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WSTĘP 

 

  

 Plan Odnowy Miejscowości Strzydzew na lata 2016 – 2023 został opracowany zgodnie  

z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Plan Odnowy Miejscowości Strzydzew powstał po raz pierwszy w 2004 roku, kolejny                            

zaś w 2008. 

Plan Rozwoju Miejscowości Strzydzew na lata 2016 – 2023 jest dokumentem horyzontalnym, jego 

celem jest przedstawienie strategii rozwoju wsi zmierzającej do rozwoju oraz poprawy warunków życia 

mieszkańców.  

W planie tym została przedstawiona charakterystyka miejscowości, zidentyfikowane zostały zasoby, 

dokonano oceny mocnych i słabych stron, a także opisano planowane kierunki rozwoju oraz przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną wraz z szacunkowym kosztorysem  

i harmonogramem działań. 

Dokument Plan Odnowy Miejscowości ma służyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału                              

i szans rozwojowych w oparciu o środki budżetowe gminy oraz w oparciu dostęp do środków unijnych                       

i rządowych, a także wszelkich innych dostępnych środków pozabudżetowych.  

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności  

od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że może następować zmiana kolejności 

realizacji zadań, a także mogą być wprowadzani nowe zadania w zależności od uruchamiania i dostępu do 

funduszy zewnętrznych.  
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I. Charakterystyka miejscowości 

 

1. Położenie geograficzne i powierzchnia. 

 Strzydzew jest usytuowany w południowo – wschodniej części województwa wielkopolskiego, w 

powiecie pleszewskim. Sołectwo Strzydzew położone jest w zachodniej części Gminy Czermin. Strzydzew 

jest jednym z 14 sołectw wchodzących w skład gminy. Strzydzew zakwalifikować można jako miejscowość 

siedliskowo rozproszoną z ośrodkami zasiedlenia skoncentrowanego.  

Jego położenie charakteryzuje się bezpośrednim połączeniem z drogą wojewódzką nr 443 relacji Jarocin – 

Gizałki – Rychwał – Tuliszków. Droga wiodąca przez wieś łączy się z drogą powiatową nr 13102 relacji 

Pleszew – Grab. Powierzchnia gminy Czermin wynosi 9 775,80 ha z czego powierzchnia Strzydzewa 

stanowi 459,82 ha 

 

  

Rys. 1 – Lokalizacja miejscowości Strzydzew na terenie gminy Czermin 

   

 

 

 

 

 

STRZYDZEW 
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2. Warunki klimatyczne  

 Klimat gminy Czermin znajduje się pod wpływem powietrza polarno – morskiego                                       

z przeważającymi wiatrami z sektora zachodniego oraz południowo – zachodniego. Średnia roczna 

wilgotność przekracza 80%. Średnie roczne sumy opadów kształtują się nieco powyżej 500 mm. Na lokalne 

warunki mikroklimatyczne wpływają doliny rzek zwłaszcza rzeki Prosny, kompleksy leśne oraz 

urozmaicające krajobraz oczka wodne. 

 

3.Rys historyczny  

Pierwsze informacje źródłowe o miejscowości pochodzą z 

1411 r. W 1578 r. należała ona do Grzymisławskich, w 1589 r. – do 

Jana Cieleckiego, a ok. 1618 r. – do Karskich. W 1693 r. w 

posiadaniu Piotra Bogdańskiego, a w 1745 r. – Wawrzyńca 

Radolińskiego.W 1789 r. dziedziczką była Józefa Zielonacka. 

Majątek w I ćw. XIX w. w rękach Rapackich, w 1846 r. – 

Sławoszewskich. W 1851 r. dobra zakupił Feliks Sosnowski za 

36 000 marek, jako właściciel wymieniony jeszcze w 1877 r. 

Następnie już w 1881 r. majątek należał do Bertholda Benjamina, 

kupca z Pleszewa, który zapewne odsprzedał go Komisji 

Kolonizacyjnej przed 1896 r. 

W 1693 r. w Strzydzewie istniał dwór, w 1789 r. wieś liczyła 

16 dymów i 93 mieszkańców i wówczas na jej terenie nie było folwarku. W 1827 r. w Strzydzewie było 16 

dymów i 94 mieszkańców, natomiast w 1846 r. 18 dymów i 229 mieszkańców. 

W 1858 r. obszar majątku obejmował 1076 mórg, w 1864 r. jego powierzchnia powiększyła się do 

1109 mórg. W 1881 dobra liczyły 283 ha, w tym m. in. 236 gruntów ornych i 15 ha lasu, specjalizowano się 

w hodowli bydła. Na terenie majątku działała cegielnia wzmiankowana w 1896r.  

 

 

 

II. Inwentaryzacja zasobów  

 

Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji 

zgromadzonej przez mieszkańców .  

