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1.WSTĘP
1.1.Ustalenia nadrzędne w stosunku do niniejszego planu rozwoju
miejscowości.
Sołectwo Stróżewo podlega ustaleniu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chodzież, zatwierdzony uchwała Nr XI / 58 / 03 rady gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia
2003 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 18
poz. 527 dnia 19 lutego 2004 roku.

1.2.Charakterystyka sołectwa (wsi) – położenie, historia, ludność.

Do sołectwa Stróżewo zajmującego 1308,4 ha należą dwie wsie – Krystynka i Stróżewko.
Największa wsią sołectwa jest Stróżewo, leżące w sąsiedztwie miasta powiatowego –
Chodzież, w odległości 3 km od drogi krajowej K 11 prowadzącej z Poznania do Koszalina i
60 km od stolicy województwa – Poznania.
W dokumentach historycznych z XIV i XV wieku pierwsze wzmianki o Stróżewie
pojawiają się w roku 1510.
Przed reforma administracyjną przeprowadzona w 1975 roku teren ten obejmował powiat
chodzieski należący do województwa poznańskiego.
Jest to zadbana wieś, której rodowód sięga XVI wieku. Przed laty w Stróżewie mieściła
się Gromadzka Rada Narodowa.
Ludność wg ekonomicznych grup wiekowych kształtowała się w 2005 roku na niżej
wymienionym poziomie.

Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni
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Kobiety

Razem
W wieku:
- Przedprodukcyjnym
(0 – 17 lat)
- produkcyjnym
(18 – 59/64 lata)
- mobilnym
(18 – 44 lata)
- niemobilnym
(45 – 59/64 lata)
- poprodukcyjnym
(60/65 i więcej)

445

230

215

110

59

41

289

168

121

192

111

81

91

51

40

46

10

36

1.3.Diagnoza aktualnej sytuacji sołectwa (wsi).
1.3.1.Walory wsi.
Wieś Stróżewo jest miejscowością rozwijającą się. Rolnictwo idzie tu w parze z
przemysłem i rzemiosłem. Największym zakładem jest „Cerkam” – firma wytwarzająca
galanterię porcelanową. Wyroby te trafiają na rynek krajowy i w świat. Istnieją również
mniejsze zakłady porcelany, a także inne firmy: wytwórnia lamp drewnianych, dwa
zakłady mechaniki pojazdowej, zakład budowlany i stolarski.
Sporo się tu dzieje także w życiu społecznym. W latach 1984 – 1999 głośno było nie
tylko w gminie ale na szczeblu wojewódzkim o zespole wokalno-tanecznym
„Stróżewianki”, który kultywował tradycje wsi. W chwili obecnej zespół spotyka się
okazjonalnie i sporadycznie.
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Prym w działalności kulturalnej i sportowej wiedzie Szkoła Podstawowa im majora
Henryka Sucharskiego. Sukcesy odnoszą drużyny tenisa stołowego, piłki nożnej na trawie
i piłki halowej. To właśnie szkoła jest bazą gdzie rodzą się talenty piłkarskie. Szkoła
odnosi duże sukcesy na szczeblu gminnym i powiatowym. W chwili obecnej
nauczycielem wychowania fizycznego szkoły jest były zawodnik klubu „Polonia”
Chodzież, który zaszczepia w młodzieży zamiłowanie do piłki nożnej. Grą w piłkę nożną
interesują się również dziewczęta tworząc szkolna drużynę żeńską. W latach 1983 – 1985
w Szkole Podstawowej pracował ucząc dzieci obecny, międzynarodowy sędzia piłkarski
Zbigniew Marczyk. To pod jego okiem wyrósł piłkarz Marek Trzebny były zawodnik I
ligowej drużyny GKS Bełchatów i II ligowego Lecha Poznań, obecnie czołowy zawodnik
„Polonii” Chodzież. Obok Marka Trzebnego w „Polonii” Chodzież i „Kłos” Budzyń
grali: Krzysztof Szewczyk, Zenon Janiczak, Sławomir Urbański, Artur Koźlarek, Piotr
Hadała, Paweł Lisiewicz i Sławomir Lisiewicz. Obecnie są oni zawodnikami bądź
działaczami „Korony” Stróżewo. Warto również nadmienić, że klub „Korona” w krótkim
czasie swojej działalności wychował zawodników, którzy zakwalifikowali się do IV
ligowego zespołu „Polonia” Chodzież (Michał Andrzejczak), natomiast junior młodszy
Hubert Urbański powoływany jest systematycznie na zgrupowania i mecze kadry OZPN
Piła. Wspomniana wcześniej „Korona” powstała w 2000 roku , a od 2002 roku bierze
udział w rozgrywkach A klasy pod nazwą „Korona” Stróżewo, odnosząc znaczące
sukcesy. Należy zaznaczyć, że jest to jedyna drużyna w A klasie z Gminy Chodzież.
Istnieje również drużyna trampkarzy młodszych, która od 2005 roku włączyła się do
rozgrywek ligowych. Piłka nożna stała się najchętniej oglądaną i kibicowaną dziedziną
sportu przez wiele rodzin ze Stróżewa. W ostatnim czasie jest to sposób na spędzanie
wolnego czasu przez całe rodziny – tradycją stały się również mecze piłki nożnej
„Mężatki-Panny”.
O aktywności społecznej mieszkańców wsi i ich zaangażowaniu w rozwój
kulturalny i infrastruktury wsi należy wspomnieć mówiąc o działalność Ochotniczej
Straży Pożarnej, odznaczonej srebrnym medalem „za zasługi dla pożarnictwa”. Z
sukcesem organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy (festyny, zabawy, spotkania
integracyjne). Ochotnicza Straż Pożarna w Stróżewie wychowała strażaków działających
w służbie czynnej (Michał Gapiński, Dominik Gapiński). Bycie piłkarzem i strażakiem
stało się tradycja w Stróżewie.
Ze względu na wymienione powyżej walory, wieś Stróżewo może stać się w Gminie
Chodzież miejscem spotkań sportowców nie tylko z Gminy Chodzież, ale również z gmin
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sąsiednich. Aby jednak osiągnąć wymieniony status, czyli aby wieś stała się „Centrum
edukacyjno-sportowym” niezbędne jest stworzenie podstawowej infrastruktury.

