
UCHWAŁA NR XVI/104/2020
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 24 stycznia 2020 r.

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pęckowo 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 Pęckowo 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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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: DRAWSKO    Sołectwo: Pęckowo     Liczba mieszkańców: 1044 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 
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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) 

x 

systematyczne 

planowanie działań, (np. 

roczne plany rzeczowo-

finansowe, kalendarze 

imprez) 

 

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 
x 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

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 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji  
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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”  

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: ZHERR-TVSFJ-YCTQN-RIRHH-XAOFT. Podpisany Strona 5



   

 

 

6 

Sprawozdanie z wizji w terenie 

 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Pęckowo, 03.01.2020 

Uczestnicy: Leszek Matelski – sołtys wsi, Anna Fręś – koordynator gminny, Agnieszka Kulesza i Magdalena Gdaniec – moderatorzy WOW 

Pęckowo to jedno z 12 sołectw w Gminie Drawsko, trzecie co do wielkości pod względem liczby mieszkańców. Pierwsza wzmianka  

o Pęckowie (Panczkowie) pochodzi z 1458r. ale niewykluczone, że wieś założył król Zygmunt Stary w 1510r.  

Przez Pęckowo prowadzi droga powiatowa. Zwarta zabudowa wsi oparta jest na planie tzw. ,,wielodrożnicy’’. Wieś ma dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę techniczną ( wodociąg, kanalizacja, światłowód). Drogi gminne i  bitumiczne i gruntowe, które wymagają utwardzenia. We 

wsi jest przedszkole, Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji-olimpijczyka biegającego z Januszem Kusocińskim, rodzinny dom Józefa Noji, 

aktywna świetlica wiejska, kościół, cmentarz z grobami Powstańców Wielkopolskich, boiska wraz z szatnią, krzyże i kapliczki przydrożne.  

W otoczeniu wsi dominują pola i łąki, ale i lasy Puszczy Noteckiej obfite w grzyby i inne dary runa leśnego. Tereny pól i łąk są obszarem 

wskazanym do budowy farm wiatrowych z uwagi na odpowiednie uwarunkowania klimatyczne.  

Co roku w Pęckowie w ramach Lata w Puszczy Noteckiej w Gminie Drawsko odbywa się festyn ,,Lubicie kołoce, kołoccie do Pęckowa’’. 

Ponadto w Pęckowie rozpoczyna i kończy się Bieg im. Józefa Noji postaci niezwykle ważnej dla środowiska całej Gminy Drawsko. Trasa 

imprezy biegnie przez trójwieś- Pęckowo-Drawski Młyn-Drawsko-Pęckowo. 

We wsi działają stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy ,,Orzeł’’ Pęckowo, Ochotnicza Straż Pożarna (włączona KSRG), Stowarzyszenie Klub 

Seniora ,,Złote Lata’’, Stowarzyszenie ,,Biegacze Józefa Noji’’  

 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną. 

Data: 03.01.2020           Sporządził: Agnieszka Kulesza, Magdalena Gdaniec  
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     Szkoła/przedszkole/świetlica, place zabaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obiekty sakralne 
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   Boisko sportowe          Stadion 

 

 

 

 

 

 

 

      Miejsca rekreacji 

 

 

 

 

 

 

 
Dom Józefa Noji oraz w tle dwie elektrownie wiatrowe   Biblioteka 

 

 

 

 

 

 

 

  Pomnik ku czci pamięci J.Noji     Remiza OSP 
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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 

WYRÓŻNI
AJĄCE 

PRZYRODNICZY 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
W znakomitej większości teren płaski, wieś 

otoczona polami, łąkami oraz lasem  
 

 X  

stan środowiska 
Dobry brak uciążliwego przemysłu 

 
  X 

walory klimatu 

 
Obecność lasu, brak dużego przemysłu oraz 

tras przelotowych stanowi o czystości 
powietrza 

  X 

walory szaty roślinnej Pola, łąki, lasy   X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 
 

Puszcza Notecka, Natura 2000 
 X  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
 

Nie zidentyfikowano 
X   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy) 

 
Zbiornik P. Pożarowy 

X   

wody podziemne 
 

Studnie przydomowe 
X   

gleby 
 

W większości uprawne niższych klas  
X   

kopaliny 
 

Brak 
X   

walory geotechniczne Nie zidentyfikowano    

KULTUROWY 

walory architektury 

 
Kościół, 

Domy jednorodzinne , brak zabudowy 
wielorodzinnej 

 X  

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

Świetlica wiejska  
Kościół pod wezwaniem Ignacego Loyoli 

Boisko  sportowe z szatnią 
4 place zabaw 

Szkoła Podstawowa wraz z przedszkolem 
 

 X  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Nie zidentyfikowano  X  
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Głównie nowa zabudowa jednorodzinna z 
zadbanymi ogrodami, 

