UCHWAŁA NR XXIII/156/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mchy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się
do niniejszej uchwały.

Sołecką

Strategię

Rozwoju

Wsi

Mchy,

stanowiącą

załącznik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: C004DC81-6E9C-49A4-8D1B-EDB878D8E3F4. Uchwalony
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UZASADNIENIE
do uchwały XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mchy wypracowana została przez członków Grupy Odnowy
Wsi w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
„Wielkopolska Odnowa Wsi". 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.
Sołecka Strategia Rozwoju jest dokumentem, w którym została opisana obecna sytuacja
sołectwa i na tej podstawie zdefiniowano podstawowe obszary problemowe. Niezbędne działania
w celu uzyskania poprawy sytuacji rozwoju lokalnego mają doprowadzić do tego, aby sołectwo
było przyjaznym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i odpoczynku. Sołecka Strategia jest
dokumentem otwartym.
Komunikowanie Strategii poprzez konsultacje z Mieszkańcami, zebrania wiejskie oraz działania
promocyjne będą miały istotny wpływ na kształtowanie przyszłościowego wizerunku wsi.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.
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SOŁECKA STRATEGIA
ROZWOJU WSI
MCHY
Gmina Książ Wielkopolski

Dokument sporządzony przez przedstawicieli
Grupy Odnowy Wsi:

Kaźmierczak Eugeniusz
Biniasz-Celka Danuta
Celka Marek
Kapturek Anna
Kostka Bartłomiej
Radomska Iwona
z udziałem moderatorów:
Ewa Jankowiak
Mirosława Woźniak
Lipiec 2016 rok

Nim zagłębisz się w lekturę
Dokumentu oto tego
Tych słów kilka wyjaśnienia
Jak powstawał i dlaczego.
Jest to owoc ciężkiej pracy
Wyciskającej siódme poty,
Bo mieszkańcy owych wiosek
Chętni byli do roboty.
Na warsztatach, które w lipcu
Pracowali bez wytchnienia,
Bowiem mają aspirację
Wioski swojej ulepszenia.
Ta strategia to zaledwie
Jeden krok do tego celu.
Wszyscy mamy tu świadomość,
Że tych kroków trzeba wielu.
Na początek przedstawimy
Tej strategii zapis treści.
Czyli to, z czego się składa
I co w niej się mieści.
Przed szkoleniem
odbyło się spotkanie,
taka wizja lokalnatak na rozruszanie.
A jeszcze przed wizją
Zadanie domowe:
Analiza zasobówCzas pomęczyć głowę.
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Dokument obszerny,
Pojemność niemała,
Więc koordynatora
Pomoc się przydała.
Dzień pierwszy-dwie analizy:
SWOT i potencjału.
Przemiał wsi zasobów
Dogłębnie … pomału…
Na koniec dnia pierwszego
Nasza wizja wsi:
Czyli jaką by być miała,
Jaką nam się śni.
Ostro już zmęczeniByło trochę tego,
Skończyliśmy, by wrócić
Dnia już następnego.
A cóż to nam przyniósł
Kolejny dzień nowy?
Tego dnia dwa plany:
długo i krótkoterminowy.
To chyba by było na tyle
Co do zawartości.
Jeszcze tylko załączniki,
Te dopełnią całości.
Wśród nich Grupy Odnowy
Tak jakby ocena…
Kogoś z zewnątrz,
więc dająca świeżego spojrzenia
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Cóż niejeden mógłby spytać:
Po co nam strategia owa?
Mamy gminną, mamy POM-y
Czy potrzebna jeszcze nowa?
TAK! Gdyż ta będzie wyjątkowa!
Cóż w tej więc wyjątkowego?
Czym ta będzie się różniła?
Tę właściwie w 100%
Grupa Odnowy Wsi stworzyła.
Ta z oddolnych inicjatyw.
Ludzi, co tu zamieszkują.
Odzwierciedla ich pragnienia,
Co by chcieli i co czują.
Dodatkowym zaś czynnikiem,
Który skłonił do pisania
Był sam Urząd Marszałkowski,
Pomógł on w podjęciu zdania.
Urząd do strategii owych
Tak zachęca, chwali szczerze,
No i jeszcze finansuje,
A jak dają, to się bierze.
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SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE
2. KARTA DIAGNOZY
3. ANALIZA ZASOBÓW
4. ANALIZA SWOT
5. ANALIZA POTENCJAŁU
6. WIZJA WSI
7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY
8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY

Pomnik w centrum wsi z popiersiem
Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego
Antoniego Baraniaka
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1. WPROWADZENIE
Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób - członków
Grupy Odnowy Wsi - sołectwa Mchy, biorących udział w warsztatach
w Centrum Kultury w Książu Wlkp., w ramach programu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020”. 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 nad strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:
 Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła grupie, co ma
jej wieś, czym dysponuje i jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego
rozwoju lokalnej 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 (1 roku) oraz długoterminowym (10 lat).
Oba 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.
Centrum Kultury – Książ Wielkopolski, dnia 29 - 30.VII.2016r.
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2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI
wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie
Gmina: Książ Wlkp.
Faza
odnowy

Sołectwo: Mchy
Zakres działań

*

Liczba mieszkańców: 700 osób
Rozwój organizacyjny

brak działań

istnieje tylko rada sołecka

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy

rozproszone działanie organizacji

*

zawiązana grupa odnowy wsi

X

opracowanie planu i
programu odnowy dla
całej wsi

podejmuje się kroki na rzecz
skoordynowania działań organizacji
we wsi

X

planowanie w krótkim
horyzoncie czasowym

A
Inicjalna

porządkowanie wsi

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i
integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć

*

brak planowania działań
w wymiarze całej wsi

działania spontaniczne

projekty startowe
(z programu krótkoterminowego)

Sterowanie rozwojem
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X

X

B
Początkowa

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

C
Zaawansowana

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych
posesji

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

wykorzystywanie
gminnych instrumentów
wsparcia

skoordynowane działanie
organizacji obecnych we wsi

proste instrumenty
komunikacji wewnętrznej

X

X

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary
życia oraz kształtujące strukturę wsi

„koalicja” organizacji
i instytucji na rzecz odnowy wsi

projekty wyróżniające wieś,
kształtuje się centrum wiejskie

liczne stowarzyszenie odnowy wsi

powszechne zaangażowanie mieszkańców w
projekty publiczne

animacja aktywności poszczególnych
grup mieszkańców

powszechna odnowa prywatnych posesji
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projektowanie działań
(projekty)
pozyskiwanie środków
zewnętrznych
systematyczne planowanie
rozwoju
(aktualizowanie planu i
programu odnowy wsi)
rozwinięta komunikacja
wewnętrzna
promocja wsi

X

D
Całościowa

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą
projekty wywołujące efekt synergiczny
(nacisk na tworzenie miejsc pracy)

ukształtowane „centrum wiejskie”

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np.
wykorzystania odnawialnych energii)

stowarzyszenie odnowy wsi
instytucją rozwoju lokalnego
(Centrum Aktywności Lokalnej)

kompleksowe i
szczegółowe planowanie
przestrzenne
powszechny udział grup
mieszkańców w
strategicznym planowaniu
rozwoju

rozwój wsi oparty na aktywności
kluczowych grup mieszkańców
(rolników, przedsiębiorców,
młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń

rozwinięta promocja oraz
komunikacja z otoczeniem

projekty kreujące „wieś tematyczną”
dostosowanie projektów prywatnych do programu
odnowy wsi
Wstaw X gdy spełnia warunek
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instrumenty wsparcia
działań prywatnych

Sprawozdanie z wizji w terenie
Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Mchy dnia 29.07.2016r.
Uczestnicy: koordynator gminny – Danuta Biniasz-Celka, sołtys i lider GOW - Eugeniusz Kaźmierczak, proboszcz Parafii
pw. Św. Marcina Biskupa w Mchach - Stanisław Łopuszański, mieszkaniec wsi - Stanisław Stawowy.
Mchy - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Książ Wielkopolski. Główny szlak
komunikacyjny we wsi to droga powiatowa, utwardzona, z infrastrukturą okołodrogową (oświetlenie, chodnik po jedne stronie).
Od głównego ciągu komunikacyjnego odchodzą jeszcze inne drogi powiatowe - utwardzone, oświetlone lecz bez chodników.
Poza tym kilka dróg gminnych, z czego jedna prowadząca do szkoły utwardzona i na niewielkiej części oświetlona, pozostałe
to drogi gruntowe. Zabudowania to głównie domki jednorodzinne, usytuowane liniowo wzdłuż dróg, przy głównych ciągach
komunikacyjnych, zabudowa dość zwarta, w pozostałych częściach wsi - rozproszona. Jest też kilka bloków i „czworak”.
We wsi znajdują się: ośrodek zdrowia, punkt apteczny, 3 sklepy spożywcze, Zespół Szkół, place zabaw, siłownia zewnętrzna,
boisko, remiza OSP ze świetlicą i placem, zespół pałacowy składający się z pałacu klasycystycznego z XVIII w. oraz spichlerza
pochodzącego z 1809r. Wokół pałacu rozciąga się park z wieloletnimi dębami, staw (własność prywatna). W zasobach wsi
są również: pomnik z popiersiem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego - Antoniego Baraniaka (urodzonego w Sebastianowie,
a ochrzczonego w Mchach w 1904r.), plebania, cmentarz, zabytkowy kościół z wiekowymi ołtarzami oraz 400-letnią chrzcielnicą,
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kapliczki przydrożne i krzyże, a także kilka prywatnych, ciekawych architektonicznie domostw sprzed II wojny światowej.
Miejscem najczęstszych spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska. Sołectwo dysponuje także placem na spotkanie integracyjne
„pod chmurką”. Funkcjonują tu gospodarstwa rolne, mikroprzedsiębiorstwa, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, zakład usług
leśnych, warsztat mechaniczny. Wieś jest w 100% zwodociągowana, brak jest kanalizacji sanitarnej. Na terenie sołectwa działa
KGW,

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,

Koło Matek i

Ojców

Różańcowych,

Parafialny Zespół

Caritas

oraz niesformalizowana (bez osobowości prawnej) Grupa Odnowy Wsi. Mchy korzystają z funduszu sołeckiego i wsparcia
gminy.
Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD).
Data: 29.07.2016r.

Sporządziły: Ewa Jankowiak, Mirosława Woźniak
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Architektura wsi

Remiza OSP

Późnorenesansowy kościół
parafialny pw. św. Marcina Biskupa

Pałac klasycystyczny z XVIII w.