Zasoby - to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być 

wykorzystane obecnie lub w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy 

wsi. 

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów: 
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● środowisko przyrodnicze, 

● środowisko kulturowe, 

● dziedzictwo religijne i historyczne, 

● obiekty i tereny, 

● sąsiedzi i przyjezdni, 

● instytucje, ludzie, organizacje społeczne 

 

1. Środowisko przyrodnicze 

Strzydzew usytuowana jest w południowo – wschodniej części województwa wielkopolskiego.  

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego sołectwo Strzydzew 

umiejscowione jest w następujących jednostkach: 

 megaregion – Europa Środkowa (3); 

 prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31); 

 podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318); 

 makroregion – Nizina Południowowielkopolska (318.1-2); 

 mezoregion – Wysoczyzna Kaliska (318.12) oraz Równina Rychwalska (318.16). 

 

Odległość ze Strzydzewa do stolicy województwa Poznania wynosi 92 km. Ponadto do: 

 Kalisza jest 42km; 

 Wrocławia – 137 km; 

 Łodzi – 156 km; 

 Warszawy – 287km. 

 

2. Środowisko kulturowe  

Wśród zabytków w Strzydzewie zobaczyć można pozostałości po dawnej owczarni z IV ćw. XIX 

wieku, którą w końcu XIX w. przekształcono w dom mieszkalny. Z zespołu rezydencjonalnego zachował się 

dwór, położony obecnie na pn. krawędzi nowszego podwórza, połączony  z przybudówkami z pocz. XX w. 

ze stajnią – wozownią, w której wmurowana starsza tablica, z inskrypcją z 1823 r. 

 

3. Sąsiedzi i przyjezdni 

Strzydzew jest miejscowością leżącą przy granicy gminy Czermin z gminą Kotlin. Od południa 

graniczy z Kurcewem (gm. Kotlin), od zachodu z Parzewem (gm. Kotlin), od północy z Pieruchami,                 

a od wschodu z Psieniem Ostrów i Czerminem. 
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4. Obiekty i tereny  

 Strzydzew jest miejscowością niezurbanizowaną – większość mieszkańców prowadzi 

gospodarstwa rolne. Do obiektów sportowo-  rekreacyjnych należą: 

 boisko sportowe-jest najbardziej obleganym obiektem sportowym, wyposażone jest w bramki, które 

wymagają remontu, jednak  ze względu na dużą liczbę dzieci i młodzieży  na boisku codziennie 

odbywają sie rozgrywki w piłkę nożną czy w siatkówkę. 

 Sala wiejska- użytkowana od 2002 roku, jest dobrze wyposażona, przystosowana do uroczystości 

rodzinnych nawet do 200 osób. Służy również organizacjom wiejskim do organizowania 

uroczystości wiejskich tj. Dożynki, Dnia Kobiet, Dnia Strażaka, Dnia Dziecka, Jasełek, Festynów, 

Zabawy dla młodzieży, Imprez rocznicowych. Wokół sali znajdują się tereny zielone pokryte trawą,  

miejsca utwardzone  z przeznaczeniem na parking oraz miejsce wypoczynkowo- rekreacyjne. Przy 

Sali wiejskiej znajduje się pomieszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 staw z przyległą łączką- znajduje się przy Sali wiejskiej- staw zagospodarowany, zarybiony znajduje 

się przy nim miejsce rekreacyjne z możliwością zrobienia pikniku, grila lub ogniska. Może służyć 

sekcji wędkarskiej oraz wszystkim mieszkańcom jako miejsce sportowo- rekreacyjne. 

 Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika- skupia mieszkańców Strzydzewa i okolicznych miejscowości, 

w których wszyscy trwają w wierze rzymsko- katolickiej. Proboszczem jest ks. Tomasz 

Niewiadomski. 

 

5. Gospodarka, rolnictwo 

Struktura działalności gospodarczej  w Strzydzewie 

W miejscowości Strzydzew sześć podmiotów gospodarczych prowadzi działalność gospodarczą                      

(stan na 31.12.2015r.), z czego trzy w branży usługowej rolniczej, pozostałe świadczą rożne usługi dla 

mieszkańców. 