Na terenie wsi funkcjonują ROD 

zabytki i pamiątki historyczne 

 
Kapliczki  
Figurki  

Krzyże przydrożne  
Groby powstańców  

 

  X 

osobliwości kulturowe Gwara Pynckoska   X 

miejsca, osoby i przedmioty kultu 
Józef Noji, Leon Malida 

 
  X 

święta, odpusty, pielgrzymki 
Odpust ostatnia niedziela lipca lub pierwsza 

sierpnia  
 

 X  

tradycje, obrzędy, gwara 

Wieczornica  
Festyn kultywujący gwarę i tradycję wypieku 

ciast( kołocy)  
Nowy I Bieg im. J. Noji  

 

  X 

legendy, podania i fakty historyczne 
Założyciele Pęckowa przyszli z pęckami 

(pynckami) na plecach- stąd nazwa  
 

  X 

przekazy literackie Nie zidentyfikowano X   

ważne postacie i przekazy  historyczne 

 
Józef Noji ur. 8 września 1909 Olimpijczyk 

biegacz ścigający się z Januszem Kusocińskim 
zm.15 lutego 1943r. pod ścianą śmierci w 

Oświęcimiu, 
Leon Malida 

 

  X 

specyficzne nazwy 
Pynckoskie Doły, Ratnikowe łąki, Butko, Kozi 

borek, Pęckoskie Łąki 
 

  X 

specyficzne potrawy Kołoce ( ciasta)   X 

dawne zawody 
 

Kowal –kiedyś funkcjonował we wsi 
X   

zespoły artystyczne, twórcy 
 

DJ Pablo-współczesny zespół muzyczny 
X  

 
 

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio 

wstaw X) 
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MAŁE DUŻE 
WYRÓŻNI

AJĄCE 

OBIEKTY I TERENY 

działki pod zabudowę mieszkaniową 

 
Przeważająca część terenów wsi w studium 

zagospodarowania przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniową 

  X 

działki pod domy letniskowe 
 

Nie zidentyfikowano 
X   

działki pod zakłady usługowe i przemysł 
 

Nie zidentyfikowano 
X   

pustostany mieszkaniowe 
 

Nie zidentyfikowano 
X   

pustostany poprzemysłowe 
 

Nie zidentyfikowano 
X   

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 

 
Na ul. Wieleńskiej była kiedyś kuźnia, dziś 

budynek gospodarczy 
X   

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

place publicznych spotkań, festynów 
Teren przy świetlicy,  Doły, Boisko sportowe, 

Pod kasztanami 
X   

sale spotkań, świetlice, kluby 

 
Świetlica wiejska, szatnia na boisku 

sportowym, salka OSP 
 

  X 

miejsca  uprawiania sportu 

 
Boisko wielofunkcyjne przy szkole, Doły- piłka 

siatkowa, hokej, stadion sportowy- boisko, 
szachy przy świetlicy 

  X 

miejsca rekreacji Doły   X 

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 
Przy każdym wyjeździe ze wsi, przy drogach 

powiatowych 
  X 

szkoły Szkoła podstawowa   X 

przedszkola 
 

Odziały zamiejscowe gminnego przedszkola  
  X 

biblioteki 
 

Księgozbiór publiczny i szkolny 
  X 

placówki opieki społecznej Brak X   

placówki służby zdrowia Brak X   

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

wodociąg, kanalizacja 
Wieś zwodociągowana i w znakomitej 

większości  położona kanalizacja sanitarna 
  X 
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drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Większość dróg wykonanych z nawierzchni 
trwałej, natomiast reszta to drogi gruntowe, 

pilna potrzeba budowy kolejnych 
nawierzchni. Główne drogi oświetlone, 

potrzebne doświetlenie osiedli 

 X  

chodniki, parkingi,  
Przy większości dróg położone są chodniki , 

parkingi w większości nie utwardzone 
 X  

sieć telefoniczna i dostępność 
Internetu 

 
Główne drogi -sieć światłowodowa, pozostałe 
miejscami Internet radiowy miejscowej firmy 