1.3.2.Infrastruktura
•

Telefonizacja w 50 %

•

Wodociąg

•

Chodnik w 40 %

•

Oświetlenie wsi

1.3.3.Powiązania komunikacyjne
Wieś oddalona jest o 3 km od drogi krajowej K 11, przy drodze powiatowej nr 411
na trasie Chodzież – Oborniki Wlkp – Poznań. Jest położona od miasta Chodzież o 7 km,
a od sąsiedniej Gminy Budzyń o 10 km.

POZNAŃ
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1.3.4.Charakterystyka mieszkańców
W roku 1959 roku zostało powołane Kółko Rolnicze w Stróżewie, które po
skomasowaniu Kółek Rolniczych z sąsiednich wsi powstała Miedzykółkowa Baza
Maszynowa działająca później jako Spółdzielnia Kółek Rolniczych do 2000 roku.
Jesienią 1975 roku powstała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna działająca do dnia
dzisiejszego. We wsi Stróżewko należącej do sołectwa Stróżewo w latach 1945 – 1995
działała Tuczarnia Trzody Chlewnej, co spowodowało wzrost ludności napływowej
wśród mieszkańców wsi. Obecnie wśród mieszkańców wyróżniają się:
•

Renciści i emeryci

•

Bezrobotni

•

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne

•

Pracownicy miejscowych firm i pobliskich miast

•

Dzieci i młodzież szkolna

Część mieszkańców wsi korzysta ze świadczeń socjalnych. Problemy wsi rozwiązywane
są na zebraniach wsi, rady sołeckiej bądź doraźnie we własnym zakresie.
Dowodem zorganizowania mieszkańców wsi jest drużyna seniorów piłki nożnej
„Korona” Stróżewo, drużyna trampkarzy młodszych, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada
Sołecka oraz Rada Parafialna.