           Rolnictwo 

Strzydzew podobnie jak cała gmina ma charakter rolniczy, to też większość mieszkańców pracuje we 

własnych gospodarstwach rolnych, których jest 47. Gospodarstw o areale ( w ha) jest: 

● 0,00- 1,00 - 1 

 ● 1,01- 2,00 - 12 

 ● 2,01- 5,00  - 7 

 ● 5,01- 7,00 -  1 

 ● 7,01- 10,00 -  9 

 ● 10,01- 15,00 - 5  

 ● powyżej 15,01 -  13 

  Łączna powierzchnia wszystkich gospodarstw wynosi 519, 4366 ha fizycznych.  
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6. Instytucje, ludzie, organizacje społeczne 

Większość instytucji obsługujących naszych mieszkańców zlokalizowana jest w Czerminie 

oddalonym o 2 km od naszej wsi. Mieści się tam m.in.: 

 Urząd Gminy 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Środowiskowy Dom Samopomocy 

 Poczta 

 Ośrodek Zdrowia i Apteka 

 Bank Spółdzielczy 

 Ośrodek Kultury 

 Biblioteka Publiczna 

 Zakład Gospodarki Komunalnej 

 

Obecnie w miejscowości nie funkcjonuje żaden sklep. Mieszkańcy zaopatrują się najczęściej w sklepach 

zlokalizowanych w Czerminie, Pleszewie i Jarocinie. 

 

Miejscowość zamieszkuje według stanu na dzień 31.12.2015r. 242 mieszkańców w tym 117 kobiet            

i 125 mężczyzn, co stanowi około 4,93 % ogółu ludności gminy Czermin. 

 

Kształtowanie się liczby ludności we wsi Strzydzew na przełomie lat 2008 – 2015. 

 

 

Rok Liczba ludności 

2008.12.31 246 

2009.12.31 244 

2010.12.31 244 

2011.12.31 248 

2012.12.31 248 

2013.11.30 247 

2014.12. 31 244 

2015.12.31 242 
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W Strzydzewie działają następujące organizacje: 

 Koło Gospodyń Wiejskich, liczące 26 członkiń 

 Ochotnicza Straż Pożarna oraz Strażacki Klub Sportowy 

 Akcja Katolicka (12 osób) 

 Rada Parafialna (6 osób) 

 Kółko Rolnicze (27 osób). 

 Grupa Odnowy Wsi (5 osób) 

 

7. Oświata 

 Edukacja na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum zlokalizowane są w Czerminie. Dzieci i 

młodzież ze Strzydzewa dojeżdżają do Czermina autobusem. 

 

8. Ochrona Zdrowia 

 W przypadku konieczności hospitalizacji, jak również specjalistycznych usług medycznych, 

mieszkańcy Strzydzewa korzystają z usług Pleszewskiego Centrum Medycznego              w Pleszewie  oraz 

z Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego w Czerminie. 

 

9. Transport i komunikacja 

 Przez miejscowość Strzydzew biegnie droga powiatowa nr 4311P, 4178P oraz 4177P.  

W miejscowości istnieją również drogi gminne nr; 625038P, 625037P oraz 625039P. Istnieje podstawowa 

komunikacja autobusowa, odpowiadająca głównie dowozom młodzieży do szkół średnich w Marszewie i 

Pleszewie. 

 

10. Zaopatrzenie w wodę i kanalizację 

Miejscowość Strzydzew jest zwodociągowana w 100%, nie posiada jednak kanalizacji. Usuwaniem ścieków 

zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie. 

 

Wiele gospodarstw domowych korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy 

ukierunkowują rozwiązywanie problemów kanalizacyjnych z dalszym wyposażaniem swoich gospodarstw 

w przydomowe oczyszczalne ścieków. 

 

11.Telekomunikacja 

Miejscowość Strzydzew jak i cała Gmina Czermin wyposażona jest w systemy telekomunikacyjne. Niemal 

cały obszar samorządu znajduje się w zasięgu działania telefonii komórkowej systemu GSM: Plus GSM, T – 
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Mobile, Play, Orange Polska S.A. Pod względem infrastruktury informatycznej każde gospodarstwo 

domowe posiada  możliwość korzystania z dostępu do Internetu, czy to przez stałe łącze czy radiowe. 

Obecnie na terenie Wielkopolski realizowany jest projekt budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. 

Na terenie gminy Czermin również wybudowano teleinformatyczną sieć szerokopasmową. W 2015 roku 

planuje się wykonanie przyłączy abonenckich do wybudowanej infrastruktury sieci szerokopasmowej.  

 

12. Zaopatrzenie w ciepło 

Przez miejscowość Strzydzew nie przebiega żadna magistrala cieplna.  

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w ciepło na terenie Strzydzewa jak i całej gminy Czermin są 

indywidualne kotłownie w budynkach mieszkalnych. W przeważającej mierze są to tradycyjne kotłownie 

węglowe.  

 

13. Energetyka  

Przez teren gminy Czermin nie przebiega żadna linia energetyczna wysokiego  

napięcia. Odbiorcy energii elektrycznej zaopatrywani są z Głównego Punktu Zasilania w Pleszewie. Istnieje 

sieć linii średniego napięcia SN 15 kV i sieć niskiego napięcia NN. Aktualnie na terenie gminy pracuje 

ogółem 51 stacji transformatorowych SN 15 kV.  