Plac zabaw, boisko do piłki nożnej
oraz siłownia zewnętrzna przy
szkole
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3. ANALIZA ZASOBÓW
Analiza zasobów służy uświadomieniu sobie co mamy i określeniu, jakie
znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju wsi. Wynikiem analizy zasobów
jest spis dóbr materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu
społeczności lokalnej, które mogą być wykorzystane obecnie, bądź
w przyszłości w realizacji przedsięwzięć odnowy wsi. Analiza zasobów
przeprowadzona jest wg ujednoliconego schematu. Znaczenie każdego
z zasobów podlega ocenie, która wykorzystywana jest w dalszych analizach.
ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ I

Opis

PRZYRODNICZY

RODZAJ ZASOBU *

(nazwanie)

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)

walory krajobrazu,
rzeźby terenu

zasobu
jakim wieś dysponuje
Teren nizinny, pagórkowaty,
znacząca powierzchnia lasów
(ponad 36 %)

stan środowiska

Czyste

X

walory klimatu

Klimat umiarkowany

X

walory szaty roślinnej

Lasy i łąki stanowiące blisko
połowę powierzchni wsi

X

cenne przyrodniczo
obszary lub obiekty

świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)
wody powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)

Park krajobrazowy zespołu
pałacowego ,w szczególności:
dąb szypułkowy (obwód 405
cm), platan klonolistny (obwód
320 cm), buk czerwony
(obwód 310 cm), jesion
wyniosły (obwód 307 cm)

Małe

Duże

Wyróżniające

X

X

Bogactwo fauny leśnej: dziki,
jelenie, sarny, daniele, zające,
lisy, liczne ptactwo.

X

Staw na terenie parku
krajobrazowego zabytkowego

X
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kompleksu pałacowego o pow.
1,43 ha
wody podziemne

Studnie głębinowe

X

gleby

Klasyfikacja gleb od III do VI
klasy

X

Zabudowa rozproszona przy
drodze powiatowej nr 4087P,
domy jednorodzinne, czworaki
oraz bloki

X

Zabytkowy kościół parafialny
pw. św. Marcina Biskupa,
zespół pałacowy z parkiem
krajobrazowym, siłownia
zewnętrzna i plac zabaw,
świetlica wiejska, lasy

X

Zabudowania prywatne są
zadbane, często wokół nich
występuje ozdobna roślinność,
hodowla koni.

X

kopaliny
walory geotechniczne

walory architektury

KULTUROWY

walory przestrzeni
wiejskiej publicznej

walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki
historyczne

Późnorenesansowy kościół
parafialny pw. św. Marcina
Biskupa powstały w latach
1575-1616 wzniesiony
na miejscu dawnego
drewnianego oraz mur
ogrodzeniowy z I poł. XIX w.,
kościół konsekrowano
9.11. 1657r. przez biskupa
poznańskiego Wojciecha
Tolibowskiego. Parafia
wzmiankowana jest w 1403r.;
Plebania z I połowy XIX w.;
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X

Zespół pałacowy składający
się z pałacu klasycystycznego
z XVIII w. oraz spichrza
z 1809r.
Budynek dawnego Banku
Ludowego założonego
w 1897 r., który powstał
z inicjatywy ks. Jarosza
w 1904r.

osobliwości kulturowe

miejsca, osoby
i przedmioty kultu

Głównym miejscem kultu jest
kościół parafialny pw. św.
Marcina Biskupa, jednak na
terenie wsi występuje wiele
obiektów małej architektury
sakralnej tj. świątków
przydrożnych: przy drodze
wjazdowej do Mchów
od strony Książa
Wielkopolskiego po lewej
stronie znajduje się drewniany
krzyż.
W miejscu tym krzyż stał
w latach poprzedzających
II wojnę światową.
We wrześniu 1939 roku
świątek został zniszczony
przez wojsko niemieckie.
Ponownie krzyż znalazł się
tutaj w roku 1981.
W centralnej części wsi
znajduje się figura św.
Antoniego Padewskiego
ufundowana została w 1958r.
przez Antoniego Genderkę
jako wotum wdzięczności za
szczęśliwy powrót z wygnania
w czasie II wojny światowej.
Kierując się dalej w głąb wsi
natrafiamy na figurę
św. Wawrzyńca. Wizerunek
świętego znajdował się tutaj
już przed II wojną światową.
Ufundowany został w celu
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X

ochrony Mchów przed
pożarami. Po wybuchu
II wojny światowej figura
św. Wawrzyńca wraz
znajdującą się pod nią
płaskorzeźbą z wizerunkiem
św. Jana Nepomucena zostały
zniszczone przez wojska
niemieckie. W 1945 roku
kapliczka została odbudowana.
Przeprowadzone w ubiegłych
latach badania konserwatorskie
wykazały, że oba wizerunki
świętych wykonane zostały
w poznańskiej pracowni braci
Pralińskich. Przy wjeździe
na teren mchowskiego pałacu
ustawiona jest figura
św. Józefa. Historia tego
świątka związana jest kapliczką
Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Jezus znajdującej się przy
drodze prowadzącej z Mchów
do miejscowości Ługi. Obie
zostały ufundowane przez
hrabiostwo Mielżyńskich.
W czasie II wojny światowej,
zimą 1942r. młodzież
z organizacji Hitlerjugend
zniszczyła figurę świętego
Józefa. Okupanci nie
oszczędzili również kapliczki
Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Jezus. Niemcy wrzucili figurę
do pobliskiego stawu.
Kapliczka odbudowana została
w 1945r., a figura św. Józefa
dopiero w 1991r. W okolicy
leśniczówki znajduje się
ponadto nadrzewna kapliczka
Matki Boskiej – jedyna tego
typu na terenie gminy Książ
Wlkp. Należy jeszcze
wspomnieć o grocie Matki
Boskiej z Lourdes, która
znajduje się przy kościele
pw. św. Marcina Biskupa.
Powstała ona w latach 50-tych
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XX wieku.
Ważnym miejscem kultu jest
także cmentarz parafialny

