry, wilki, dziki, zające, jeże, ryby w 
jeziorach i stawach 

  x 

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy) 

Rzeka Miała, jeziora: Rokówek,  
Mleczne-„Orzełek”, Długie, Perskie,  

stawy rybne – prywatne,  
  x 

wody podziemne -    

gleby Przeważają gleby klasy IV, V i VI  x   

kopaliny -    

walory geotechniczne -    

KULTUROWY 

walory architektury 

-Kościół neoromański z 1869r. pw. NMP 
Wniebowziętej wpisany wraz z cmentarzem 

przykościelnym do rejestru zabytków,  
-cmentarz ewangelicki 

-na głównym skrzyżowaniu  
figura Serca Jezusa z 1919r. 

-domy z gliny i z muru pruskiego 

  x 

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

Park Grzybowy z placem zabaw,  
świetlica wiejska,  Szkoła Podstawowa, 

Przedszkole z placem zabaw, Biblioteka, 
Ochotnicza Straż Pożarna 

  x 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Zadbane gospodarstwa domowe, stawy  x  
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zabytki i pamiątki historyczne 

- Kościół neoromański z 1869r. pw. NMP 
Wniebowziętej wpisany wraz z cmentarzem 

przykościelnym do rejestru zabytków,  
- cmentarz ewangelicki 

- na głównym skrzyżowaniu  
figura Serca Jezusa z 1919r. 

- groby Powstańców Wielkopolskich na 
cmentarzu parafialnym 

-grób harcerza Bronisława Drwęskiego 

  x 

osobliwości kulturowe -    

miejsca, osoby i przedmioty kultu 

- Kościół parafialny 
- Krzyż przydrożny w każdej osadzie  

należącej do wsi 
- cmentarz ewangelicki 

  x 

święta, odpusty, pielgrzymki 

- Odpust 15 sierpnia 
- Dożynki Parafialne 

-obchody świętego Floriana patrona 
strażaków 

-piesza pielgrzymka do Lubasza we wrześniu 
-rowerowa pielgrzymka do Biezdrowa 

-pielgrzymki parafialne 
-festyn „Pilanie to MY” 

-święto rodziny w szkole 

  x 

tradycje, obrzędy, gwara 

- Plecenie wieńca dożynkowego 
-cotygodniowe wypiekanie chleba 

- zbieranie grzybów w okolicznych lasach 
-procesja Bożego Ciała (budowanie ołtarzy), 

drogi krzyżowe, święconki przy krzyżach 
 - sypanie kwiatów na procesjach, pełnienie 

straży przy Grobie Pańskim przez strażaków i 
niesienie baldachimu w każdej procesji 

kościelnej 
-odwiedziny domostw przez Trzech Króli 

6 stycznia  
- obchody Dnia Kobiet 

-zwroty językowe zapożyczone z języka 
niemieckiego 

  x 

legendy, podania i fakty historyczne 

-Legenda o Jeziorze Mlecznym, w miejscu 
którego stał niegdyś kościół 

-Legenda o budowie kościoła w Piłce przez 
księcia Sapiehę 

  x 

przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy  historyczne -    

specyficzne nazwy 
Kratowa Górka, Piłka Las, Dąbrówka,  

Piłka-Folwark, Borzysko Młyn, Kaczeniec,  
Jerzowe Góry, Ochocińska Góra 

 x  

specyficzne potrawy Metrowiec – „Dziad”,   x  
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Piłecko potrawka z kurczaka,  
Piłecki bigos z grzybami,  

chleb ze smalcem, przysmaki grzybowe, 
wypieki, przetwory leśne 

dawne zawody 
kowal, krawcowa, piekarz, rzeźnik, fryzjer, 

stolarz, zdun, pszczelarz 
 x  

zespoły artystyczne, twórcy Dj Mikuś, Anna Chalasz. x   

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 tereny prywatne x   

działki pod domy letniskowe tereny prywatne x   

działki pod zakłady usługowe i przemysł tereny prywatne x   

pustostany mieszkaniowe tereny prywatne  x  

pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 
-    

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

place publicznych spotkań, festynów 
Park Grzybowy, plac przy świetlicy wiejskiej, 

boiska, plac zabaw, schronisko parafialne 
  x 

sale spotkań, świetlice, kluby świetlica wiejska, remiza OSP  x  

miejsca  uprawiania sportu Boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki  x  

miejsca rekreacji 
Park Grzybowy, lasy, boisko sportowe,  

spływ kajakowy, 
 x  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

Ścieżka rowerowa do Pęckowa  
i na Borzysko Młyn,  

szlak kajakowy 
Szlaki turystyczne. 