 

14.Śmieci, odpady 

Mieszkańcy wsi oddajają śmieci w formie zmieszanej w pojemnikach do tego przeznaczonych, a także w 

workach do selektywnej zbiórki śmieci: szkła, plastiku i makulatury. Śmieci odbierane są przez firmy 

wyłonione w drodze przetargu przez gminę, obecnie są to firmy ZGO NOVA oraz ZGO JAROCIN. Odpady 

biologiczne najczęściej składowane są na kompostownikach zlokalizowanych przy gospodarstwach 

domowych.  
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III. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 czyste otoczenie i środowisko naturalne, dobrej jakości 

produkty rolne 

 wysoki wskaźnik bonitacji gleb 

 dużo dróg polnych do wykorzystania na ścieżki rowerowe 

 mieszkańcy związani z wsią  

 podwyższenie standardu pracy rolniczej 

 duża ilość dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 

 drogi powiatowe i gminne 

 infrastruktura: wodociąg, telefony 

 teren sportowy  i rekreacyjny 

 wysokie wykorzystanie boiska i placu zabaw szczególnie 

w okresie wiosenno-letnim. 

  liczne organizacje wiejskie, aktywne  postawy 

mieszkańców 

 bardzo dobra współpraca organizacji społecznych 

 podtrzymywanie tradycji dożynkowych, 

bożonarodzeniowych i wielkanocnych 

 zaangażowanie mieszkańców w organizację czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży 

 integracja międzypokoleniowa mieszkańców 

 rezerwy terenowe pod budownictwo 

 podstawowe połączenia komunikacyjne  

 z Czerminem i Pleszewem 

 dbałość o czystość i estetykę 

 posiadanie miejsca spotkań- sali widowiskowej wraz                

z przyległym terenem rekreacyjnym 

 liczne inwestycje w Kościele i na cmentarzu 

 brak kanalizacji sanitarnej 

 bardzo duże rozstrzelenie zabudowy miejscowości 

 brak środków finansowych na wytyczenie ścieżki 

rowerowej 

 zły stan dróg powiatowych 

 brak chodników przy drodze powiatowej 

niewystarczające oświetlenie 

 brak szkoły, przedszkola 

 mała ilość przedsiębiorstw 

 niewystarczające wyposażenie  boiska                                

i placu zabaw dla dzieci 

 brak połączenia komunikacyjnego  z Jarocinem 

 rozdrobnienie gospodarstw rolnych,  

 brak planu zagospodarowania przestrzennego 

 niewystarczające środki finansowe  w budżecie gminy 

na realizację zadań  inwestycyjnych  

 niewystarczające zagospodarowanie budynków 

gminnych i terenów do nich przyległych 

 zbyt małe zaplecze OSP 

 brak parkingu pryz Kościele 

 

OKAZJE ZAGROŻENIA 

 możliwość uzyskania środków finansowych z funduszy 

strukturalnych na dalszy remont Kościoła 

 możliwość uzyskania środków finansowych z funduszy 

strukturalnych szczególnie dla rolników i 

przedsiębiorców 

 dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa 

 rozwijający się sektor drobnej  

działalności gospodarczej – szczególnie usługowej 

 moda na mieszkanie za miastem 

 zainteresowanie sportem i inicjatywami kulturalnymi 

młodzieży i dzieci  

 pobudzanie inicjatyw społecznych 

 chęć uczestniczenia mieszkańców                                             

w organizowanych przedsięwzięciach aktywizacyjnych                 

i integracyjnych. 

 zwiększenie atrakcyjności wsi 

 możliwość gazyfikacji miejscowości 

 

 niestabilna sytuacja rolnictwa 

 zwiększanie ilości tzw. ferm zwierzęcych 

 odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych 

 niestabilność przepisów prawa wobec terenów wiejskich 

 ograniczenia prawne w zakresie inwestycji 

 przywiązanie  do tradycyjnych form gospodarowania             

na wsi 
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IV. Opis planowanych zadań w perspektywie 8 lat od dnia przyjęcia planu odnowy 

 

1. Diagnoza aktualnej sytuacji i wizja stanu docelowego miejscowości Strzydzew 

Kluczowe 

obszary 

problemowe 

rozwoju 

Analiza 

Co jest? 

 

Diagnoza 

Jak jest? 

 

 

Plan 

Jak ma być? 

Stan 

Program/ Projekty 

Co? W jaki sposób? 

Kiedy? 

 

 

 

 

 

 

 

Co nas 

wyróżnia? 

