
UCHWAŁA NR XLI/284/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciemień na lata 2021-2025 przedstawionej 
przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021r., poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Ciemień na lata 2021-2025 przedstawioną  
przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień i przyjętą przez zebranie wiejskie, stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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październik 2021 

SOŁECKA STRATEGIA 

ROZWOJU WSI  

CIEMIEŃ 

w gminie Kawęczyn 

na lata 2021-2025 

(maksymalnie na 5 lat) 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli  

grupy odnowy wsi (imię i nazwisko): 

    

Joanna Gierosz, Małgorzata Jagieła, Elżbieta Fornalczyk, Łukasz Mila 

 

 

z udziałem moderatorów (imię i nazwisko): 

Aleksandra Brzęcka, Maria Nowak 

Załącznik do uchwały Nr XLI/284/2021

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 29 listopada 2021 r.
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WSTĘP 

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków Grupy Odnowy Wsi -

sołectwa Kolnica, biorących udział w warsztatach w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego - „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.  

Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia w sołectwie. 

Służy jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy 

społeczności lokalnej. Ma charakter integracyjny w stosunku do mieszkańców, organizacji 

pozarządowych oraz urzędu gminy. 

W toku prac na strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania: 

• Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła nam co mamy, czym dysponujemy i jakie 

znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju naszej społeczności. 

• Przeprowadzono analizę SWOT dla wsi, która określa jej mocne i słabe strony, występujące 

szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. 

• Sformułowano Wizję hasłową i opisową wsi – opis stanu miejscowości i jej społeczności lokalnej, 

jaki chcemy osiągnąć. 

• Zaproponowano listę kluczowych zadań do realizacji w horyzoncie: krótkoterminowym (2 lat) 

oraz długoterminowym (5 lat). Obydwa plany prowadzą do urzeczywistnienia zawartej w strategii 

wizji, wskazują w jaki sposób i jakimi środkami będziemy starali się go osiągnąć.  

  

Grupa odnowy wsi w czasie warsztatów opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju 
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MAPA SOŁECTWA CIEMIEŃ 
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Kawęczyn   Sołectwo: Ciemień     Liczba mieszkańców: 270 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
X 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne X 

zawiązana grupa odnowy wsi X 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

X 

porządkowanie wsi X 

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

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 
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B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

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

głównych potrzeb 

 

liczna grupa odnowy wsi 

(skupia przedstawicieli organizacji i 

instytucji) 

 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
X 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

X 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

x 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
X 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

X 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

x liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
 

animacja aktywności 

poszczególnych grup mieszkańców 
X 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

X 

promocja wsi X 
powszechna odnowa prywatnych posesji  

 
stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

X  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2F032ADB-D481-4B2E-A957-96E37238F288. Podpisany Strona 6



  

 

 

 

 

 

 

D
 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

rozwój wsi oparty na aktywności  

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

 

kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

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 
X 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

 

Wstaw X gdy spełnia warunek     
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Sprawozdanie z wizji w terenie 

W związku z przystąpieniem sołectwa Ciemień do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, dnia 01.10.2021 r. wraz z Sołtysem sołectwa 
Panem Łukaszem Mila, odbyła się wizja sołectwa. Podczas obserwacji można było zobaczyć elementy wyróżniające wieś: 

 
▪ Położenie sołectwa przy drodze głównej ,  
▪ Spora ilość nowych budynków i napływowych mieszkańców,  
▪ Aktywna grupa liderów odnowy wsi,  
▪ Zadbane przydomowe ogródki. 

 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: 

Ciemień, 01.10.2021 r. 

Uczestnicy: moderatorzy Aleksandra Brzęcka i Maria Nowak oraz sołtys Łukasz Mila i mieszkańcy sołectwa Joanna Gierosz, Małgorzata Jagieła, Elżbieta 

Fornalczyk.  

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

fundusze)  

Ciemień – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Kawęczyn. W latach 1975–1998 miejscowość 

administracyjnie należała do województwa konińskiego. 