1.3.5.Obecny stan wsi
Brak kanalizacji, gazyfikacji wsi, brak dobrej komunikacji, źle przeprowadzona
telefonizacja wsi stanowią utrudnienia dla społeczności wiejskiej i negatywnie wpływają
na dalszy rozwój i bezpieczeństwo. Brak odpowiedniego zaplecza sportowego dla
młodzieży szkolnej oraz istniejących drużyn „Korony” Stróżewo i trampkarzy młodszych
sprawia, że większość imprez odbywa się w pobliskiej Chodzieży lub Budzyniu. Utrudnia
to integrację mieszkańców wsi i rozwój życia kulturalnego na wsi a także pochłania duże
środki finansowe za wynajem obiektów sportowych.
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1.3.6.Obyczaje i tradycja
•

Kultywowanie tradycji religijnych,

•

Dożynki wiejskie i kościelne,

•

Coroczne Bale Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Stróżewie organizowane
przez Radą Rodziców Szkoły Podstawowej,

•

Noworoczne mecze piłki nożnej,

•

Powitanie wiosny i pożegnanie lata,

•

Coroczne wakacyjne jednodniowe wyjazdy mieszkańców sołectwa na
wycieczki krajoznawcze,

2.ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA
2.1.Walory krajobrazowe
Sołectwo położone jest na terenie Wysoczyzny Chodzieskiej w pobliżu malowniczych
jezior - Karczewnik, Strzeleckie i Miejskie. Otoczone jest ze wszystkich stron lasami
(zasobnymi w runo leśne i zwierzynę łowną) i szlakami leśnymi, którymi można dojść czy
dojechać rowerami na najwyższe wzniesienie Gontyniec (191,5 m n.p.m.).
W pobliskich lasach około 2 km od Stróżewa znajduje się malowniczo położony domek
leśny należący do nadleśnictwa Podanin.

2.2.Walory przyrodnicze
W odległości 2 km od Stróżewa znajduje się siedziba Nadleśnictwa Podanin, która jest
gospodarzem otaczających Stróżewo lasów. Można tu spotkać rzadkie ptaki i zwierzęta: orła
bielika, bociana czarnego, kanie, wydrę, daniele, łosie i bobry.
Na terenie wsi Stróżewo w samym jej centrum rośnie zabytkowy ponad 250 letni dąb
szypułkowy o średnicy 4 00 cm. i wysokości 23 m.
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2.3.Środowisko kulturowe

Walory architektury wiejskiej, zabytki i osobliwości kulturowe
1) W Stróżewie
•

Kościół ewangelicki, obrządku rzymsko-katolickiego, parafialny, p.w.
Matki Boskiej Szkaplerznej z przełomu XIX i XX wieku,

•

Zespół folwarczny, własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej:
o Budynek mieszkalny nr 24 mur/szach. z końca XIX wieku,
o Budynek gospodarczy, murowany z końca XIX wieku
o Budynek gospodarczy, murowany z końca XIX wieku,
o Stodoła drewniana z końca XIX wieku,

•

Młyn ob. budynek mieszkalny nr 71, murowany z przełomu XIX i XX
wieku,

•

Dom murowany nr 5 z końca XIX wieku,

•

Zagroda nr 6:
o Budynek mieszkalno-gospodarczy, murowany z przełomu XIX i XX
wieku,
o Budynek gospodarczy, murowany z I połowy XX wieku,
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•

Zagroda nr 11:
o Dom –zmodernizowany,
o Budynek gospodarczy, murowany z początku XX wieku,
o Stodoła drewniana, początek XX wieku,

•

Zagroda nr 16:
o Dom murowany kamienny, z początku XX wieku,
o Budynek gospodarczy, murowany z początku XX wieku,
o Stodoła drewniana z początku XX wieku,

•

Zagroda nr 18:
o Dom murowany z 1926 roku,
o Obora murowana z 1940 roku, stodoła drewniana z I połowy XX
wieku,

•

Zagroda nr 20:
o Dom murowany z 1935 roku,
o Budynek gospodarczy murowany z 1906 roku,
o Stodoła drewniana z początku XX wieku,

•

Dom nr 35 murowany z końca XIX wieku,

•

Dom nr 64 murowany z 1910 roku,

•

Dom nr 68 z początku XX wieku,

•

Cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny z XIX wieku,

2) W Stróżewku:
•

Zespół folwarczny, własność AWRSP:
o dom nr 2murowany z początku XX wieku,
o sześciorak murowany kamienny z początku XX wieku,
o stajnia murowana z początku XX wieku,

•

Cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny z przełomu XIX i XX wieku,

•

Cmentarz katolicki, czynny z przełomu XIX i XX wieku,

2) W Krystynce:
•

Zagroda nr 3:
o Dom murowany z II połowy XIX wieku,
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o Budynek gospodarczy murowany, kamienny z II połowy XIX
wieku,
•

Dom nr 5 murowany z końca XIX wieku, częściowo przebudowany,

•

Dom nr 8 murowany z przełomu XIX i XX wieku.