 

 

 

- sala 

wiejska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- boisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - budynek nowy, 

wyposażony, 

wymaga  

zagospodarowania 

terenu wokół sali 

potrzebna 

rozbudowa  

zaplecza OSP 

-

niezagospodarowany  

budynek po  

sklsklepie 

  spożywczym 

 

 

 

 

 

 

 

- zaniedbane, brak 

bramek i ławek i 

piłkochwytów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wyposażona 

kuchnia, 

zagospodarowany 

teren wokół sali 

 

 

 

 

-budynek 

zagospodarowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zadbane, 

ogrodzone boisko 

wraz z placem 

zabaw 

 

 

 

 

 

 

-  dalsze zagospodarowanie terenu 

(plac zabaw, altana rekreacyjna) 

zmiana pokrycia dachowego, 

zamontowanie rynien. 

- obniżenie sufitu ,modernizacja 

oświetlenia 

- rozbudowa  zaplecza OSP 

- budowa oczyszczalni  

przydomowej przy sali 

- budowa wiatrołapu 

-remont i zagospodarowanie 

budynku na użytek mieszkańców 

Lata 2016-2023 

 

 

 

 

 

 

- poprawa nawierzchni 

- zamontowanie bramek, tablic do 

koszykówki i siatki do siatkówki, 

ławek , piłkochwytów 

- wykonanie ogrodzenia lub 

żywopłotu, oświetlenie boiska 

-remont i doposażenie placu zbaw. 

Lata 20016-2018 
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- staw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cmentarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kościół 

parafialny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wyczyszczony, 

częściowo 

zagospodarowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zadbany,  

ogrodzony 

utwardzone ganki 

 

 

 

 

 

 

- w trakcie 

remontu, 

-nowe pokrycie 

dachowe. 

 

 

 

 

 

 

- zadbany, 

stanowiący 

miejsce rekreacji 

dla mieszkańców i 

gości 

 

 

 

 

 

-zadbany cmentarz 

 

 

 

 

 

 

 wyremontowany, 

zadbany teren 

wokół 

  

 

 

 

- zagospodarowanie terenu wokół:  

- budowa altany rekreacyjnej z 

wyposażeniem do biesiadowania 

budowa boiska do piłki plażowej 

Lata 2016-2020 

 

 

 

-budowa zadaszenia do mszy 

polowych. 

Lata 2016-2019 

 

 

 

 

- założenie instalacji grzewczej 

- posadzenie krzewów ozdobnych 

- remont wewnątrz budowli 

-remont ogrodzenia Kościoła 

-utwardzenie drogi powiatowej 

wokół kościoła 

-budowa parkingu 

 

Lata 2016-2023 

Funkcje Wieś 

rolnicza z 

nielicznymi 

firmami 

prywatnymi 

 

 

 

 

Malejący dochód z 

gospodarstw 

 

 

 

 

Wzrost 

dochodowości z 

gospodarstw, 

rozwój funkcji 

usługowej i 

działalności około 

rolniczej 

 

Podnoszenie poziomu wykształcenia 

oraz przekwalifikowanie w 

fachowych zawodach 

Szkolenia w zakresie pozyskiwania 

dotacji z UE. Podnoszenie poziomu 

dochodowości mieszkańców. 

 

Lata 2016- 2023 
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Kim są 

mieszkańcy? 

Mieszkańcy 

wsi w liczbie 

242 -na 

dzień 31 

grudnia 

2015r. 

Mieszkańcy 

związani 

ze wsią ,zrzeszeni 

w wielu 

organizacjach 

społecznych 

 

 

 

Mieszkańcy wsi 

zintegrowani, 

podnoszący swoje 

kwalifikacje, 

zaangażowani 

w społeczne  życie 

wsi 

Organizacja szkoleń 

rolniczych, komputerowych,  

językowych oraz spotkań i imprez 

integrujących  

 

Lata 2016- 2023 

Z czego się 

utrzymują? 

- rolnictwo 

- emerytury i 

renty 

- praca  w 

różnych 

instytucjach 

oraz w 

firmach 

prywatnych 

- zasiłki  z 

Opieki 

Społecznej 

- większość 

mieszkańców 

utrzymuje się z 

rolnictwa 

- mała liczba  

branży usługowej 

- rozwinięte, 

nowoczesne 

gospodarstwa 

rolne i ekologiczne 

- Inicjowanie małej 

przedsiębiorczości 

- Tworzenie Grup Producenckich  

Lata 2016-2023 

Jak jest 

zorganizowana 

- Rada 

Sołecka 

- Koło 

Gospodyń 

Wiejskich 

- Grupa 

Odnowy Wsi 

- Ochotnicza 

Straż 

Pożarna 

- Kółko 

Rolnicze 

- Rada 

Parafialna 

- Akcja 

Katolicka 

Dość aktywne 

organizacje 

zintegrowane 

społeczeństwo 

zaangażowane w 

życie wsi 

współpracujące ze 

sobą 

Kółka 

zainteresowań  dla 

dzieci i młodzieży 

- Organizowanie imprez 

integracyjnych 

 Dożynki   wiejskie 

 Zabawy dla dzieci, Jasełka, 

Choinka 

 Kolędowanie 

 Organizacja ferii dla dzieci i 

młodzieży 

 Dzień Dziecka 

  Festyny w okresie letnim 

 Zabawy dla mieszkańców 

Lata 2016-2023 
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Propozycje dla 

dzieci i 

młodzieży 

Świetlica 

wiejska 

(tenis, gry i 

zabawy, 

boisko, plac 

zabaw) 