 x  

szkoły 
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II  

w Piłce 
  x 

przedszkola Oddział Przedszkolny   x 

biblioteki Biblioteka szkolna i gminna   x  

placówki opieki społecznej -     

placówki służby zdrowia -    
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

wodociąg, kanalizacja wodociąg  x  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

- Droga wojewódzka nr 135 przebiegająca 
przez centrum wsi 
-droga powiatowa,  

-drogi gminne częściowo asfaltowe  
i oświetlone,  

-oznakowanie numeryczne wsi 
- niedobory w oświetleniu oraz oznakowaniu 
skrzyżowań ulicznych przy drogach gminnych  

  
 
 
x 

 

chodniki, parkingi,  

-Przystanek autobusowy,  
-niedokończone chodniki,  

-utwardzona ścieżka rowerowa,  
-parking przy cmentarzu, parking przy kościele 

 
 
x 

 
 

 

sieć telefoniczna i dostępność 
Internetu 

W centralnej części wsi Internet 
szerokopasmowy Asta-net,  

telefonia komórkowa i stacjonarna 

 
 

 
x 

 

telefonia komórkowa Dostępna w zależności od operatora  x  

Internet szerokopasmowy Dostępny tylko w centralnej części wsi  x  

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

a) -     

b) Połączenia PKS x   

inne  -    

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? ) 

- dwa sklepy spożywczo – przemysłowe 
zatrudniają po 2 osoby 

- Restauracja zatrudniająca około 2 osoby 
- dwa Zakłady Usług Leśnych zatrudniają około 

3 osób  
(około 15 miejsc pracy) 

x   

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

- El-ta przetwory runa leśnego 
- PHU Semexpol przetwory runa leśnego 

-Usługi Transportowe Jan Boch 
-trzy Zakłady Usług Leśnych 

x   

gastronomia Zajazd Sarenka  x   

miejsca noclegowe -Agroturystyka „Malinówka” x   
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- Schronisko przy parafii 

gospodarstwa rolne Około sześciu gospodarstw rolnych  x  

uprawy hodowle  zboża ,trawy, bydło mleczne  x  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

drewno, trociny, zrębki, zrzynki,  x   

zasoby odnawialnych energii 
Farma ogniw fotowoltaicznych, ogniwa 
fotowoltaiczne na terenach prywatnych 

x   

ŚRODKI FINANSOWE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY 

środki udostępniane przez gminę i/lub 
powiat 

 
Fundusz sołecki 

 
 

 
x 

 

środki wypracowywane 

Środki zewnętrzne pozyskane przez sołectwo, 
Stowarzyszenia: „Piłecka Przystań” 
i „Piłka łączy pokolenia”, OSP Piłka, 

pozyskiwanie sponsorów,  
promocja własnych wypieków 

 
 

x  

MIESZKAŃCY  
autorytety i znane postacie we wsi Ks. Józef Pielatowski X   

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

-    

osoby o specyficznej lub ważnej 
wiedzy i umiejętnościach, 

m.in. studenci 

-    

przedsiębiorcy, sponsorzy Właściciele miejscowych firm X   

osoby z dostępem do Internetu 
i umiejętnościach informatycznych 

Młodzież i studenci X   

pracownicy nauki -    

związki i stowarzyszenia 
OSP w Piłce,  

Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia” 
Stowarzyszenie „Piłecka przystań” 

  
x 

 

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) -    

współpraca zagraniczna i krajowa -    

INFORMACJE DOSTĘPNE O WSI 

publikatory, lokalna prasa 

- Panorama Ziemi Drawskiej biuletyn gminny 
-Zwiastun parafialny 

- kalendarz parafialny 
- PCT 24 

- strona Gminy Drawsko 

 
 

 
x 

 

książki, przewodniki 

- „Uśmiech na sercu wyryty” 
- „Pod powiekami” 