3.WALORY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
•

Wieś Stróżewo charakteryzuje się zwartą zabudowa na terenie centralnym
wsi z pojedynczymi zabudowaniami na obrzeżach sołectwa

•

Aktualny i uregulowany stan prawny zagospodarowania przestrzennego

4.WIEJSKIE OBIEKTY I TERENY
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodzież,
zatwierdzonym Uchwałą nr T Xi / 57 / 03 rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia
2003 roku (Dz. U. województwa wielkopolskiego nr 18 p. 527 z dnia 19 lutego 2004
roku) na terenie wsi Stróżewo wyznaczono tereny pod zabudowę:
•

W większości tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej bądź rekreacji
indywidualnej,

•

Tereny na prowadzenie działalności gospodarczej (pod lokalizacje
zakładów przemysłowych, składów, magazynów),

•

Wyznaczono tereny usług:
o Oświaty,
o Kultury,
o Sportu (na trenach usług sportowych planarna jest budowa
kompleksu edukacyjno-sportowego),

4.1.Gospodarka i rolnictwo
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Sołectwo Stróżewo zajmuje obszar około 1308,4 ha., z czego około 1/3 obszaru
zajmują lasy, ½ pola uprawne a pozostałe to łąki, nieużytki, zabudowania i inne formy.
Są tu 53 gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 10 ha. Nie występują specyficzne
produkty (hodowla, uprawy polowe).
We wsi Stróżewo zlokalizowana jest 1 duża firma produkcyjna i 7 mniejszych
rodzinnych.

4.2.Sąsiedzi i przyjezdni

Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo i duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja
turystyczna
1) Chodzież
Miasto oddalone o 7 km od Stróżewa, na Wysoczyźnie Chodzieskiej na
wysokości 60 – 90 m n. p. m., pięknie położone wśród wysokich wzgórz
morenowych, na skraju większych kompleksów leśnych, nad trzema
jeziorami: Miejskim (pow. 104,4 ha), Karczewnik (pow. 34,5 ha),
Strzeleckim (pow. 17,7 ha), w sąsiedztwie rozległej doliny Noteci. Uważane
za najładniej położone miasto w Wielkopolsce. Jest ważnym węzłem
drogowym (szosy do Poznania, Piły, Czarnkowa, Śmigłowa, Szamocin,
Margonina i Ryczywołu) i kolejowym (linie Poznań-Piła-Kołobrzeg. Jest
znaczącym ośrodkiem przemysłu ceramiki szlachetnej. Ponadto działają tu
zakłady przemysłu odzieżowego, drzewnego i spożywczego.
Głównym walorem krajoznawczym Chodzieży jest jej piękne położenie w
sąsiedztwie atrakcyjnego terenu, popularnie określanego mianem „Szwajcarii
Chodzieskiej”. W ostatnich latach miasto intensywnie rozwijające turystykę
za sprawą pięknego nowo wybudowanego kompleksu rekreacyjno –
wypoczynkowego z restauracją i miejscami noclegowymi pod nazwą
„Łazienki Chodzieskie” nad jeziorem Miejskim oraz stoku narciarskiego.
Zabytki i atrakcje turystyczne Chodzieży:
-

Domy szczytowe – tkaczy,

-

Kościół pod wezwaniem św. Floriana z XV wieku

-

Nowoczesny

kościół

zbudowany

w

latach

1980-1987

wezwaniem N.M.P. o ciekawej sylwetce architektonicznej,
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pod

-

Ośrodek rekreacyjno-Sportowy nad Jeziorem Miejskim,

-

Punkt widokowy i stok narciarski,

-

Gontyniec – najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Chodzieskiej,