święta, odpusty,
pielgrzymki

Mchy to wieś
rzymskokatolicka, obchodzone
są w niej wszystkie święta
kościelne, odprawiane
nabożeństwa majowe,
czerwcowe, różańcowe.
Mieszkańcy biorą udział
w procesjach Bożego Ciała
budując także ołtarze.
Szczególnie czczona jest tutaj
Matka Boża- każdego 13-go
dnia miesiąca odprawiane
są Nabożeństwa Fatimskie,
a w każdą środę Nowenna
do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. W Wielki Piątek
odbywa się natomiast Droga
Krzyżowa przez wioskę,
od kościoła parafialnego
do figury św. Jożefa
i z powrotem w kierunku
kościoła. Całe Triduum
Paschalne cechuje się bogatą
liturgią, która sprawowana jest
z najwyższą troską o wierne
oddanie wydarzeń związanych
ze śmiercią
i zmartwychwstaniem Jezusa
Chrystusa. Odpust główny
przypada 11 listopada we
wspomnienie św. Marcina
z Tours, drugi odpust
związany jest z czcią oddawaną
Matce Bożej Pocieszenia
i przypada w ostatnią niedzielę
sierpnia. Ponadto Mieszkańcy
udają się pieszą pielgrzymką
do Włościejewek na odpust
Matki Bożej Szkaplerznej oraz
pielgrzymką rowerową
do Borku. Ponadto
organizowane są pielgrzymki
autokarowe do: Częstochowy,
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X

Lichenia. Wielkopolskiego
na odpust Pocieszenia
najświętszej Maryi Panny.

tradycje, obrzędy, gwara

legendy, podania i fakty
historyczne

Tradycja kolędników we wsi,
w Wielką Sobotę – święcenie
potraw. Większość
mieszkańców używa lokalnej
gwary: np. bamber-rolnik,
brynda-denaturat, betkigrzyby, bigiel-wieszak, bestry łaciaty, brynczeć –
marudzić,chruściki-faworki,
cug-przeciąg, deczka-kołderka,
fifka- słaba kawa, flaszka –
butelka, galejza-osoba
powolna, goga- gamoń,
grumotnica-wielka mucha,
kabotek-kurtka, lumpy-odzież,
macoszki- bratki, na rymby-na
lewa stronę, omiączony –
marudny, pierdoły-plotki,
rojber-psotnik, sień-korytarz,
uliczka-furtka, wygogolonywydekoltowany, ździebkotrochę, hyćka-czarny bez, gapić
się-patrzeć, ćmik-papieros,
przychodzi zając; dożynki
wiejskie i parafialne, festyny.
Pasterka o północy.
Najwcześniejsze wzmianki
o wsi Mchy pochodzą z 1258r.,
kiedy była własnością
klasztoru w Lubiniu. Następna
informacja pojawiła się w
1361r., kiedy miejscowość
wymieniano jako należącą
do rycerskiego rodu Doliwów.
W 1403r. w dokumentach
pojawia się informacja o parafii
w Mchach. W latach 14581510 Mchy wymieniane były
jako miasto. Miejscowość była
od XV w. w posiadaniu
kolejno Mchowskich
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X

X

i Sapińskich, którzy
ufundowali obecny kościół,
ukończony w 1616r. Następnie
wieś należała
do Mieszkowskich
i Radolińskich, by w 1736r.
przejść w ręce Bieńkowskich
herbu Korwin. W 1854r. Mchy
zostały zakupione przez
rodzinę FundamentKarśnickich herbu Jastrzębiec,
a w roku 1906 odkupili je
Mielżyńscy z Pawłowic herbu
Nowina.

przekazy literackie

ważne postacie
i przekazy historyczne

Nic o nas bez nas – wspomnienia
świadków historii ziemi ksiąskiej;

X

Rycerski ród Doliwów –
wymieniony jako właściciel
miejscowości wg informacji
z 1361r.;
Mchowscy oraz Sapińscy
kolejni właściciele od XV w.,
którzy ufundowali obecny
kościół,
Mieszkowscy, Radolińscy –
kolejni właściciele Mchów;
Bieńkowscy herbu Korwin –
właściciele od 1736r.
Fundament-Karśnickich herbu
Jastrzębiec – właściciele
od 1854r.
Mielżyńscy z Pawłowic herbu
Nowina – właściciele
od 1906r.
Abp Antoni Baraniak – biskup
pomocniczy gnieźnieński
(1951-1957) oraz arcybiskup
metropolita poznański (19571977) urodzony w sąsiedniej
wiosce, a z Mchami związany
poprzez parafię i kościół
parafialny, w którym został
ochrzczony.
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X

specyficzne nazwy

Leśniczówka-budynek,
w którym kiedyś mieszkał
leśniczy z rodziną;
„burza od Borku” – groźna
burza

specyficzne potrawy

Pyry z gzikiem, placek
drożdżowy, polewka, kiszka,
kaszanka, ślepe ryby, czernina

dawne zawody

Ślusarz, rzeźnik, krawcowa

zespoły artystyczne,
twórcy

Chórek kościelny oraz szkolny

X

X

X

X

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ II

Opis
RODZAJ ZASOBU

działki pod zabudowę
mieszkaniową

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)

(nazwanie)

zasobu
jakim wieś dysponuje
Kilka prywatnych działek pod
zabudowę mieszkaniową.