Gajdkomp 

  X 

telefonia komórkowa 
 

Zasięg 90% sołectwa 
 X  

Internet szerokopasmowy 
 

Asta net 
  X 

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

a) brak 
 

X   

b)Jeden Przystanek 
 

 X  

inne  Elektrownie wodne – dwa wiatraki  x  

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? ) 

 
Tartak PAL-DREW 

Ok. 30 osób 
Piekarnia Promyk  

Ok. 10 osób 
3 sklepy spożywcze  

Ok.10 osób 

 X  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Tartak PAL-DREW 
Piekarnia Promyk  

 X  

gastronomia Karczma Zagłoba    X 

miejsca noclegowe 
 

Karczma Zagłoba 
 Ok. 10  

  X 

gospodarstwa rolne Ok. 10 szt.  X  

uprawy hodowle 
 

Bydło, trzoda chlewna, uprawy zbóż 
 X  
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możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Opał z tartaku 
 

 X  

zasoby odnawialnych energii 
Wiatraki, systemy dogrzewania wody poprzez 
panele słoneczne, coraz częściej fotowoltaika 

  X 

ŚRODKI FINANSOWE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY 

środki udostępniane przez gminę 
i/lub powiat 

Fundusz sołecki  
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci 

Wspieranie działalności LZS ORZEŁ Pęckowo 

  X 

środki wypracowywane 
Praca własna przy realizacji przedsięwzięć na 

rzecz sołectwa 
  X 

MIESZKAŃCY  

autorytety i znane postacie we wsi 
 

Zmarły Ksiądz Józef Kluczyński  
 

  X 

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

Józef Noji   X 

osoby o specyficznej lub ważnej 
wiedzy i umiejętnościach, 

m.in. studenci 

 
Fotografia amatorska, 

Świetlicowa  

  X 

przedsiębiorcy, sponsorzy 
Zdecydowana większość miejscowych firm 

wspiera inicjatywy sołectwa  
  X 

osoby z dostępem do Internetu 
i umiejętnościach informatycznych 

 
Większość osób w sołectwie  ma dostęp do 

internetu 

  X 

pracownicy nauki 
 

Nie zidentyfikowano 
X   

związki i stowarzyszenia 

 
Stowarzyszenie-klub Seniora „Złote Lata” 

LZS ”Orzeł” Pęckowo 
OSP  

Stowarzyszenie Biegacze im. Józefa Noji 
 

  X 

kontakty zewnętrzne (np. z 
mediami) 

 
Panorama Ziemi Drawskiej, 

Tygodnik Notecki 

  X 

współpraca zagraniczna i krajowa 
 

W trakcie finalizowania podpisania umowy o 
współpracy-gmina 

X   

INFORMACJE DOSTĘPNE O WSI 

publikatory, lokalna prasa 
 

Panorama Ziemi Drawskiej 
  X 

książki, przewodniki 
 

Nie zidentyfikowano 
X   
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strony www 
Nie zidentyfikowano 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. Liczne organizacje pozarządowe J 
2. Bardzo dobrze działająca Świetlica wiejska J  
3. Aktywne działanie szkoły i przedszkola  J 
4.  Postać olimpijczyka J.Noji T 
5. Wodociągi i Kanalizacja S 
6. Licznie wydarzenia sportowe: Bieg im.  Noji oraz 

rozgrywki piłkarskie na wielu szczeblach J 
7. Groby Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu T 
8. Światłowód S 
9. Systematycznie odbywające się wydarzenia 

kulturalne: Festyn Rodzinny, Wieczornica 
upamiętniająca Powstańców Wielkopolskich, 
Konkurs recytatorski . T 

10. Tradycyjne lokalne wypieki (Kołoce )T 
11. Sklepy spożywcze  J 
12. Zadbane posesje  S 
13. Pomoc sąsiedzka  J 
14. Pynckoska gwara T 
15. Publiczne miejsca sportu i rekreacji S 
 

1. Mało urokliwe położenie geograficzne J 
2. Niedoświetlone przejścia dla pieszych J 
3. Uciążliwości związane z funkcjonowaniem 

tartaku (hałas , unoszące się pyły 
poprodukcyjne ) J 

4. Brak ogrodzonych placów zabaw S 
5. Nieutwardzone drogi wewnętrzne S 
6. Niewystarczająca infrastruktura rekreacyjna  S 
7. Brak osób posiadających wiedzę na temat 

pozyskania funduszy zewnętrznych B 
8. Niewystarczająca aktywność  społeczeństwa J 
9. Brak monitoringu kluczowych miejsc sołectwa J 
10. Słaba dostępność komunikacyjna J 
11. Odpływ młodzieży B 
12. Uboga oferta kulturalna J 
13. Zbyt mała Strażnica OSP S 
14. Brak wystarczającej promocji sołectwa ( Strona 

internetowa ) B 
15. Niewystarczające oświetlenie wsi S 
16. Brak materiałów promocyjnych oraz  miejsc 

upamiętniających J.Noji T 
 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