Baza noclegowa:
-

Hotel „Straszny Dwór”,

-

Hotel Pietronki,

-

Łazienki Chodzieskie,

-

Hotel Miejski,

-

Motel „Gościna” w Podaninie,

2) Budzyń
Duża wieś położona w odległości 10 km od Stróżewa przy trasie K 11
Poznań –Piła. Wieś jest siedziba Urzędu Gminy.
Dawne miasto królewskie (wymienione po raz pierwszy w 1458 r.) należało
do starostwa rogozińskiego, a następnie stanowiło ośrodek starostwa
budzyńskiego. W 1641 roku Władysław IV odnowił prawa miejskie. W
początkach 1919 roku pełniło funkcje ośrodka wypadowego powstańców
wielkopolskich na Chodzież. W 1934 roku Budzyń stracił prawa miejskie.
Do dziś zabudowa przypomina dawną miejską przeszłość. Centrum stanowi
wydłużony plac, z dawnym kościołem ewangelickim pośrodku i katolickim
przy wschodniej pierzei. Od 1979 roku szosa Poznań-Piła szerokim łukiem
omija Budzyń. Przy ulicy Rynkowej wznosi się szereg parterowych
szczytowych domków. Opodal szosy do Poznania stoi pozbawiony skrzydeł
wiatrak-koźlak. Przy szosie do Chodzieży usytuowane jest wzgórze
Okręglik, gdzie w 1813 roku grzebano Francuzów, a później osoby zmarłe na
cholerę. Gmina Budzyń zajmuje obszar 20 tysięcy hektarów i jest jedną z
największych gmin rolniczych w Wielkopolsce. Stanowi też ruchliwy
ośrodek handlowo-usługowy. W okresie lat 80 i 90 na terenie gminy
powstało bardzo wiele zakładów produkcyjnych, sklepów, punktów
usługowych.

Na

terenie

gminy

funkcjonuje

dziś

410

podmiotów

gospodarczych, w tym tak znane jak, legitymujące się Certyfikatem ISO
2000 firmy „Łamag” i „Tomex-C”, oraz specjalizujące się w produkcji
części do samochodowych firmy „Komfort” oraz „Kabat”, Przedsiębiorstwo
„Ata Technik Gramiowscy” (sieci kanalizacyjne, gazowe, oczyszczalnie
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ścieków), a także producent pieców i ceramiki użytkowej „Centrum
Ceramiki i Technologii Alexa”, oraz producenci lamp oświetleniowych.

4.3.Atrakcje turystyczne i ciekawostki zlokalizowane na terenie
sołectwa
4.3.1.Atrakcje i ciekawostki
•

Stadnina koni - chętnie odwiedzana przez dorosłych i dzieci

•

Pomnik przyrody – dąb szypułkowy o średnicy 400 cm.

•

Zabytkowy młyn,

•

Zabytkowy zespół folwarczny w Stróżewku

•

Dwie zabytkowe budowle – dom i zagroda w Krystynce

•

Zajęcia sportowe prowadzone przez klub sportowy „Korona” Stróżewo,

•

Uczniowski Klub Sportowy,

4.3.2.Ruch tranzytowy (drogi dojazdowe – krajowe, wojewódzkie)
•

Wieś leży przy drodze powiatowej nr 411 Chodzież-Wyszyny-Oborniki,

•

Droga powiatowa nr 411 łączy się z drogą powiatową nr 412 o długości 2
km, z której wjeżdża się na drogę krajowa K 11.

4.3.3.Instytucje
•

Szkoła Podstawowa,

•

Gminne Przedszkole,

•

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

4.3.4.Ludzie i organizacje społeczne
•

Ochotnicza Straż Pożarna ,
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Wszystko zaczęło się w maju 1947 roku. Wtedy to z inicjatywy miejscowych
chłopów i robotników powstał komitet założycielski OSP, czego konsekwencją
było powstanie w tymże miesiącu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Stróżewie. Wybrano wówczas pierwszy zarząd. Na czele stanął jako prezes druh
Franciszek Gapiński, naczelnikiem wybrano druha Władysława Sobonia a
skarbnikiem został druh Kazimierz Kujawski. Początkowo działania były bardzo
trudne. Brakowało sprzętu gaśniczego. Jednak z biegiem czasu zastąpiono
łopaty, bosaki, siekiery i tłumice sikawką ręczno-konną. Po trzech latach jednostka
otrzymała motopompę typu M-800 i wóz konny. W tym samym czasie umieszczono
na strażnicy syrenę elektryczną. Jednostka aktywnie uczestniczyła w zawodach
sportowo-pożarniczych, w których uzyskiwała znaczące wyniki. W dowód
uznania w 1981r. OSP w Stróżewie otrzymuje samochód typu GLM 8 (marki
„Żuk"). W 1997r. jednostka obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia połączony z
nadaniem

sztandaru i odznaczeniem jej srebrnym medalem za zasługi dla

pożarnictwa.