-foldery promujące wieś i Park Grzybowy 
-„W zgodzie z Bogiem, ludźmi i przyrodą” 

  
x 
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strony www 

PCT 24 - http://www.pct24.pl/ 
Strona Gminy Drawsko - 

https://gminadrawsko.pl/index.php 
-SP im. Św. Jana Pawła II w Piłce - 
http://sppilka.szkolnastrona.pl/ 

- strona Parafii NMP Wniebowziętej w Piłce- 
http://www.pilka.archpoznan.pl/index.php/pl/ 

https://twitter.com/parafiac 

 
 

 
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 
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ANALIZA SWOT 
 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1 Atrakcyjne malownicze położenie sołectwa
 T 
2 Obszar atrakcyjny przyrodniczo - Puszcza 
Notecka, Natura 2000, zasoby leśne, lasy bogate 
w grzyby, jagody, borówki, siedliska żurawi i 
innych zwierząt T 
3 Wysoka jakość życia z uwagi na czyste 
środowisko naturalne  z brakiem w otoczeniu 
uciążliwych zakładów przemysłowych J 
4 Bogate dziedzictwo historyczne potwierdzone 
pozostałościami zabytkowej zabudowy, kościół z 
1869 roku T 
5 Położenie przy drodze wojewódzkiej 
wpływające na jakość życia z uwagi na łatwość 
komunikacyjną J 
6 Jedyny w Polsce Park Grzybowy stanowiący 
dla mieszkańców teren rekreacyjny a dla turystów 
produkt turystyczny S 
7 Lokalizacja przy rzece Miała, liczne jeziora 
stawy T 
8 Organizowane spływy kajakowe rzeką Miałą 
stanowiące formę rekreacji i aktywnego 
wypoczynku J 
9 Wytyczone i utwardzone ścieżki rowerowe 
oraz szlaki turystyczne S 
10 Potencjał obszarów komunalnych  - 
występowanie terenów możliwych do 
zagospodarowania na miejsca służące 
mieszkańcom S 
11 Miejscowość zwodociągowana S 
12 Miejsca pamięci - ważne z punktu widzenia 
wydarzeń historycznych - groby powstańców, 
grób harcerza T 
13 Stowarzyszenia działające w miejscowości - 
skoordynowane i współpracujące J 
14 Sklepy spożywcze, punkt pocztowy, 
restauracja, agroturystyka, kościół, szkoła 
podstawowa, przedszkole S 
15  Imprezy organizowane przez i dla 
mieszkańców J 
16 Wysoki poziom gospodarstw rolnych B 
17 Świetlica wiejska jako miejsce spotkań 

  
1  Małe zaangażowanie zdecydowanej 
większości mieszkańców w sprawy wsi J 
2 Niewystarczająca ilość miejsc spotkań 
rekreacyjno-sportowych dla dorosłych, 
niedostateczne wyposażenie istniejących S 
3  Nieefektywne ogrzewania świetlicy wiejskiej. 
Zły stan techniczny pomieszczeń wewnętrznych - 
konieczność przeprowadzenia remontu 
z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych
 S 
4 Zły stan techniczny kuchni wraz z 
niekompletnym wyposażeniem w świetlicy 
wiejskiej S 
5 Niewystarczająca ilość chodników S 
6 Przestarzałe urządzenia na placu zabaw przy 
przedszkolu, niewystarczająco wyposażony plac 
zabaw w Parku Grzybowym S 
7 Ograniczona oferta kulturalna dotycząca 
spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i 
seniorów J 
8 Niezagospodarowany teren w centrum wsi 
(naprzeciwko remizy)  S 
9 Niedobory w oświetleniu wsi S 
10 Zły stan techniczny budynku Strażnicy OSP 
Piłka - konieczność remontu S 
11 Niewystarczająca sieć internetowa  w dalszych 
częściach wsi S 
12 Brak ogólnodostępnej  przystani kajakowej we 
wsi Piłka S 
13 Niewystarczająca umiejętność pisania 
projektów ze względu na brak szkoleń w tym 
zakresie B 
14 Niska jakość bazy turystycznej przy rzece - brak 
ogólnodostępnego pola namiotowego oraz terenu 
stanowiącego plażę S 
15 Brak drogi asfaltowej do Sierakowa nr.133
 S 
16 Nieuporządkowana gospodarka ściekowa - 
brak sieci kanalizacji sanitarnej S 
17 Działania promocyjne nie wykorzystują 
lokalnych walorów - brak spożywczego produktu 
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mieszkańców S 
18 Liczne tradycje i obrzędy kultywowane 
w miejscowości - wieniec dożynkowy, procesje, 
wspólny wypiek chleba  T 
19 Liczne uroczystości skierowane dla 
mieszkańców - integrujące społeczność J 
20 Legendy związane z początkiem miejscowości
 T 
21 Liczne tereny o funkcji sportowo-rekreacyjnej
 S 
22 Doświadczenie w realizacji projektów 
i pozyskiwaniu środków J 