Małe

Duże

Wyróżniające

X

OBIEKTY I TERENY

działki pod domy
letniskowe
działki pod zakłady
usługowe i przemysł
pustostany
mieszkaniowe
pustostany
poprzemysłowe
tradycyjne
nieużytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły,
spichlerze, kuźnie,
młyny, itp.)
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

place publicznych
spotkań, festynów

Teren za budynkiem OSP
Mchy przy Zespole Szkół im.
ks. abpa A. Baraniaka, należący
do OSP oraz wioski

sale spotkań, świetlice,
kluby

Zespół Szkół im. ks. abp
A. Baraniaka oraz świetlica
wiejska

X

miejsca uprawiania
sportu

Boisko do piłki nożnej przy
szkole, siłownia zewnętrzna,
plac zabaw

X

miejsca rekreacji

ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne

szkoły

X

X

Boisko, plac zabaw, lasy
Brak ścieżek rowerowych,
do rekreacji rowerowej służą
drogi gminne i droga
powiatowa przebiegające
wśród terenów leśnych
i zielonych
Zespół Szkół im. ks. abp
Antoniego Baraniaka
zapewniający kształcenie na
poziomie szkoły podstawowej
i gimnazjum

X

X

przedszkola

Tak, w Zespole Szkół

X

biblioteki

Biblioteka szkolna

X

placówki opieki
społecznej

Najbliższa placówka w Książu
Wlkp.

X

placówki służby zdrowia

Przychodnia lekarza
rodzinnego, punkt apteczny

X
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wodociąg, kanalizacja

drogi (nawierzchnia,
oznakowanie
oświetlenie)

chodniki, parkingi,
przystanki

sieć telefoniczna i
dostępność Internetu

Wieś posiada wodociąg, oraz
przydomowe oczyszczalnie
ścieków, brak kanalizacji

X

Drogi asfaltowe i polne,
oznakowane i oświetlone

X

Chodniki na przeważającej
części terenów zamieszkałych,
parking przykościelny, dwa
przystanki PKS, jeden z wiatą
przystankową

X

Sieci telefoniczne zarówno
stacjonarne jak i komórkowe,
Internet szerokopasmowy
zarówno w technologii
kablowej jak i radiowej

X

X

telefonia komórkowa

Brak problemów z zasięgiem

inne

CB radio

X

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ III

Opis

GOSPODARKA I
ROLNICTWO

RODZAJ ZASOBU

miejsca pracy
(gdzie, ile? )

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)

(nazwanie)

zasobu
jakim wieś dysponuje
Gospodarstwa rolne,
mikroprzedsiębiorstwa,
rolnicza spółdzielnia
produkcyjna, zakład usług
leśnych, warsztat mechaniczny,
3 sklepy spożywczoprzemysłowe

Warsztat Mechaniczny
znane firmy produkcyjne
Stanisław Maciejewski
i zakłady usługowe i ich
produkty

Małe

Duże

Wyróżniające

X

X
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gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne

uprawy hodowle

MIESZKAŃCY ( KAPITAŁ SPOŁECZNY I
LUDZKI)

ŚRODKI FINANSOWE
I POZYSKIWANIE
FUNDUSZY

możliwe do
wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych
energii
środki udostępniane
przez gminę

środki wypracowywane

Kilkanaście gospodarstw
od kilku do kilkudziesięciu
hektarów

X

Zboża, rzepak, kukurydza,
ziemniaki, hodowla świń, krów
mlecznych, bydła opasowego.
Łąki wykorzystywane są na
siano lub sianokiszonkę

X

Obornik i gnojowica
do nawożenia pól
Energia solarna

X

X

Fundusz sołecki
X

Środki uzyskane z wynajmu
świetlicy wiejskiej oraz
festynów i dożynek

X

autorytety i znane
postacie we wsi
krajanie znani w
regionie, w kraju i
zagranicą
osoby o specyficznej lub
ważnej dla wiedzy i
umiejętnościach, m.in.
studenci

przedsiębiorcy,
sponsorzy

Wielu mieszkańców, którzy
zdobyte umiejętności i wiedzę
chętnie wykorzystują
dla wspólnego działania.
Głównym dziełem, czyniącym
z wielu mieszkańców wsi
sponsorów jest remont
kościoła parafialnego
pw. św. Marcina Biskupa,
który w dużej mierze może być

X

X
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prowadzony dzięki ofiarności
parafian
osoby z dostępem do
Internetu i
umiejętnościach
informatycznych

Mieszkańcy, lokalni
przedsiębiorcy

X

pracownicy nauki

związki i stowarzyszenia

kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży, Parafialny zespół
Caritas, Bractwo św. Marcina,
Koło Matek Różańcowych,
Koło Ojców Różańcowych,
Koło Gospodyń Wiejskich,
GOW- niesformalizowana
Prasa lokalna: Tygodnik śremski,
Tydzień ziemi śremskiej, Kurier
śremski

INFORMACJE
DOSTĘPNE O WSI

Poprzez sołtysa wieś
współpracuje z gminą
współpraca zagraniczna i i powiatem oraz innymi
sołectwami.
krajowa

publikatory, lokalna
prasa

książki, przewodniki

Informacje o wsi
na internetowej stronie
parafialnej parafiamchy.pl
oraz gminnej, w prasie
lokalnej: Tygodnik śremski,
Tydzień ziemi śremskiej, Kurier
śremski, w gazetce Informator
Gminy, a także w Centrum
Kultury Książ Wlkp.