Dzięki właściwej profilaktyce na naszym terenie pali się rzadko, więc
zaangażowani jesteśmy także w działalność kulturalną organizując często
zabawy taneczne. Jeżeli zachodzi taka potrzeba strażacy z wielkim
zaangażowaniem poświęcają się pracom społecznym.
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Sekcja gaśnicza reprezentuje wysoki poziom gotowości bojowej, czego
dowodem są uzyskiwane liczne wysokie wyniki na zawodach sportowopożarniczych na szczeblu miejsko-gminnym, rejonowym a także wojewódzkim.
•

Klub Sportowy „Korona „ Stróżewo”
Od lat młodzież wsi Stróżewo organizowała sobie życie kulturalnosportowe poprzez udziały w różnego rodzaju imprezach na terenie
Powiatu, Gminy i u siebie. Zaczęło się od rozgrywek o Puchar Gminy,
które to zainicjował 8 lat temu Wójt Zbigniew Salwa. Młodzież nasza
występowała w tychże rozgrywkach pod różnymi nazwami. Wygrała
zawody te pięciokrotnie. Sukcesy odnosiła też na szczeblu powiatu, gdzie
rozgrywano zawody o Puchar Starosty. Drużyna ze Stróżewa wygrywała
tam trzykrotnie.
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Fenomenem jest również rozgrywany w Stróżewie co roku już od 8 lat
Turniej Noworoczny (zawsze 1 stycznia). Wyniki sportowe naszej
młodzieży zmobilizowały pewną grupę zapaleńców do założenia drużyny
piłkarskiej, którą w 2002 roku zgłosili w OZPN Piła do rozgrywek o
mistrza „B” klasy. Zespół nasz przebojem rozegrał ligę, zdobywając
prawnie komplet punktów i już po jednym sezonie piłkarskim awansował
do wyższej „A” klasy jako „Korona” Stróżewo. W pierwszym roku gry w
tejże klasie, nasz zespół zajął bardzo dobre 6 miejsce tracąc niewiele
punktów do czołówki. W tym sezonie po rundzie jesiennej zespół
„Korony” zajmuje 3 miejsce, mając duże szanse na awans do klasy
okręgowej. Ponadto w rundzie jesiennej obecnego sezonu piłkarskiego
„Korona” Stróżewo została wybrana drużyna miesiąca sierpnia w obrębie
OZPN Piła.

17

Fenomenem jest tutaj to, że nasz zespół grając w tych zawodach nie
posiada własnego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, rozgrywając
swe mecze na wynajętych obiektach sportowych w Chodzieży i w
Budzyniu.

•

Wieloletni agronom Gromady Stróżewo, gminy Budzyń oraz naczelnik
Gminy Budzyń (pełnił tę funkcje przez 20 lat) - Marian Adamczak

•

Sołtys wsi – Edmund Gapiński

5.ODNOWA WSI – PIERWSZE KROKI
Odnowa wsi Stróżewo zapoczątkowana została w roku 1983 oddaniem do użytku
społeczności wiejskiej wyremontowanej rękoma mieszkańców wsi i przy wsparciu
finansowym Gminy Chodzież – ówczesnego naczelnika Edwarda Grzebela – sali
wiejskiej (której opiekunem została miejscowa OSP).
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W 1986 roku z inicjatywy Pani Inspektor Oświaty Marii Owczarzak rozpoczęto
inwestycje mającą na celu wyremontowanie starego budynku oświatowego i oddanie do
użytku Przedszkola.
W 1995roku z inicjatywy Ks. Proboszcza Andrzeja Dolskiego zrodziła się myśl
wybudowania Domu Pogrzebowego. W tym celu powołany został Społeczny Komitet
Budowy Domu Pogrzebowego, którego zadaniem było pozyskanie środków na budowę
domu. Przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Dom Pogrzebowy został oddany do
użytku w 2001 roku.
W 2002 roku wspólnym wysiłkiem mieszkańców wsi oraz Urzędu Gminy
oczyszczono staw znajdujący się w centrum wsi, nawieziono ziemię, posiano trawę
zasadzono drzewka oraz został położony polbruk pod parking. W ten sposób został
zagospodarowany teren w