Brak 

odpowiedniego 

boiska 

sportowego, 

zniszczony placu 

zabaw dla 

najmłodszych 

brak placu zabaw 

przy sali 

 

 

zagospodarowanie 

i wyposażenie 

boiska i placu 

zabaw 

- świetlica wiejska  

wyposażona w gry 

planszowe i 

zręcznościowe, 

cykliczne zajęcia 

okolicznościowe  

(ferie, wakacje) 

 

-  doposażenie boiska i placu zabaw; 

- organizowanie aktywnego; 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

-organizowanie uroczystości z 

udziałem dzieci i młodzieży; 

 -zagospodarowanie czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży (wyjazdy do 

kina i na basen). 

Lata 2016-2023 

Jak 

rozwiązywane 

są problemy 

Zebrania 

wiejskie, 

spotkania z 

Wójtem i 

Radnymi 

Współpraca z 

Urzędem Gminy 

układa się w miarę 

pomyślnie 

- utrzymanie 

dotychczasowego 

sposobu 

rozwiązywania 

problemów wsi,  

- zwiększony 

przepływ 

informacji 

- organizowanie   spotkań, szkoleń 

dla mieszkańców w miarę potrzeb; 

- zaangażowanie młodzieży w życie 

wsi; 

- zadania ciągłe 

Lata 2016-2023 

Obyczaje i 

tradycje 

Dożynki   

Wiejskie, 

Jasełka,  

Kolędowani

e Dzień 

Dziecka 

Zabawa 

karnawałow

a 

Zawody 

Sportowo- 

Pożarnicze 

  

Dobrze 

zorganizowane 

imprezy 

Podtrzymanie 

tradycji 

dotychczasowych 

imprez 

- mobilizacja wszystkich 

mieszkańców do liczniejszego 

udziału w organizowanych 

imprezach; 

- organizowanie większej ilości 

imprez podtrzymujących tradycję  

polskiej wsi. 

Lata 2016- 2023 
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Jak wygląda 

wieś 

Wieś 

rozproszona 

o 

charakterze 

zagrodowym 

Stan budynków 

zadawalający, 

niektóre elewacje i 

płoty wymagają 

remontu,  

 

Poprawiamy 

wygląd 

zewnętrzny 

budynków, 

zadbane obejścia, 

ogródki, rowy, 

płoty, budowa 

chodników przy 

ulicy 

- posadzenie kwiatów i krzewów 

- poprawienie infrastruktury  

- zagospodarować teren wokół sali          

i na boisku 

-położenie chodnika  od Sali do 

Kościoła 

- uzupełnienie i modernizacja 

oświetlenia dróg 

Lata 2016-2023 

Jakie są 

mieszkania 

i obejścia 

Domy 

jednorodzinn

e 

zaopatrzone 

w wodę, 

zbiorniki bez 

odpływowe. 

lub 

przydomowe 

oczyszczalni

e ścieków. 

Przy domach 

ogródki, 

płoty, 

podwórka 

Sieć 

telekomunik

acyjna w 

całej wsi 

- Zadbane 

obejścia, nowe lub 

zmodernizowane 

mieszkania 

- Brak kanalizacji  

 

Zmodernizowane 

mieszkania, 

ekologiczne 

ogrzewanie 

estetyczna zagroda 

- Zachęcenie mieszkańców do 

dbania o swoje domy i obejścia 

- Podnoszenie świadomości 

ekologicznej 

Lata 2016- 2023 
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Jaki jest stan 

otoczenia 

i środowiska 

- Bocianie 

gniazdo,  

- Stawy 

otaczające  

zabudowania 

pola i łąki 

wykorzysty

wane 

rolniczo 

- Drzewa przy 

drogach 

- Zaniedbane 

stawy 

-środowisko 

nieskażone 

- selektywna 

segregacja 

odpadów 

-zbyt mała liczba 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków 

- brak kanalizacji 

- Zadbane stawy 

- Czyste rowy 

- Zwiększona 

segregacja 

odpadów 

- nasadzone 

krzewy i kwiaty 

-budowa    

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków 

 

- Gospodarka odpadami 

- Edukacja ekologiczna 

mieszkańców 

- Poprawa infrastruktury wiejskiej 

Lata 2016- 2023 

Jakie jest 

rolnictwo 

Indywidualn

e 

gospodarstw

a rolne 

- Przewaga 

średnich 

gospodarstw 

grunty o wysokiej 

jakości 

- Dobrze 

utrzymane 

Duża liczba 

plantatorów 

pomidorów 

gruntowych, 

buraków 

cukrowych oraz 

hodowców trzody 

chlewnej. 