Wzmiankowany w XIX wieku "zameczek" w Ciemieniu (niekiedy Cieminie) omówili L.Kajzer i J.Augustyniak. Wieś pojawiła się w źródłach pisanych 

w 1390 roku i stanowiła własność prywatną. Obiekt nie zachował się choć w inwentarzu z 1773 roku wzmiankowany jest "przykop". Jak wynika  

z penetracji terenowych K.Gorczycy i J.Kapustki, przeprowadzonych w 1992 roku, dwór mógł się znajdować na wschodnim skraju wsi, gdzie do 

dziś zachowało się niewielkie wyniesienie okolone stawami i nawodnionymi obniżeniami terenowymi. Bardzo prawdopodobne, że jest to relikt 

zniwelowanego, pierwotnie otoczonego fosą nasypu - kopca dworskiego. Natomiast użycie w XIX wieku określenia "zameczek" wskazuje, że był to 

dwór murowany, może powstały w XVI/XVII wieku. Obiekt i dzieje wsi wymagają dalszych badań.  

Źródło: https://zamkidwory.forumoteka.pl/viewtopic.php?t=4179&view=previous&sid=1dac76308c81cc088c530edb7b96e46d 
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Sołectwo Ciemień składa się obecnie z jednej miejscowości. W większości mieszkańcy to rdzenni Ciemienianie zajmujący się rolnictwem, ale                 

w ostatnich parunastu latach coraz częściej głównym źródłem utrzymania jest praca zarobkowa poza rolnictwem. Część mieszkańców utrzymuje się 

z świadczeń socjalnych typu: emerytury, renty, zasiłki. Miejscowa ludność zachowuje obrzędy i tradycje Nocy świętojańskiej oraz aktywnie 

uczestniczy w życiu religijnym parafii. Starsi mieszkańcy posługują się gwarą wielkopolska.  

Układ zabudowy sołectwa Ciemień jest zwarty, zlokalizowany głównie wzdłuż drogi asfaltowej. Miejscowość charakteryzuje się skupieniem 

zabudowy. 

Ciemień położony jest w malowniczym, równinnym terenie w otoczeniu lasów, pól i łąk. Przeważają tu lasy liściaste obfitujące w owoce leśne                

i grzyby, które latem chętnie zbierają stali mieszkańcy, a także mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Okoliczne lasy są ostoją dla wielu gatunków 

zwierząt oraz siedliskiem urozmaiconej roślinności. 

Grunty orne stanowią prawie w całości gleby IV i VI klasy. Na terenie sołectwa znajdują się udokumentowane złoża piaszczysto – żwirowego. Na 

terenie sołectwa funkcjonuje Stowarzyszenie działające dla rozwoju sołectwa. Dzięki współpracy z JST bardzo dobrze wdrażany jest i funkcjonuje 

Fundusz sołecki. 

Na terenie sołectwa prężnie funkcjonuje KGW. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w różnych spotkaniach i chętnie wykonują wspólnie działania.  
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Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną.
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Data:  30.09.2021r.          Sporządził:  Aleksandra Brzęcka i Maria Nowak
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ANALIZA ZOSOBÓW   

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
Teren równina, 
krajobraz wiejski. 

 X  

stan środowiska Środowisko czyste  X  

walory klimatu Klimat umiarkowany  X  

walory szaty roślinnej 
Łąki 
Zagajniki 

 X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Siedliska ptaków   X 

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Dzikie kaczki, czapla, 
bocian Białego 

X   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Stawy, cieki wodne.   X 

wody podziemne Studnie głębinowe X   

gleby Średnie  X  

kopaliny Brak    

walory geotechniczne Brak    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury Brak    

walory przestrzeni wiejskiej publicznej W trakcie realizacji  X  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Rozproszona zabudowa  X  

zabytki i pamiątki historyczne Brak    

osobliwości kulturowe Brak    

miejsca, osoby i przedmioty kultu 
3 przydroże kapilczki 
1 przydrożny krzyż 

 X  

święta, odpusty, pielgrzymki Brak    

tradycje, obrzędy, gwara Gwara wielkopolska  X  

legendy, podania i fakty historyczne 
Anna Ciemień matka 
Steafana Czarneckiego 

 X  

przekazy literackie Brak    

ważne postacie i przekazy  historyczne Brak    

specyficzne nazwy 5 nazw odcinków  X  

specyficzne potrawy Zupa z dyni   X 

dawne zawody 
Kowal, cieślarz, piekarz, 
mleczarz 

 X  

zespoły artystyczne, twórcy brak    
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ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
Możliwość zakupu od 
osób prywatnych 

   

działki pod domy letniskowe Brak     

działki pod zakłady usługowe i przemysł Brak     

pustostany mieszkaniowe 3 domy prywatne X   

pustostany poprzemysłowe Brak    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 
Brak     

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 place publicznych spotkań, festynów 
Działka gminna 
przekazana sołectwu 