lokalnego pomimo tradycyjnych lokalnych potraw
 B 
18 Nikłe odniesienie w materiałach do walorów 
historycznych sołectwa , brak wizualnych 
informacji o walorach historycznych T 
19 Brak strony internetowej promującej sołectwo
 B 
20 Niepełne oznakowanie a przez to promowanie 
ścieżek rowerowych i szlaków pieszych S 

 

 

 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

 
1 Możliwość pozyskania środków z zewnątrz na 
rozwój i poprawę stanu infrastruktury na terenie 
sołectwa S 
2 Udział w programie odnowy wsi szansą na 
pozyskanie środków prze NGO na rozwój zasobów 
ludzkich J 
3 Racjonalne wykorzystanie funduszu Sołeckiego
 B 
4 Współpraca z innymi sołectwami, korzystanie 
z dobry praktyk realizowanych przez inne 
podmioty, organizacje J 
5 Współpraca z Czarnkowsko – Trzcianecką LGD 
jako szansa na stworzenie oferty kulturalnej dla 
mieszkańców sołectwa J 
6 Moda na aktywny wypoczynek - tendencja 
inwestowania w promocję naturalnych walorów i 
rozwoju turystyki na terenach wiejskich J 
7 Budowa zbiornika retencyjnego S 
8 Dobra współpraca z powiatem i gminą J 
9 Możliwość pozyskania środków przez 
podmioty prywatne - na rozwój indywidualnej 
działalności gospodarczej, ale również na rozwój 
rolnictwa i działania termomodernizacyjne
 B 

 
1 Zagrożenie likwidacji Szkoły Podstawowej w 
miejscowości z uwagi na warunki ekonomiczne
 J 
2  Emigracja zarobkowa młodych ludzi do 
dużych ośrodków, starzenie się społeczeństwa
 B 
3  Duża częstotliwość zmian procedur oceny 
wniosków o wsparcie finansowe B 
4 Mnogość zadań inwestycyjnych i liczba 
sołectw w gminie przekładająca się na 
niewystarczające fundusze gminy na zadania 
infrastrukturalne możliwe do realizacji na terenie 
sołectwa  S 
5 Nadmierna biurokracja i konkurencja 
w zakresie pozyskiwania środków przez 
organizacje pozarządowe i sołectwo J 
6 Duże zagrożenie pożarowe w czasie letnim
 J 
7 Obniżenie poziomu wód gruntowych 
obniżające jakość życia i stwarzające zagrożenie
 J 
8 Niestabilność prawa utrudniająca stabilizację i 
rozwój działalności gospodarczej B 
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI  

 

silne strony 
 

szanse 

słabe strony 
 

zagrożenia 

 

7 2  7 5 

14 1  2 4 

         ( -  /  + )                                                                   (  + /  + )                                                               

 

     

                                                                                                 

 

 

 

   

 

             

7 0 

1 0 

                ( +  / =  )  

1 2 

3 3 

     ( -  /-   )  

Standard życia                     
(warunki  materialne) 

6,9,10,11,14,17,21 
2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15

,16,20, 1,7, 4 

1 

1 

Jakość życia   
(warunki niematerialne) 

3,5,8,13,15,19,22 
1,7  

2,4,5,6,8 
1,5,6,7, 

Tożsamość wsi i wartości        

życia wiejskiego 

1,2,4,7,12,18,20, 

18 

Byt 

(warunki ekonomiczne) 
16 

13,17,19 

3,9 

2,3,8 
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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 – jej 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 pozytywnie tak jak i pozytywnie 

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.  