Zwiększone 

obszarowo 

nowoczesne 

dostosowanie do 

standardów Unii 

Europejskiej 

- Utworzenie nowych Grup 

Producenckich  

-szkolenia dla rolników, kursy 

doszkalające rolników 

Lata 2016- 2023 

Komunikacja 

- PKS – 

dwie linie 

szkolne 

- Droga 

asfaltowa 

przez wieś 

- Cała wieś 

objęta siecią 

telekomunik

acyjną 

-KomunikacjaPKS 

niewystarczająca 

- Zaniedbane rowy 

przydrożne 

- zły stan 

nawierzchni dróg 

gminnych i 

powiatowych 

Uruchomienie lini 

komunikacyjnej  z 

Jarocinem 

 

Prace melioracyjne i czyszczenie 

rowów, przykrycie rowów przy 

drogach gminnych w celu 

poszerzenia jezdni-zadania ciągłe 

- poprawienie stanu nawierzchni 

dróg gminnych i powiatowych 

- wytyczenie i oznakowanie ścieżek 

rowerowych 

Lata 2016-2023 



2. Priorytety rozwojowe 

 

Realizacja niżej wymienionych priorytetów ustalonych w ramach Planu Odnowy miejscowości Strzydzew  przyczyni się do polepszenia wizerunku 

miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno – kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo – rekreacyjnej. 

W wyniku realizacji zamierzeń zawartych w niniejszym Planie zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów: 

- poprawa warunków życia i pracy, 

- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, 

- poprawa estetyki miejscowości, 

- poprawa stanu bezpieczeństwa 

 

Priorytet 1: modernizacja infrastruktury 

 remont kościoła wewnątrz, remont ogrodzenia, 

 zagospodarowanie i wyposażenie boiska oraz placu zabaw 

 zagospodarowanie terenu przy budynku Sali Wiejskiej i stawie  

 zagospodarowanie budynków gminnych na użyteczność mieszkańców 

 rozbudowa zaplecza OSP 

 wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych 

 budowa chodników przy drodze powiatowej 

 poprawa stanu dróg 
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 uzupełnienie  i modernizacja oświetlenia dróg 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Priorytet 2: edukacja i integracja mieszkańców 

 organizowanie szkoleń i kursów dla różnych grup mieszkańców 

 organizowanie imprez integrujących mieszkańców i mobilizujących do większej współpracy i promocji miejscowości (dożynki wiejskie, jasełka, 

kolędowanie ferie dla dzieci i młodzieży,  zawody sportowo – pożarnicze, dzień dziecka itp.) 
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3. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji  przedsięwzięć na lata 2016 - 2023 

 

Wizja Odnowy miejscowości powstała w wyniku przemyśleń i dyskusji mieszkańców i odwołuje się do przyszłości, którą sformułowano następująco: 

„STRZYDZEW- WIEŚ ATRAKCYJNA DLA LUDZI MŁODYCH”  

 Biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy Strzydzew chcą dbać o wizerunek swojej wsi, a proponowane zewnętrzne programy pomocowe są 

niepowtarzalną szansą dla skutecznego podjęcia działania zdecydowano się na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na przestrzeni 

najbliższych lat:  

 

 

Lp. Nazwa zadania Cel/Przeznaczenie Szacunkowy koszt Źródło finansowania Harmonogram 

realizacji 

  

  1. 

 

Remont kościoła - 

remont kościoła wewnątrz, 

remont ogrodzenia, budowa 

parkingu  

 

-zaspokojenie potrzeb 

społecznych, kulturalnych                   

i wyznaniowych mieszkańców 

wsi 

 

ok. 150.000,00 zł 

 

- budżet parafii 

- dotacja z UE 

 

2016 - 2023 

 

   

2. 

 

Zagospodarowanie terenu 

wokół sali 

 

 budowa  oczyszczalni 

przydomowej, 

 budowa altanki rekreacyjnej, 

 budowa boiska do piłki 

siatkowej, 

 Przebudowa pomieszczeń 

OSP, 

  budowa placu zabaw,  

 sianie trawy, 

 zagospodarowanie i 

modernizacja budynku 

gminnego i sali wiejskiej 

 

ok.  

250 000,00 zł. 