sąsiedztwie kościoła, sklepu, szkoły oraz przystanku

autobusowego.
Mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2004 roku oddano do
użytku nową drogę gminną łączącą wieś Stróżewo ze Stróżewicami. Dzięki temu dojazd
do Stróżewa na zajęcia sportowo-edukacyjne stał się dużo łatwiejszy i bezpieczniejszy.
W lutym 2003 roku dzięki pozyskaniu przez dyrektora szkoły funduszy z ARWSP
otwarto w szkole pracownię komputerową. Pracownia ta powstała również dzięki
dużemu wsparciu Wójta Gminy Chodzież.
Na uwagę zasługują organizowane przez Radę Rodziców przy Szkole
Podstawowej Bale Przyjaciół Szkoły Podstawowej, integrujące społeczność rodziców
dzieci uczących się w szkole. Z pieniędzy pozyskanych z tych wieczorków dzieci ze
szkoły wyjeżdżają na wycieczki przedmiotowo-turystyczne np. do Szreniawy, Osieka,
Kołobrzegu czy Szlakiem Piastowskim. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców
wzbogaca się szkoła corocznie o nowe pomoce naukowe (ksero, kamera, video, sprzęt
sportowy). Organizowane są również przez nauczycieli i dzieci szkolne doroczne święta
Babci i Dziadka, Dzień Kobiet.
Godne wspomnienia są też imprezy okolicznościowe organizowane we wsi, które
zwracają uwagę mieszkańców Gminy i Miasta Chodzież. Do najważniejszych zaliczyć
należy: „50 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie’, „Gminne Zawody
Pożarnicze”, „Gminne Dożynki”, „Gminny Turniej Tenisa Stołowego”, „30 lecie Parafii
Stróżewo”, czy Gminny Dzień Nauczyciela integrujący nauczycieli z Gminy Chodzież
a także tradycyjne „Jasełka”.
Życie wsi koncentruje się wokół sportu, nie tylko w okresie wiosennym, letnim
czy jesiennym. W okresie zimowym młodzież Stróżewa bierze udział w rozgrywkach o
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Puchar Wójta w piłkę nożną halową. Przy okazji organizowania różnych zawodów,
festynów na terenie wsi organizowane są turnieje okolicznościowe w piłkę nożną. Na
uwagę zasługuje fakt, że młodzież nasza wyjeżdża na mecze „Lecha” Poznań.
Uczniowie Szkoły Podstawowej kibicują międzynarodowym meczom przyjaźni (mecz
Polska-Białoruś).
W roku 2006 planowana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej, która sąsiaduje z
terenem, na którym planowane jest powstanie „Centrum edukacyjno-sportowego”. Ma
to stanowić jeden wielki kompleks edukacyjno-sportowy służący nie tylko szkole, ale
przede wszystkim całej społeczności wiejskiej.
Kolejnym etapem odnowy wsi, było stworzenie niniejszej strategii i opracowanie
wizji rozwoju sołectwa w oparciu o rzetelna analizę jego silnych i słabych stron.

6.ANALIZA SWOT
6.1.Silne strony sołectwa(wsi)
•

Oddalenie od dużych ośrodków miejskich,

•

Integracja społeczna mieszkańców,

•

Rozwijające się rodzinne firmy,

•

Duży procent ludzi młodych uprawiających sport,

•

Silnie działające ośrodki edukacyjne,

•

Dbałość o czystość i estetykę,

•

Rezerwy terenowe pod budownictwo i pod działalność gospodarcza,

6.2.Słabe strony sołectwa (wsi)
•

Niezadowalający stan infrastruktury (brak kanalizacji, gazyfikacji i zła
telefonizacja – brak stałych łączy internetowych),

•

Słabe zaplecze sportowego,

•

Duże bezrobocie,

6.3.Szanse i okazje
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•

Polityka rządu wspierająca regiony,

•

Finansowanie i współfinansowanie z funduszy rozwoju regionalnego,

6.4.Zagrożenia
•

Brak wizji rozwoju polityki regionalnej ze strony rządu,

•

Migracja młodych ludzi za pracą ze wsi,

•

Przejścia młodych zdolnych zawodników do innych klubów sportowych,

7.MISJA ROZWOJU SOŁECTWA
Wieś Stróżewo „Centrum edukacyjno-sportowym” mieszkańców sołectwa, okolicznych
wsi a także mieszkańców Gminy Wiejskiej Chodzież.