 X  

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica  X  

miejsca  uprawiania sportu Plac sołecki  X  

miejsca rekreacji Plac soęłcki  X  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Szlak konno-rowerowy  X  

szkoły 
Brak  

   

przedszkola 
Brak  

   

biblioteki 
Brak  

   

placówki opieki społecznej 
Brak  

   

placówki służby zdrowia 
Brak  

   

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

wodociąg, kanalizacja 
Wodociąg, kanalizacja 
Przydomowe 
oczyszczalnie 

 X  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Nawierzchnia dróg do 
remontu 
Oznakowanie i 
oświetlenie dobra 

 X  

chodniki, parkingi,  
Niewielki parking na 
placu sołeckim 

 X  

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 

Sieć telefoniczna 
ogólnodostępna  
99% mieszkańców 
posiada dostęp do 
intenetu 
 

 X  
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telefonia komórkowa 
Telefonia komórkowa 
ogólnodostępna 

 X  

Internet szerokopasmowy 
Sieć światłowodu 
częściowa 
 

 x  

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

a) brak  x  

b) tak  x  

inne  

Brak     

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 

Opis 
(nazwanie) 

zasobu  
jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 
R

O
L

N
IC

T
W

O
 

miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

Na ternie 
stawów 
hodowlanych 
oraz 
prywatnych 
działalnościach 
gospodarczych 

 X  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Tartak, warsztat 
stolarski 

  X 

gastronomia Brak    

miejsca noclegowe brak    

gospodarstwa rolne Około 20 sztuk  X  

uprawy hodowle 
Zboża 
rośliny 

 X  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Rolnicze   X  

zasoby odnawialnych energii 
Korektory 
słoneczne 

 X  

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 

P
O

Z
Y

S
K

I

W
A

N
IE

 

F
U

N
D

U
S

Z

Y
 środki udostępniane przez gminę i/lub 

powiat 

Fundusz 
sołecki, 
Wielkopolska 
odnowa wsi 

 X  
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środki wypracowywane 

Środki 
pieniężne na 
koncie 
stowarzyszenia, 
Wielkopolska 
Odnowa Wsi, 
KGW 

 X  

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 

L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi Brak    

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

Brak    

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

Brak  X  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Prywatni   X  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Większość 
mieszkańców 
posiada dostę 

 X  

pracownicy nauki Brak     

związki i stowarzyszenia 

Stowarzyszenie 
Przyszłości i 
Rozwoju Wsi 
Ciemień, KGW 

  X 

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) 
Występują 
czasami 

X   

współpraca zagraniczna i krajowa Brak   X  

IN
F

O
R

M
A

C
JE

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I 

publikatory, lokalna prasa Kawęczyniaki  X  

książki, przewodniki Brak    

strony www 

Grupa Sołectwa 
Ciemień 

 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. Zwodociągowanie sołectwa. S 
2. Rada sołectwa i mieszkańcy sołectwa. 

T 
3. Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna. S 
4. Wiejski plac po budowę. S 
5. Cykliczne imprezy środowiskowe.  T 
6. Ukształtowanie terenu. J 
7. Atrakcyjne położenie. J 
8. Oświetlenie ulic. S 
9. Imprezy integracyjne organizowane 

przez sołectwo. T 
10. Zdobyte kwalifikacje. J 
11. Działalność stowarzyszenia i koła 

gospodyń wiejskich. B 
12. Rozwój budownictwa mieszkalnego. 

S 
13. Fundusz sołecki. B 
14. Przydrożne kapliczki T 

  

1. Częściowa kanalizacja sołectwa. S 
2. Niewielka ilość przydomowych oczyszczalni. 

S 
3. Brak chodników. S 
4. Mała aktywność i zaangażowanie 

mieszkańców. J 
5. Niskie klasy gruntów. S 
6. Brak inwestorów zewnętrznych. B 
7. Brak kultywowania tradycji. T 
8. Malejąca ilość gospodarstw rolnych. B 
9. Trudności w zdobywaniu środków 

finansowych. B 
10. Niedostateczny przepływ informacji w 

sołectwie. J 
11. Słaba integracja pomiędzy starszymi i 

młodszymi mieszkańcami sołectwa. J 
12. Częściowe oświetlenie dróg. J 
13. Brak dróg asfaltowych. J 
14. Brak placu zabaw. J 
15. Brak sprzętu rekreacyjnego. J 
16. Brak siłowni zewnętrznej. J 
17. Częściowe ogrodzenie działki sołeckiej. J 
18. Duża ilość pieców CO opalanych węglem. J 
19. Brak grilla zewnętrznego. J 
20. Brak wyposażenia wiaty. J 
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SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

1. Pozyskiwanie funduszy z zewnątrz. B 
2. Wykorzystanie pieniędzy na rozwój wsi. 

B 
3. Dobra współpraca z JST. J 
4. Dobry dostęp do Internetu. S 
5. Budowa świetlicy wiejskiej. S  
6. Walory krajobrazowe i przyrodnicze. J 
7. Rozwój agroturystyki. J 
8. Możliwość współpracy z sąsiednimi 

miejscowościami. J  
9. Moda na turystykę wiejską rowery konie. 