 

 budżet gminy 

 fundusz sołecki 

 dotacja z UE 

 

2016 - 2023 
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  3. Poprawa infrastruktury 

drogowej gminnej i 

powiatowej. 

Budowa utwardzonej 

powierzchni wokół Kościoła, 

naprawa istniejącej 

skorodowanej nawierzchni 

dróg powiatowych i 

gminnych. 

 podniesienie standardu życia 

mieszkańców 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu 

ok. 

300 000,00zł 
 budżet gminy 

 budżet powiatu 

 dotacja z UE 

2016 - 2023 

4. Oświetlenie dróg. 

Uzupełnienie brakującego i 

modernizacja istniejącego 

oświetlenia ulicznego. 

 podniesienie bezpieczeństwa 

 wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej 

ok 10 000,00zl  budżet gminy 

 fundusz Sołecki 

 dotacja z UE 

 

2016 - 2023 

5. Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej –  w celu 

bezpieczeństwa pieszych 

 poprawa atrakcyjności 

turystycznej miejscowości 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu 

ok. 150 000,00zł  budżet gminy 

 budżet powiatu 

 dotacja z UE 

 

 

2016 - 2023 

6. Budowa   przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Kontynuacja budowy 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków( ok.15szt.) 

 podniesienie standardu życia i 

pracy 

 wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej 

ok. 270 000,00  budżet gminy 

 fundusz Sołecki 

 fundusze zewnętrzne 

 

2016 - 2023 

7.  Zagospodarowanie terenu 

boiska 

budowa piłkochwytów, 

remont bramek,  

 zaspokojenie potrzeb 

sportowych i kulturalnych 

 poprawa estetyki obiektu 

 dbałość o zdrowie fizyczne 

dzieci i młodzieży 

 podstawa do założenia drużyny 

sportowej 

ok.25 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 budżet gminy 

 fundusz sołecki 

 

 

2016- 2017 
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8. Zakrycie rowów przy drodze 

gminnej w celu poszerzenia 

jezdni 

 zaspokojenie potrzeb 

rolniczych i gospodarczych 

     mieszkańców 

ok. 

20 000,00zł 
 budżet gminy 

 fundusz sołecki 

 

2016-2023 

9. Prace melioracyjne- 

czyszczenie rowów 
 poprawa stanu środowiska ok. 40 000,00zł  spółka wodna 

 -inne 

2016-2023 

10.  Organizacja i wydarzeń 

integracyjnych i cyklicznych 

imprez 

 zaspokojenie potrzeb 

rekreacyjnych i  kulturalnych 

  

ok. 5 000,00zł 

rocznie 
 budżet wiejski 

 budżet gminy 

 

zadanie ciągłe 



V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,  ze względu                 

na położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.  

 W miejscowości Strzydzew istnieje jeden obszar o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,             

ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. Teren ten położony                     

w centrum wsi Strzydzew. W tym obszarze znajdują się m.in. Kościół Parafialny p.w. św. 

Józefa Rzemieślnika przy którym działa Akcja Katolicka, Plac zabaw, Boisko do gry w piłkę 

ręczną i nożną, Remiza OSP, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Sala Wiejska,  

Staw wraz z przyległym terenem przystosowany na miejsce rekreacyjne. Obszar ten, ze 

względu na położenie pełni dla mieszkańców wsi ważną funkcję, jest miejscem w którym 

mieszkańcy 

mogą się spotkać, służy integracji społeczności lokalnej, zagospodarowaniu wolnego czasu  

dzieci i młodzieży oraz utrzymaniu i rozwojowi organizacji społecznych. Zagospodarowanie  

terenu wokół stawu poprawiło estetykę wsi oraz zaspokoiło potrzeby społeczne i kulturalne 

mieszkańców.  

VI. Wdrożenie i monitorowanie planu 

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Strzydzew rozpocznie się poprzez jego przyjęcie 

uchwałą zebrania wiejskiego, a następnie zatwierdzenie uchwałą Rady Gminy Czermin. 

Za wdrożenie planu odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Czermin oraz Sołtys wraz z Radą 

Sołecką, Grupa Odnowy Wsi oraz inne organizacje społeczne działające na terenie sołectwa. 

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez 

cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji 

rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp                    

i efekty. W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne 

Urzędu Gminy Czermin zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości 

Strzydzew. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka oraz Sołtys. 

VII. Podsumowanie 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 8 najbliższych lat realizację 

zadań inwestycyjnych, a także przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. Założone 

cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, 

edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Strzydzew ma także 

służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, 

zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz utrzymaniu i rozwojowi organizacji 

społecznych. 
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Realizacja założeń planu jest w dużej mierze uzależniona od możliwości uzyskania środków 

finansowych z funduszy unijnych na realizację zadań inwestycyjnych. 