Byt   ( - / - ):  Obszar wewnętrzny bytu oceniony jest negatywnie tak jak i negatywnie oceniono 

otoczenie sołectwa. Mieszkańcy wskazują jedną pozytywną cechę w obszarze bytu, nie wskazują 

żadnych słabych strony sołectwa w tym obszarze. Nieliczne szanse jakie niesie otoczenie należy 

wykorzystać celem zmiany relacji w tym obszarze.  

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 dodatni;  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 

 

WIZJA HASŁOWA:  „Jeziora, grzyby i lasy to Piłeckie asy”. 

 

WIZJA OPISOWA: 

 Piłka leży w sercu Puszczy Noteckiej, jest oazą ciszy i spokoju. Na wjeździe do wioski 

mieszkańców i przybyłych gości wita pięknie zagospodarowana przestrzeń wokół przydrożnego krzyża 

i odremontowana remiza.  Miejscowość posiada szeroką ofertę wypoczynku i rekreacji. W centrum 

wsi znajduje się przystań kajakowa z wiatą i miejscem na ognisko.  

  Świetlica wiejska i jej otoczenie z siłownią zewnętrzną to  przyjazne miejsce na spotkania 

międzypokoleniowe i integrację mieszkańców  

 Na boisku do piłki plażowej, przy Parku Grzybowym, można aktywnie spędzić czas wolny. 

Dla najmłodszych mieszkańców Park Grzybowy oferuje dobrze wyposażony plac zabaw i zajęcia 

edukacyjne. 

 

    WIZJA OBRAZKOWA: 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

 

Wizja wsi (hasłowa): „Jeziora, grzyby i lasy to Piłeckie asy” 

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. Podtrzymywanie tradycji i 
obyczajów  wsi. 

 

Bogata tradycja miejscowości 
 
Specyficzne potrawy i nazwy 
stosowane w potocznym 
języku 
 
Liczne zachowane zabytki 
świadczące o bogatym 
dziedzictwie historycznym 

 
Liczne uroczystości związane z 
tradycją wsi polskiej 
 
Fundusz sołecki 

Małe zaangażowanie 
mieszkańców w sprawy wsi 

 
Brak na terenie sołectwa 
informacji o walorach 
historycznych 
 
Marazm społeczeństwa – brak 
chęci angażowania się w życie 
sołectwa 
 
Brak wiedzy mieszkańców na 
temat atutów sołectwa  
 

1.1 Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólny udział w 
tradycyjnych obrzędach i uroczystościach: 
a) dożynki z pleceniem wieńca 
b) przygotowywanie ołtarzy na procesję Bożego Ciała 
c) udział w pieszych pielgrzymkach 
d) wspólne wypiekanie chleba 
e)  droga krzyżowa przez teren miejscowości 
f) nabożeństwa przy krzyżu 
1.2. Wydanie ulotki opisującej tradycje i obyczaje wsi Piłki 
ze wskazaniem specyficznych nazw i zwrotów 
zapożyczonych 
1.3. Organizacja podczas festynu „Pilanie to MY” konkursu 
na najsmaczniejszą tradycyjną potrawę Piłki 
1.4. Wydanie kalendarza ukazującego podtrzymywane 
tradycje i obyczaje na przestrzeni roku 
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Posiadany potencjał 
turystyczny 

 
Organizacje działające na 
rzecz rozwoju sołectwa 
 
Liczne program ze źródeł 
zewnętrznych na 
podtrzymywanie tradycji i 
promocję tożsamości 
miejscowości 

Duża konkurencja w zakresie 
pozyskania środków na rozwój 
miejscowości 
 
Trudności w przygotowaniu 
formalnym zadań związanych 
z oznakowaniem obiektów nie 
stanowiących własności gminy 
 

 

2. Zachowanie i promocja walorów 
historycznych miejscowości 

2.1. Oznakowanie obiektów cennych historycznie 
2.2. Stworzenie tablicy na temat historii miejscowości, 
upowszechnienie genezy powstania nazwy 
2.3. Organizacja spotkań między – pokoleniowych – 
upowszechnianie historii najmłodszym pokoleniom przez 
starszych mieszkańców  
2.4. Zagospodarowanie i renowacja przydrożnego krzyża 
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B. STANDARD ŻYCIA 

1. Rozbudowa infrastruktury 
technicznej 

 

Aktywność mieszkańców wsi 
na rzecz poprawy standardu 
życia 
 
Fundusz sołecki, Środki 
gminne na rozbudowę 
infrastruktury 
 
Liczne środki zewnętrzne 
umożliwiające rozbudowę 
infrastruktury  
 
Współpraca ze 
stowarzyszeniami.  
 