X

X

X

X

Zachowanie lokalnego dziedzictwa
– świątki przydrożne, kościoły
u cmentarze w regionie śremskim;
Zachowanie lokalnego dziedzictwa
– świątki przydrożne i kościoły
w gminie Książ Wlkp.
M. Felińska, Karta ewidencyjna
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zabytków architektury i
budownictwa. Zespół folwarczny.,
maszynopis w archiwum WKZ
Poznań , Szreniawa
M., P., Libiccy, Dwory
i pałace wiejskie w Wielkopolsce,
Poznań 2013
Z. Białłowicz-Krygierowa,
Katalog zabytków sztuki
w Polsce, T. V, z. 25
M. Strzałko, Majątki
wielkopolskie, T. VII, Powiat
śremski, Szreniawa 2002
Teki Dworzaczka. Materiały
historyczno-genealogiczne dla
dziejów szlachty wielkopolskiej
XV-XX w., Kórnik-Poznań,
2004

strony WWW.

parafiamchy.pl

X

X

ZASOBY – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być
wykorzystane obecne 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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4. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT (SWOT – skrót od angielskich słów odpowiadającym silnym
i słabym stronom, szansom i zagrożeniom) służy przeanalizowaniu sytuacji
obecnej, a także najbliższej przewidywalnej przyszłości pod kątem tego, czym
dysponujemy, czego nam brakuje, co nam może pomóc, a czego powinniśmy starać
się uniknąć – aby nam nie szkodziło. Wynikiem analizy jest zestawienie atutów
(mocne strony), braków (słabe strony), szans i zagrożeń. Pomaga to planować
działania, zaspokajać potrzeby, wypełniać braki w sposób realny, w oparciu
o zasoby, wykorzystując szanse i wkalkulowując ryzyko zagrożeń lub eliminując je.
SILNE STRONY
(atuty wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(słabości wewnętrzne)

1. Duża powierzchnia lasów, czyste
1. Zwierzyna leśna zagrażająca
powietrze- miejsce rekreacji i turystyki. J bezpieczeństwu na drogach. J
2. Lasy bogate w grzyby i jagody –
wzbogacenie lokalnej kuchni. T

2. Zwierzyna leśna wyrządzająca szkody
w uprawach. B

3. Bogactwo zwierzyny leśnej i polnej
(dziki, jelenie, sarny, daniele, zające)możliwość polowań dewizowych
i krajowych. B

3. Niewystarczająca oferta kulturalno
edukacyjno- sportowa w świetlicy
wiejskiej. J

4.Zabytkowy Kościół z przełomu XVII
i XVII w., w którym został ochrzczony
Arcybiskup Metropolita Poznański.T
5. Zabytkowa plebania z pierwszej
połowy XIX wieku. T
6. Parafialny cmentarz. T
7. Pałac klasycystyczny z XVIII wieku
wraz z kompleksem parkowym. T
8. Stare cenne dla sołectwa drzewa (dąb
szypułkowy, platan, buk na terenie

4. Zabytkowy Kościół wymagający
renowacji (elewacja zewnętrzna).T
5. Zabytkowe boczne ołtarze oraz
ambona wymagające renowacji. T
6. Zabytkowa plebania wymagająca
remontu - odwilgocenia. T
7. Zespół pałacowy w rękach
prywatnych, wymagający remontu. T
8. Sala gimnastyczna niespełniająca
wymogów wymiarowych boisk do
siatkówki i koszykówki (zaadaptowana
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parku). T

z dawnej świetlicy wiejskiej). S

9. Zabytkowy budynek dawnego Banku
przekształcony w świetlicę wiejską
służący jako miejsce spotkań. T

9. Niewystarczająca infrastruktura
rekreacyjna, sportowa ( brak boiska
do piłki nożnej i siatkowej). S

10. Dwie zabytkowe kapliczki: jedna
św. Napomucyn, druga to Matki Bożejoraz przydrożne krzyże - miejsca kultu
religijnego. T

10. Niewystarczające zaangażowanie
młodego pokolenia do kontynuacji
działalności w Kole Gospodyń
Wiejskich oraz uczestniczących
w działania na rzecz sołectwa. T

11.Specyficzna architektura wsi –
czworaki – 7szt. T
12. Kompleks sportowo- rekreacyjny
wraz z siłownią zewnętrzną i placem
zabaw i boiskiem do piłki nożnej. S
13. Zadbana architektura wsi w tym
przedwojenne budynki. T
14. Podtrzymywanie tradycji przez
mieszkańców (odpusty, pielgrzymki,
obrzędy, kolędnicy. T
15. Bogata historia ówczesnych
właścicieli pałacu – Mielżyńscy. T
16. Stara architektura leśniczówki. T
17. Funkcjonujący ośrodek zdrowia
z lekarzem rodzinnym oraz punkt
apteczny. S

11. Teren wokół Kościoła i plebani
wymagający renowacji. T
12. Brak parkingu przy cmentarzu. S
13. Brak strony internetowej oraz
facebooka sołectwa. B
14. Brak utwardzenia większości dróg
gminnych. S
15.Niewystarczjąca infrastruktura
okołodrogowa dróg gminnych (brak
chodników i niewystarczające
oświetlenie, brak sygnalizatorów
zwalniających prędkość pojazdów). S
16. Brak kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. S

18 Zespół Szkół (szkoła podstawowa
i gimnazjum) wraz z odziałem
przedszkolny oraz biblioteką . S
19. Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej dająca poczucie
bezpieczeństwa wyposażona w sprzęt
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gaśniczy. J
20. Sala gimnastyczna przy OSP . S
21. Tradycyjne potrawy ( polewka, pyry
z gzikiem, placek drożdżowy, polewka
i kiszka oraz ślepe ryby). T
22.Kontynuacja dawnych zawodów
(rzeźnik, ślusarz i krawcowa).T
23. Aktywnie działający chór kościelny
i szkolny , działające Koło Gospodyń
Wiejskich oraz Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, Zespół
Caritas, Koło Matek i Ojców
Różańcowych .T
24. Wyodrębniony fundusz sołecki na
rozwój wsi. B
25 Działająca Grupa Odnowy Wsi
i aktywna rada sołecka z sołtysem
i radnym. T
26. Bogata oferta handlowa - trzy sklepy
ogólnospożywczo – przemysłowe. J
27. Lokalne firmy dające zatrudnienie
mieszkańcom. B
28. Kilkoro przedsiębiorców
wspierających materialnie wieś. B
29. Działki pod zabudowę
mieszkaniową. B
30.Coroczny gminny turniej sołectw
i dożynki – festyny. T
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31. Środki wypracowane przez
mieszkańców na rozwój sołectwa
(wynajem sali, organizacja imprez
zarobkowych. B
SZANSE
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)