B  
10. Rozwój agroturystyki. B 
11. Pozyskiwanie środków z zewnątrz - 

stowarzyszenie. B 
12. Szkolenia. B 
13. Wymiana pieców CO. J 
14. Rozbudowa sieci światłowodowej. J  
15. Fundusze na poprawę jakości powietrza 

(Mój prąd i czyste powietrze). B 
16. Wielkopolska Odnowa Wsi B 
17. „Moja Woda”. B 

1. Zwiększony ruch na drodze powiatowej i 
gminnej.  S 

2. Brak środków finansowych. B  
3. Migracja wykształconej młodzieży do 

dużych miast. T  
4. Malejąca ilość gospodarstw rolnych. J 
5. Niekorzystne warunki atmosferyczne w 

zimie. J  
6. Brak przyrostu naturalnego. T  
7. Zanieczyszczenie środowiska. J 
8. Niszczenie płodów rolnych przez 

dziczyznę. J  
9. Zbiornik Jeziorsko. J 
10. Zamykane zakłady pracy. B  
11. Pogorszenie jakości powietrza. J  
12. Brak chodnika przy drodze powiatowej. S 
13. Brak znaków informacyjnych i 

ostrzegawczych. J 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 

  

 

     

(+/-)                                                                                  (+/-) 

 

 

 

   

 

 

          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

4 2 

4 2 

2 6 

12 7 

2 0 

1 2 

2 9 

3 2 

silne strony Szanse                 

słabe strony zagrożenia 

Standard życia 
(warunki materialne) 

 
SILNE STRONY: 1,3,4,8,12 
SŁABE STRONY: 1,2,3,5, 
SZANSE: 4,5, 
ZAGROŻENIA:,1,12 
 

 

Jakość życia  

(warunki niematerialne) 

 
SILNE STRONY: 6,7,10 
SŁABE STRONY: 
4,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
SZANSE: 3,6,7,8,13,14, 
ZAGROŻENIA: 4,5,7,8,9,11,12 

Tożsamość wsi  
i wartości życia wiejskiego 
 
SILNE STRONY: 2,5,14 
SŁABE STRONY: 7 
SZANSE:  
ZAGROŻENIA: 3,6 

 

Byt (warunki 
ekonomiczne) 

 
SILNE STRONY: 11,13, 
SŁABE STRONY: 6,8,9, 
SZANSE: 
1,2,9,10,11,12,15,16,17 
ZAGROŻENIA: 2,10 
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Wnioski: 

 

Mieszkańcy sołectwa Ciemień najsłabiej ocenili obszar tożsamości oraz bytu. W sołectwie obszar Tożsamości wsi     

i wartości życia wiejskiego jest jednym ze słabszych elementów. W miejscowości znajdują się przydrożne, zadbane 

krzyże oraz kapliczki. Mieszkańcy dbają o kultywowanie lokalnych tradycji, oraz przygotowaniu potraw i specjałów 

zwłaszcza na imprezach i festynach lokalnych.  

Zalecenia: Mieszkańcy wsi powinni intensywniej popularyzować historię i tradycję sołectwa. Rozpocząć np. 

prowadzenie kroniki sołectwa, opracowanie logo sołectwa upamiętniającego ważne wydarzenia. Działania które 

podejmują, integrują ich także jako społeczność wiejską. Warto wykorzystać mocne atuty tożsamościowe wsi do jej 

rozwoju i promocji. Mieszkańcy sołectwa powinni zintensyfikować działania nakierowane na rozwój 

przedsiębiorczości, otwarcie nowych firm produkcyjnych i usługowych. Warto organizować szkolenia, stworzyć 

ofertę dla potencjalnego inwestora. Mieszkańcy mogą także rozpocząć sprzedaż produktów rolnych własnych. 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa): 

Wizja hasłowa: 

 

Ciemień – wsią przyjazną wszystkim ludziom! 