Położenie wsi wśród lasów i 
jezior 

Słabo rozwinięta 
infrastruktura techniczna wsi 
 
Różnorodność koniecznych, w 
ocenie mieszkańców, do 
wykonania działań 
inwestycyjnych 
 
Piłka jest jednym z 12 sołectw 
w gminie – nie wszystkie 
potrzeby inwestycyjne mogą 
zostać zrealizowane 
 
Zły stan istniejących urządzeń 
rekreacyjnych, słabe 
wyposażenie obiektów w 
atrakcyjny nowoczesny sprzęt 
rekreacyjny 
 
Niedostateczne wyposażenie 
obiektów użyteczności 
publicznej 
 
Zły stan techniczny obiektów 
użyteczności publicznej 

1.1 Budowa chodników na terenie wsi 
1.2.  Poprawa stanu dróg gminnych poprzez ich 
utwardzenie 
1.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
1.4. Rozbudowa oświetlenia poprzez montaż lamp przy 
posesjach oddalonych od centrum wsi 
1.5.  Zapewnienie dostępu do szybkiego połączenia 
internetowego pozostałym mieszkańcom wsi 
1.6 Oznakowanie skrzyżowań ulicznych przy drogach 
gminnych 
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2. Poprawa stanu infrastruktury 
rekreacyjnej 

2.1.  Doposażenie placów zabaw 
a) w Parku Grzybowym 
b) montaż urządzeń na terenach sportowych jako 
uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego 
c) montaż nowoczesnych urządzeń placu zabaw na terenie 
przedszkola 
2.2. Stworzenie terenów do aktywnej rekreacji ruchowej  
ale i doposażenie już istniejących boisk sportowy 
2.3. Budowa pola namiotowego przy przystani kajakowej 
2.4. Przygotowanie terenu przy jeziorze na miejsce 
rekreacji i wypoczynku  
2.5. Oznakowanie tras rowerowych i spacerowych – 
tablice informacyjne – mapy oraz aplikacja mobilna 

3. Poprawa stanu i wyposażenia 
infrastruktury społecznej – 
obiektów użyteczności 
publicznej 

3.1.Remont świetlicy wiejskiej: 
a) odremontowanie wjazdu 
b) przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych 
c) przebudowa systemu ogrzewania 
d) remont pomieszczeń wewnętrznych 
3.2.  Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt 
umożliwiający aktywne funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 
na potrzeby działań społecznych 
3.3.  Remont budynku OSP Piłka 
3.4. Doposażenie jednostki OSP w nowoczesny sprzęt 
ratunkowy 
3.5. Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej na 
miejsce rekreacji 
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Aktywizacja mieszkańców poprzez 
zwiększenie oferty kulturalnej 

Świetlica wiejska,  
 
Teren przy świetlicy wiejskiej 
 
Park Grzybowy i miejsca 
rekreacji 
 
OSP Piłka 

Ograniczona oferta kulturalna 
dotycząca spędzania czasu 
wolnego przez dzieci, 
młodzież i seniorów 
 
Kosztochłonność 
organizowanych zajęć 
 

Niewystarczające 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w sprzęt i 

asortyment umożliwiający 

działania społeczne 

 

1.1 Organizacja warsztatów  tematycznych oraz szkoleń 
dla mieszkańców 
a) Warsztaty kulinarne 
b) Warsztaty decoupage. 
1.2. Organizacja imprez okolicznościowych dla 
mieszkańców. 
1.3. Organizacja kiermaszy okolicznościowych. 
1.4. Oferta edukacyjna dla najmłodszych w parku 
grzybowym – wycieczki tematyczne 
1.5. Organizacja wspólnych wycieczek 
a) „Rower każdy lubi lub polubi” 
b) „Piłka spływa kajakami” 
c) „Bo i w mieście wspólnie się bawimy i uczymy” – 
wycieczki do kina  
 