ZAGROŻENIA
(zagrożenie płynące z toczenia)

1. Współpraca z samorządem gminnym
i powiatowym w zakresie zgłaszanych
wniosków i interpelacji. J

1. Utrudniona komunikacja do
Ośrodków Zdrowia (specjalistów)
i miejsc kulturalnych. J

2. Współpraca z LGD Lider Zielonej
Wielkopolski – szansa na pozyskanie
środków zewnętrznych .B

2. Słaby zasięg telefonii komórkowej. J

3. Program Wielkopolska Odnowa Wsi
Szansą rozwojów i integrację sołectwa. J
4. Współpraca z lokalną prasą. B
5. Publikacje wzmiankujące o sołectwie
promujące miejscowość. B
6. Możliwość podłączenia sieci gazowej
do wszystkich domostw na terenie
sołectwa. S

3. Niewystarczająca infrastruktura
telekomunikacyjna- światłowód tylko
w części sołectwa. S
4. Biurokracja i duża konkurencja
w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych. B
5. Niska opłacalność produkcji rolnej. B
6. Nadmierna prędkość poruszających
się pojazdów na drodze powiatowej
przebiegającej przez wieś - zagrażająca
bezpieczeństwu .J
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5. ANALIZA POTENCJAU ROZWOJOWEGO
Analiza potencjału rozwojowego ma na celu gruntowne przemyślenia
nad charakterem i związkami przyczynowo-skutkowymi elementów wcześniej
przeprowadzonych analiz. Ma ona pomóc znaleźć faktycznie najważniejsze cele
ogólne, wspomagać równomierny, zrównoważony rozwój wsi, poprzez
zastosowanie wszystkich sfer życia, które z nich były dotąd słabiej rozwijane, które
wymagają szczególnej uwagi, na których można budować przyszłość wsi. Pomaga
również doprecyzować sformułowania użyte we wcześniejszych analizach.
Kategorie analizy potencjału rozwojowego ( 4 sfery/aspekty życia):
 Standard życia: stanowią czynniki materialne, infrastruktura
techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej (ilość, dostępność
i stan), np.: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, wodociąg,
kanalizacja, sieć telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom
kultury, boisko, plac zabaw dla dzieci, przedszkole, szkoła,
biblioteka, placówki usługowe, wyposażenie oraz stan posesji
i budynków
 Jakość życia: stanowią czynniki niematerialne – tworzą atmosferę
między ludźmi np.: relacje sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka,
życzliwość,
akceptacja
postaw
aktywnych,
poczucie
współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji,
oferta kulturalna, edukacyjna, wypoczynku i rekreacji oraz życia
społecznego, poziom samoorganizacji społecznej, poczucie
bezpieczeństwa,
zagrożenia,
dostępność
komunikacyjna,
zaopatrzenie w towary i usługi, stan środowiska, poziom
wykształcenia.
Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy
wpływające na ich możliwości i źródła zarobkowania np.:
rozstrzygnięcia planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych,
zorganizowanie się przedsiębiorców i producentów rolnych, usługi
i produkcja, produkty, możliwości pozyskiwania dochodu przez
społeczność lokalną na cele publiczne, promocja.
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 Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego: to jakość niemożliwa
do uzyskania w dużym mieście, charakterystyczna dla małych społeczności
tj.: kultura, tradycje, obyczaje, gwara, kultywowanie i rozwijanie poczucia
wspólnoty, wzorce wychowawcze i wieź międzypokoleniowa, uroczystości
i rocznice, lokalny kult, pamięć o wybitnych mieszkańcach i wydarzeniach,
lokalny, indywidualny styl osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy
i przyrodniczy, charakterystyczne elementy architektury i urządzenia
przestrzeni publicznej, lokalna kuchnia i potrawy.

Wynikiem analizy potencjału rozwojowego jest liczbowe określenie stosunku
pozytywów (mocnych stron, zasobów i szans) do negatywów (słabych stron,
braków, niedogodności i zagrożeń) w odniesieniu do każdego z czterech
aspektów życia. Porównanie propozycji liczbowych ułatwia określenie, które
ze sfer życia są świadomie rozwijane, a które traktowane „po macoszemu”,
które sfery powinny ten rozwój wspierać.
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Analiza potencjału rozwojowego wsi
silne strony
słabe strony

szanse
zagrożenia

4

1

3

2

6

1

2

3

(-/=)

(+/-)

Standard życia

Jakość życia

(warunki materialne)

(warunki niematerialne)

12, 17, 18, 20; 8, 9, 12, 14,
15, 16; 6; 3

1, 19, 26; 1, 3; 1, 3; 1, 2, 6

15,17,18,23
Tożsamość wsi i wartości
życia wiejskiego
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 21, 22, 23, 25, 30; 4, 5,
6, 7, 10, 11

18

0

6

0

( +/=)