8.PROJEKTY
Mieszkańcy Stróżewa uznali za priorytetowe budowę „Centrum edukacyjno- sportowego” .
I. Budowa „Centrum edukacyjno-sportowego”
Stróżewo jest miejscem w którym powstał zespół piłkarski obecnie drużyna A klasy
„Korona Stróżewo” odnosząca coraz większe sukcesy. By drużyna dalej się rozwijała
potrzebne jest pełnowymiarowe boisko sportowe wraz z zapleczem. Projektowana jest
budowa nowoczesnego „Centrum edukacyjno-sportowego” przystosowanego do
nowoczesnych wymogów, a także stworzenie ośrodka, który zaspokoiłby potrzeby nie
tylko mieszkańców Stróżewa. Z uwagi na to, że będzie to jedyne pełnowymiarowe
boisko sportowe na terenie Wiejskiej Gminy Chodzież zależy nam na zaangażowaniu
różnych instytucji (szkoły, przedszkola, zakładów pracy i organizacji) w jego
funkcjonowanie. Przewidujemy organizowanie imprez nie tylko sportowych o
charakterze gminnym ale również innych imprez kulturalnych w szerokim tego słowa
znaczeniu. Mając na uwadze powyższe potrzeby planujemy przedsięwzięcie
polegające na zagospodarowaniu terenów gminnych.
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Do głównych celów projektu należą:
a. Zapewnienie możliwości treningu trampkarzy młodszych i drużyny „Korony
Stróżewo”,
b. Zapewnienie możliwości rozgrywania meczów „Korony Stróżewo”,
c. Stworzenie bezpiecznych warunków gry,
d. Podniesienie estetyki i znaczenia wsi w gminie,
e. Polepszenie zaplecza sportowego Szkoły Podstawowej,
f. Integracja mieszkańców wsi , sołectwa i gminy,
g. Aktywizacja dzieci i młodzieży,
W zakresie realizacji projektu przewiduje się:
a. Położenie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
b. Roboty ziemne i nawierzchniowe przy budowie boiska dużego i małego,
widowni, ogrodzenia, dróg dojazdowych i parkingu,
c. Budowa budynku.
Projekt będzie współfinansowany ze środków :


Sektorowy Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”,
Priorytet II – Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie
4.2.1 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego



Budżet Gminy Chodzież

Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na poziomie 80% SPO –
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”.
Priorytet II – Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 4.2.1. – Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 20% z budżetu Gminy
Chodzież.

Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
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KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ
Środki
Koszty
Udział
LP

1

ZADANIE

A
Roboty ziemne,

Środki z
samorządo
SPO”Odnowa
we
wsi oraz
zachowanie i
[zł]
ochrona
dziedzictwa
kulturowego”
[zł]
B
C
1 170 840,63 292 710,16

zadania

środków

ogółem

własnych

[B+D]

C/D

[zł]

[%]

D
1 463 550,79

E
20%

nawierzchniowe
W tym:


boisko duże



boisko małe



bieżnia



widownia



ogrodzenie

drogi, parkingi

2

Sieci i instalacje

161 687,02

40 421,75

202 108,77

20%

255 408,11

63 852,03

319 260,14

20%

wod.kan.
W tym:


przył. Wodociągowe



przył. Kanalizacyjne



siec wod. na terenie
stadionu



wewnętrzna instalacja
wodociągowa



wewnętrzna instalacja
kanalizacyjna

3

Budynek (bez instalacji)
W tym:


Roboty ziemne



Fundamenty



Ściany przyziemia



Stropodach



Podłoża i posadzki



Stolarka
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4

Sieci i instalacje

37 162,47

9 290,62

46 453,09

elektryczne
Łącznie:

2 031 372,79

20%

Harmonogram, planowanego przedsięwzięcia
1. Roboty ziemne, nawierzchniowe (marzec2006 – marzec 2009)

o boisko duże
o boisko małe
o bieżnia
o widownia
o ogrodzenie
o drogi, parkingi

2. Sieci i instalacje wod. kan (marzec 2006 – marzec 2009)

o przył. wodociagowe
o przył. kanalizacyjne
o sieć wod. na terenie stadionu
o wewnętrzna instalacja wodociągowa
o wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
3. Budynek (bez instalacji) (marzec 2007 – kwiecień 2008)

o roboty ziemne
o fundamenty
o stropodach
o podłoża i posadzki
o stolarka
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4. Sieci i instalacje elektryczne (marzec 2006 – marzec 2007)
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