1. Rozwój budownictwa mieszkaniowego J 
2. Tereny sprzyjające powstawaniu elektrowni 

wiatrowych J 
3. Współpraca z Cz-T LGD w zakresie pozyskiwania 

środków na aktywizację mieszkańców J 
4. Współpraca z innymi sołectwami J 
5. Szlaki turystyczne wokół gminy J  
6. Program Wielkopolska Odnowa Wsi i PROW 

2014-2020 szansą na pozyskanie środków 
zewnętrznych. B 

7. Dobra współpraca z gminą w zakresie realizacji 
zadań własnych gminy. B 

8. Kontakty z mediami: Panorama Ziemi 
Drawskiej, portale internetowe gminy i 
podmiotów gminnych szansą na promocję B 

1. Brak ośrodka zdrowia J 
2. Brak stabilności w polityce rozwoju obszarów 

wiejskich J 
3. Skomplikowane procedury pisania projektów 

(biurokracja) J 
4. Niewystarczające fundusze na dalszy rozwój 

infrastruktury technicznej , a także na właściwe 
zagospodarowanie terenów ważnych dla 
wizerunku miejscowości i funkcjonowania jej 
społeczności S 

5. Zły stan infrastruktury drogowej i 
okołodrogowej w zarządzie powiatu. S 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 

silne strony 
 

szanse 

słabe strony 
 

zagrożenia 

 

4 0  6 5 

5 2  7 3 

         (- /- )                                                                       (-/ + ) 

  

     

                                                                                                 

 

 

 

   

 

             

 

                ( +  / = )  

 

     (  - / +  )  

      5  0 

1 0 

0 3 

3 0 

Standard życia                     
(warunki  materialne) 

5,8,12,15; 
4,5,6,13,15; 

4,5. 
 

Jakość życia   
(warunki niematerialne) 

1,2,3,6,11,13; 
1,2,3,4,5; 

1,2,3,8,9,10,12; 
1,2,3, 

 

Tożsamość wsi i wartości        

życia wiejskiego 

4,7,9,10,14; 

16 

 

Byt 

(warunki ekonomiczne) 
6,7,8; 

7,11,14. 
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OPIS obszarów oddziaływania na sołectwo: 

 

Standard życia (warunki materialne): 

 Obszar z niewielką przewagą słabych stron. Otoczenie niekorzystne. Należy wspierać projekty rozwijające 

infrastrukturę techniczną wsi i eliminować słabe strony.  

Jakość życia (warunki niematerialne):  

Obszar dość silny, jednak z niewielką przewagą słabych stron. Należy wykorzystać szanse płynące z otoczenia, aby 

zbudować dobrą wizję wsi i eliminować zagrożenia płynące z zewnątrz. 

Byt(warunki ekonomiczne):  

Obszar słaby  z otoczeniem korzystnym. Należy budować mocne strony poprzez promocję wsi,  podnoszenie 

wiedzy mieszkańców oraz rozwój nowoczesnych technologii. 

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego: 

 Obszar korzystny, należy wspierać mieszkańców w budowaniu mocnych stron z zakresu tożsamości wsi. Otoczenie 

obojętne, należy wykorzystać jedynie pozytywne aspekty z tego obszaru.   
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WIZJA WSI: 

 

Wizja hasłowa: 

„Józefa Noji- olimpijczyka mamy i na świat się otwieramy”. 

 

Wizja opisowa: 

Pęckowo to wieś ludzi aktywnych, zrzeszonych w stowarzyszeniach, łącząca pokolenia: od przedszkolaka, ucznia, 

sportowca po seniora, łącząca bogatą przeszłość z teraźniejszością. 

Wieś zadbana, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą ( wodociąg, kanalizacja, światłowód, część dróg utwardzona i są 

wybudowane chodniki), gdzie intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe- jednorodzinne, z dobrą 

bazą sportową- boisko wielofunkcyjne przy szkole oraz boisko sportowe z szatnią, z prężnie działającą 

świetlicą wiejską, z OSP, w której funkcjonuje kilka gospodarstw rolnych. 