Wizja opisowa: 

Do Ciemienia zapraszamy, 
 

oświetlenie teraz mamy, 
 

mamy drogi asfaltowe 
 

i produkty bardzo zdrowe. 
 

Na imprezkach się spotkamy, 
te produkty spożywamy, 
bo świetlicę teraz mamy. 

 

Przy świetlicy wkoło, 
 

dzieci bawią się wesoło, 
 

a dorośli na siłowni którą mają, 
 

swoja sprawność poprawiają! 
 

Anna Ciemińska w wiosce żyła, 
Tutaj się urodziła. 

Jesteśmy dumni z tego – 
To macocha Hetmana Czarneckiego. 

 
Sołectwo historyczne ma podłoże, 
Przyjeżdżajcie kto tylko może. 

O każdego tu zadbamy 
I serdecznie zapraszamy. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Ciemień – wsią przyjazną wszystkim ludziom! 

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. Integracja społeczności 

lokalnej 

2. Kultywowanie tradycji 

lokalnych i świąt narodowych  

3. Poprawa atrakcyjności placu 

sołeckiego. 

Zaangażowanie mieszkańców: 
a. Lokalni liderzy  
b. Koło Gospodyń 
c. Mieszkańcy sołectwa 

Przychylność władz gminnych 

Atuty to: zasoby ludzkie; wsparcie władz 
samorządowych; aktywna praca mieszkańców 
na rzecz sołectwa; 

 

Potencjał: intelektualny mieszkańców, dobra 

organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego 

działania 

Niedostateczna estetyka całej wsi. 

Niewystarczająca promocja 

miejscowości 

Trudność w promocji 

Brak środków finansowych 

Brak funduszu sołeckiego 

1. Zakup stołów i ławek zewnętrznych. 

2. Renowacja kapliczek i krzyży. 

3. Plecenie wieńców dożynkowych. 

4. Organizacja warsztatów kulinarnych. 

5. Organizacja warsztatów rękodzieła. 

6. Organizacja wydarzeń związanych z 

obchodami świąt narodowych. 

7. Nasadzenie krzewów, zieleni. 

8. Kultywowanie lokalnych tradycji. 
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B. STANDARD ŻYCIA 

1.Rozwój i poprawa 

infrastruktury technicznej i 

sportowo-rekreacyjnej.  

2. Poprawa standardu życia 

mieszkańców z zachowaniem 

ochrony środowiska  

3. Rozbudowa infrastruktury 

technicznej.  

 

Tereny pod budowę obiektów 

Młodzi mieszkańcy sołectwa  

Zaangażowanie mieszkańców: 
a. Lokalni liderzy  
b. Koło Gospodyń 
c. Mieszkańcy sołectwa 

Przychylność władz gminnych 

Atuty to: zasoby ludzkie; wsparcie władz 
samorządowych; aktywna praca mieszkańców 
na rzecz sołectwa; 

 

Potencjał: intelektualny mieszkańców, dobra 

organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego 

działania 

 

Przepisy związane z ochroną zabytków 

Niedostateczna estetyka całej wsi. 

Niewystarczająca promocja 

miejscowości 

Trudność w promocji 

Brak środków finansowych 

Brak funduszu sołeckiego 

1. Budowa kanalizacji i przydomowych 

oczyszczalni. 

2. Budowa światłowodów. 

3. Docieplenie świetlicy wiejskiej. 

4. Zakup rekuperatora celem uzyskania 

ciepła. 

5. Budowa odnawialnych źródeł energii. 

6. Budowa grilla. 

7. Budowa placu zabaw. 

8. Budowa siłowni zewnętrznej 

9. Dokończennie ogrodzenie przy świetlicy 

wiejskiej. 

10. Oświetlenie uliczne. 

11. Budowa dróg. 

12. Budowa parkingu przy świetlicy 

wiejskiej. 

13. Budowa chodników. 

14. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych. 

15. Utwardzenie terenu sołeckiego 

16. Montaż znaków ostrzegawczych i 

drogowych. 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
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1. Poprawa współpracy i relacji 

sąsiedzkich. 

2. Poprawa warunków do integracji  

 

Tereny pod budowę obiektów 

Młodzi mieszkańcy sołectwa  

Zaangażowanie mieszkańców: 
a. Lokalni liderzy  
b. Koło Gospodyń 
c. Mieszkańcy sołectwa 

Przychylność władz gminnych 

Atuty to: zasoby ludzkie; wsparcie władz 
samorządowych; aktywna praca mieszkańców 
na rzecz sołectwa; 

 

Potencjał: intelektualny mieszkańców, dobra 

organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego 

działania 

 

Małe więzi społeczne ze względu na 

napływ nowych mieszkańców 

Niedostateczna estetyka całej wsi. 