2. Poprawa wizerunku wsi 

 

2.1. „Bo tu mieszkam i dbam” – organizacja akcji 
wspólnego porządkowania wsi 
2.2. Bieżąca poprawa  estetyki wsi – przycinanie 
trawników, sadzenie kwiatów i innych roślin ozdobnych 
2.3. Zagospodarowanie terenu naprzeciwko remizy OSP 
 
 

Id: RLLDN-SJKXU-JAJKL-WBYHD-XEDZD. Podpisany Strona 26



   

27 

 

 

 

  

D. BYT 

1.  Promocja miejscowości Fundusz sołecki 
 
Fundusze zewnętrzne 
 
Przedsiębiorczość wiejska 
 
Możliwość pozyskania 
środków na OZE  
 
Profil wsi na FB  
 
Promocja gminy szansą na 
rozwój miejscowości 

Emigracja zarobkowa młodych 
ludzi 
 
Niewystarczające środki na 
aktywną działalność 
mieszkańców 
 

Nadmierna biurokracja 

utrudniająca pozyskanie 

środków na rozwój 

przedsiębiorczości i środków 

na rzecz rozwoju sołectwa  

Niewystarczające środki 

finansowe – konkurencja  

Kosztochłonność 
nowoczesnych rozwiązań 
energooszczędnych i 
prośrodowiskowych 
 
Obawa, lęk mieszkańców 
przed aplikowaniem o środki 
zewnętrzne 

1.1 Stworzenie strony internetowej wsi  
1.2. Stworzenie logo miejscowości 
1.3.Przygotowanie pakietu promocyjnego miejscowości – 
w tym np. koszulki promocyjne 
1.4. Uczestnictwo w imprezach organizowanych na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim 
1.5.Udzial w różnorodnych konkursach organizowanych 
przez instytucje zewnętrzne 

2. Pozyskanie środków na poprawę 
jakości życia mieszkańców na 
obszarze sołectwa 

1.1 Jak prawidłowo napisać i rozliczyć wniosek – szkolenie 

dla organizacji formalnych i nieformalnych mieszkańców  
1.2. Szkolenia z możliwości wykorzystania energii 
odnawialnej. 
1.3 Szkolenia z pozyskiwania środków zewnętrznych dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rolniczą 
1.4 Szkolenia z możliwości zakładania działalności 
gospodarczej 
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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? 

Aktywny 

wypoczynek 

Budowa przystani kajakowej i siłowni 

zewnętrznej. 
Tak Nie 

5+4+5+4+3+3

+4+1 = 29 
II 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 

Niezagospodarowa

na przestrzeń przy 

wjeździe do wioski 

Zagospodarowanie miejsca w centrum 

wsi (uporządkowanie i zazielenienie 

terenu). 

Tak Nie 
2+3+1+2+4+5

+3+2 = 22 
III 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Mało atrakcyjna 

oferta rekreacyjno-

sportowa w Parku 

Grzybowym  

Budowa boiska do piłki plażowej i 

doposażenie placu zabaw w Parku 

Grzybowym. 

Tak Nie 
1+1+2+3+1+1

+1+3= 13 
V 

Co najbardziej 

zmieni nasze życie? 

Integracja 

mieszkańców 

Budowa wiaty z miejscem na ognisko 

przy świetlicy wiejskiej 
Tak Nie 

4+5+4+5+5+4

+5+4 = 36 
I 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 
Wspólne działanie. 

Organizacja spotkań integracyjnych w 

doposażonej świetlicy wiejskiej.  
Tak Nie 

3+2+3+1+2+1

+2+5 = 19 
IV 
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Na realizację jakiego projektu planujemy 

pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich 

źródeł? (Maksymalnie 3 propozycje 

uszeregowane według ważności) 

1. Budowa wiaty z miejscem na ognisko przy świetlicy wiejskiej. 

2. Budowa przystani kajakowej i siłowni zewnętrznej. 

3. Zagospodarowanie miejsca w centrum wsi (uporządkowanie i zazielenienie terenu). 

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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