Pęckowo to sołectwo z potencjałem jakim są przede wszystkim jego mieszkańcy.  

 

Wizja obrazkowa: 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI Pęckowo 

Wizja wsi (hasłowa): „Józefa Noji- olimpijczyka mamy i na świat się otwieramy”. 

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 zabytków i 
upowszechnianie historii wsi  

-postać olimpijczyka Józefa 
Noji 

-systematycznie 
odbywające się wydarzenia 
kulturalne  
-tradycyjne lokalne wypieki 

-niewystarczająca 
infrastruktura 
rekreacyjna 

-niewystarczające 
fundusze na dalszy 

1.1. Renowacja kapliczek przydrożnych  
1.2. Rozbudowa izby pamięci olimpijczyka J.Noji 
1.3. Utworzenie muzeum z domu, w którym urodził się 
Józef Noji 
1.4.Utworzenie i wydanie Słownika Gwarowego Sołectwa 
1.5. Popularyzacja i utrwalenie wiedzy o Powstańcach 
Wielkopolskich z naszej małej ojczyzny  
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2. Budowa tożsamości wiejskiej 
 

-Pynckoska Gwara rozwój infrastruktury 
technicznej, a także na 

właściwe 
zagospodarowanie 

terenów ważnych dla 
wizerunku miejscowości i 

funkcjonowania jej 
społeczności 

2.1. Organizacja imprez  międzypokoleniowych : 
      - festyn rodzinny  
      - dzień dziecka  
      - dzień kobiet 
      - dzień seniora 
       -spotkania opłatkowe  
      - pożegnanie lata  

 2.2. Spotkania w celu podejmowania nowych  
inicjatyw 

 
   

B. STANDARD ŻYCIA 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez 
podniesienia komfortu 
użytkowania dróg i poboczy , 
szczególnie dla ruchu pieszo-
rowerowego  

-liczne organizacje 
pozarządowe 

-bardzo dobrze działająca 
świetlica wiejska 

-szlaki turystyczne wokół 
gminy 

 

- mało urokliwe 
położenie geograficzne 

-brak osób posiadających 
wiedzę na temat 

pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych 

 

1.1. Oznakowanie ulic  
1.2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
1.3. Kanalizacja deszczowa (odwodnienie) 
1.4. Utwardzenie ścieżek  masą bitumiczną  
1.5. Montaż koszy i ławek przy ciągach pieszo-
rowerowych 

2. Poprawa stanu infrastruktury 
użyteczności publicznej wraz 
zakupem wyposażenia  

2.1.Opłotowanie, obsadzenie zielenią, oświetlenie  oraz 
doposażenie miejsc użyteczności publicznej 
2.2. Budowa siłowni zewnętrznej 
2.3. 
2.5. 
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3. Podniesienie standardu 
użytkowania obiektów 
sportowych oraz świetlicy i 
terenu wokół niej  

4. Rozbudowa i doposażenie 
strażnicy OSP 

3.1.Oświetlenie boisk sportowych 
3.2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 
3.3. Montaż klimatyzacji w świetlicy 
3.4. Zakup nagłośnienia  
3.5. Zakup wyposażenia multimedialnego (projektor i 
ekran) 
3.6. Zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego w celu 
poprawy sprawności fizycznej mieszkańców 
4.1. Rozbudowa budynku OSP 
4.2 Doposażanie OSP w sprzęt niezbędny z uwagi na 
konieczność ratowania życia i zdrowia w specyficznym 
terenie Puszczy Noteckiej 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1.  Rozwijanie zainteresowań 
mieszkańców poprzez 
wzbogacenie oferty 
edukacyjno-kulturalno-
sportowej 

Aktywne działanie szkoły i 
przedszkola 

-aktywne organizacje 
pozarządowe 

-liczne wydarzenia 
sportowe 

-systematycznie 
odbywające się wydarzenia 

kulturalne 
-szlaki turystyczne wokół 

Gminy 
 

niewystarczająca 
infrastruktura 
rekreacyjna 

-niewystarczająca 
aktywność 

społeczeństwa  
-odpływ młodzieży 

-uboga oferta kulturalna 
 

1.1 Warsztaty tematyczne  
1.2. Podtrzymywanie świątecznej tradycji dekoracji 
pierników 
1.3. Konkursy wiedzy o wsi 
1.4. Wieczory filmowe 
1.5. 