Niewystarczająca promocja 

miejscowości 

Trudność w promocji 

Brak środków finansowych 

Brak funduszu sołeckiego 

1. Stworzenie ścieżek i tras edukacyjnych. 

2. Organizacja imprez okolicznościowych. 

3. Organizacja wycieczek plenerowych i 

wyjazdowych. 

4. Organizacja spotkań pod chmurka 

5. Organizacja kina letniego. 

6. Organizacja koncertów folklorystycznych. 

D. BYT 

1. Odnawialne źródła energii  

2. Promocja sołectwa 

Tereny pod budowę obiektów 

Młodzi mieszkańcy sołectwa  

Zaangażowanie mieszkańców: 
a. Lokalni liderzy  
b. Koło Gospodyń 
c. Mieszkańcy sołectwa 

Przychylność władz gminnych 

Atuty to: zasoby ludzkie; wsparcie władz 
samorządowych; aktywna praca mieszkańców 
na rzecz sołectwa; 

 

Potencjał: intelektualny mieszkańców, dobra 

organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego 

działania 

 

1. Niewystarczające środki finansowe.  

2. Niewystarczające zaangażowanie i 

zainteresowanie mieszkańców.  

3. Bariery formalnoprawne.  

4. Wyludnianie się miejscowości.  

5. Niewystarczająca promocja 

miejscowości. 

1. Organizacja warsztatów podnoszących 

kwalifikacje mieszkańców. 

2. Aktywny udział w uroczystościach gminy, 

powiatu i województwa. 

3. Zakup namiotu promującego sołectwo 
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2021 - 2022 

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Pikniki, wspólne 

wyjazdy 
Organizacja imprez integracyjnych. Tak  Nie 9 III 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 

Zagospodarowanie 

placu wiejskiego 
Wykonanie grilla zewnętrznego. Tak Nie 15 I 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Utrudnienia w 

pozyskiwaniu 

środków 

zewnętrznych.  

Organizacja warsztatów dotyczących 

pozyskiwania środków finansowych. 
Tak  Nie 3 V 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Zagospodarowanie 

placu wiejskiego 

Budowa siłowni zewnętrznej i placu 

zabaw. 
Tak Nie 12 II 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Zaangażowanie 

mieszkańców. 
Organizacja wyjazdu integracyjnego. Tak  Nie 6 IV 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2F032ADB-D481-4B2E-A957-96E37238F288. Podpisany Strona 24



  

 

 

 

 

 

 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł? (Maksymalnie 3 

propozycje uszeregowane według 

ważności) 

1. Wykonanie grilla zewnętrznego. 

2. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw. 

3. Organizacja imprez integracyjnych. 
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Podpisy przedstawicieli grupy odnowy wsi 

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu: 

 

Joanna Gierosz   ………………………………. 

Imię i nazwisko     Podpis 

Małgorzata Jagieła   ………………………………. 

Imię i nazwisko     Podpis 

Elżbieta Fornalczyk   ………………………………. 

Imię i nazwisko     Podpis 

Łukasz Mila    ………………………………. 

Imię i nazwisko     Podpis 

 

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

 

Aleksandra Brzęcka   ………………………………. 

Imię i nazwisko     Podpis 

Maria Nowak    ………………………………. 

Imię i nazwisko     Podpis 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLI/284/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciemień na lata 
2021-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień 

 
W dniu 21 listopada 2021 r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Ciemień, na którym 
zebrani mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 
Ciemień na lata 2021-2025. Podjęta przez sołectwo inicjatywa ma na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców, pobudzenie i uatrakcyjnienie miejscowości. Przygotowana Sołecka 
Strategia Rozwoju ma przyczynić się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców wsi oraz promować obszary wiejskie poprzez wykorzystanie jej naturalnych 
atutów. Ponadto przyjęta strategia stanowi jeden z kroków do działań mających służyć 
pozyskaniu środków na rozwój społeczno-infrastrukturalny sołectwa.  
Z uwagi na możliwość rozwoju sołectwa oraz możliwość aplikowania przez Gminę 
Kawęczyn o pomoc finansową w ramach różnych programów, podjęcie uchwały jest 
zasadne.  
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