2. Uaktywnienie większości 
mieszkańców i młodzieży do 
wspólnego działania  

2.1. Turniej ulic 
2.2. Kursy tańca  
2.3. Wieczorki poetyckie  
2.4. Kino plenerowe 
2.5. Zajęcia teatralne  
 
 

3. Promowanie zdrowego stylu 
życia  

3.1.Spotkania z dietetykiem 
3.2.Spotkania z trenerem personalnym  
3.3.Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 
3.4.Spotkania z pielęgniarką /położną środowiskową 
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D. BYT 

1. Promocja sołectwa  -liczne organizacje 
pozarządowe 

-postać olimpijczyka Józefa 
Noji 

-światłowód  
 

-uboga oferta kulturalna 
-mało urokliwe położenie 

geograficzne 
-brak stabilności w polityce 

rozwoju obszarów 
wiejskich 

-skomplikowane procedury 
pisania projektów 

 

1.1 Stworzenie strony internetowej sołectwa 
1.2.Zakup baneru z hasłem promocyjnym 
1.3.Zakup namiotu promocyjnego  
1.4. Opracowanie broszur informacyjnych oraz innych 
materiałów promocyjnych dotyczących sołectwa 
1.5. Zakup koszulek dla drużyn sołeckich 

2. Podniesienie poziomu wiedzy 
mieszkańców wsi 
  

2.1.Szkolenia: pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
rozwój wsi, ochronę środowiska   
 
 
 

3. Poprawa warunków bytowych 3.1.Rozbudowa sieci światłowodowej  
3.2.Poprawa połączeń komunikacyjnych 
 

  

Id: ZHERR-TVSFJ-YCTQN-RIRHH-XAOFT. Podpisany Strona 22



   

 

 

23 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2020 

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Wspólna praca na 

rzecz sołectwa 

Realizacja projektu związanego z 

wykonaniem trwałych nasadzeń wokół 

świetlicy wiejskiej 

Tak Tak 
2+2+1+2+1+2

=10 
4 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

rekreacyjno-

sportowej 

Realizacja projektu związanego z 

montażem urządzeń siłowni 

zewnętrznych, ogrodzeniem placów 

zabaw, doposażeniem placów zabaw w 

nowoczesne urządzenia, uzupełnienie  

zieleni – wokół świetlicy 

Tak Nie 
5+3+5+5+3+3

=24  
2 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Brak stałej oferty 

kulturalnej na 

świetlicy wiejskiej 

„Świetlica  aktywna cały rok” – 

stworzenie oferty zajęć praktycznych, 

kursów i spotkań poprawiających 

aktywność fizyczną odbywających się 

na świetlicy wiejskiej.  

Nie Nie 
3+5+3+4+4+4

=23 
3 
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Co najbardziej 

zmieni nasze życie? 

Zakup wyposażenia 

na potrzeby 

świetlicy wiejskiej 

Doposażenie świetlicy w sprzęt 

umożliwiający realizację kursów, 

szkoleń i warsztatów praktycznych 

wraz zakupem wyposażenia dla 

świetlicy, w szczególności w części 

kuchennej, klimatyzacja itp. 

Tak Nie 
4+4+4+3+5+5

=25 
1 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Organizacja imprezy 

integrującej 

mieszkańców i 

promującej 

sołectwo 

„Lubicie kołoce – kołoccie do 

Pęckowa” – organizacja festynu 

wielopokoleniowego integrującego 

mieszkańców i turystów promującego 

tożsamość sołectwa 

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

=8 
5 

Na realizację jakiego projektu planujemy 

pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich 

źródeł? (Maksymalnie 3 propozycje 

uszeregowane według ważności) 

1. Doposażenie świetlicy w sprzęt umożliwiający realizację kursów, szkoleń i warsztatów 

praktycznych wraz zakupem wyposażenia dla świetlicy, w szczególności w części kuchennej, 

klimatyzacja itp. 

2. Realizacja projektu związanego z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych, ogrodzeniem 

placów zabaw, doposażeniem placów zabaw w nowoczesne urządzenia, 

3. „Świetlica  aktywna cały rok” – stworzenie oferty zajęć praktycznych, kursów i spotkań 

poprawiających aktywność fizyczną odbywających się na świetlicy wiejskiej. 

FUNDUSZ SOŁECKI, BUDŻET GMINY, PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI,CZARNKOWSKO-

TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA, ŚRODKI Z UMWW NA ROZWÓJ TURYSTYKI SPORTU, 

FUNDACJE, SPONSORZY 
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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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