Byt
(warunki ekonomiczne)
3, 24, 27, 28, 29, 31; 2, 13; 2,4,5;
4, 5

6

3

2

2

(+/+)
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Standard: Obszar generalnie na minus. Silne strony wraz z szansami do słabych
stron i zagrożeń w stosunku (5/7). Analizując płaszczyznę z podziałem na obszar
wewnętrzny i zewnętrzny ten drugi przedstawia się nieco lepiej. Stosunek silnych
stron do słabych (4/6), stosunek szans do zagrożeń obojętny (1/1). Największą
bolączką mieszkańców sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura techniczna
i społeczno-kulturalna wymagająca uzupełnienia, doposażenia i modernizacji.
Największym problemem w tym obszarze są fundusze, a szansą na rozwój tej
płaszczyzny są środki zewnętrzne.
Jakość: Obszar całościowo obojętny. Stosunek silnych stron wraz szansami
do słabych stron i zagrożeń 5/5. Wewnętrznie płaszczyzna jakości dodatnia
w stosunku silnych do słabych 3/2. Zewnętrznie obszar ujemny, szanse
do zagrożeń w stosunku 2/3. We wsi działa kilkoro społeczników, jednak działanie
te nie obejmują wystarczające liczby mieszkańców. Zaleca się dalszy rozwój
i zacieśnianie relacji sąsiedzkich, integrację i aktywizację mieszkańców. Rezultat ten
osiągnie się włączając wszystkich mieszkańców do czynnego udziału
w przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej.
Byt: Obszar całościowo na plus. Silne strony wraz szansami do słabych stron
i zagrożeń w stosunku 9/4. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną
i zewnętrzną, podobnie. Wewnątrz silne strony do słabych w stosunku 6/2,
zewnętrznie szanse do zagrożeń 3/2. Mieszkańcy czują potrzebę poprawy
warunków bytowych. Sołectwo ma taką szansę, upatruje jej w środkach
zewnętrznych i rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Zaleca się przede wszystkim
promocję miejscowości i propagowanie jej walorów historyczno-przyrodniczych
oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych.
Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Silne strony wraz z szansami
do słabych i zagrożeń w stosunku 18/6. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną
i zewnętrzna, ta pierwsza przedstawia się zdecydowanie lepiej. Silne do słabych
w stosunku 18/6. Zewnętrznie obszar obojętny, szanse do zagrożeń w stosunku
0/0. Mieszkańcy mają poczucie przynależności i tożsamości, opartej głównie
na dziedzictwie historycznym i kulturowym wsi oraz specyficznych relacjach
międzyludzkich. Zaleca się dalsze kultywowanie owego poczucia przynależności
do wspólnoty.
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6. WIZJA WSI: wyobrażenie stanu docelowego wsi, oddaje zbiorowe marzenia
i oczekiwania co do przyszłości, jest realna, bazuje na atutach, nie abstrahuje
od barier, wzmacnia czynniki wyróżniające wieś, zawiera dźwignię rozwojową.

Mchy to wieś położona wśród lasów i łąk, bogata
w zwierzynę płową, czarną oraz rzadkie gatunki ptaków
chronionych. Mieszkańcy pamiętają o swojej bogatej
historii, kultywują tradycje i pamięć o przodkach.
Rozwinięta infrastruktura sportowo - rekreacyjna pobudza
do aktywności i przyciąga nie tylko mieszkańców
do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Odrestaurowane zabytki są chlubą i wizytówką naszego
sołectwa. To przyjazne miejsce gdzie wypoczywasz
i czujesz się jak w domu.

„Mchy nie tylko z mchu słynące lecz też
w zabytki i piękną przyrodę obfitujące!”
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7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI - MCHY na OKRES 12 m-c
Kluczowy problem

Odpowiedź

Co nas najbardziej
zintegruje

Doposażenie
miejsca spotkań
Na czym nam
Integracji
najbardziej zależy mieszkańców
Co nam najbardziej Niewystarczająca
przeszkadza?
integracja
mieszkańców
Co najbardziej
Budowa miejsca
zmieni nasze życie? spotkań
Co nam przyjdzie
najłatwiej?
Wspólna praca
Na realizację jakiego projektu
planujemy pozyskać środki
zewnętrzne?
Z jakich źródeł

Propozycje projektu

Czy na stać na realizację?
(tak/nie)
Organizacyjnie Finansowo

Punktacja

Hierarchia

Zakup ławostołów

Tak

Nie

5, 5,5,5,5 =25

I

Festyn pod tytułem „ Dni Mchów”

Tak

Tak

3, 3,2,2,3=13

III

Zakup sadzonek i wspólne
upiększanie sołectwa

Tak

Tak

2,2,1,1,2=8

V

Zakup i montaż wiaty oraz budowa
Tak
Nie
4,4,4,4,4=20
II
grilla
Projektowanie, malowanie oraz
Tak
Tak
1,1,3,3,1=9
IV
montaż ławek rekreacyjnych na
terenie sołectwa
Zakup ławostołów – Wielkopolska Odnowa Wsi
Zakup i montaż wiaty oraz budowa grilla – Środki pozyskane za pośrednictwem LGD Lider Zielonej
Wielkopolski - PROW
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8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI - MCHY
Wizja wsi (hasłowa): Mchy nie tylko z mchu słynące lecz też w zabytki i piękną przyrodę obfitujące!
I. Plan rozwoju
1. CELE
Co trzeba osiągnąć aby
urzeczywistnić wizję
naszej wsi?

2. Co nam pomoże osiągnąć cele?
(zasoby, silne strony, szanse)

ATUTY

ZASOBY

silne strony i szanse jakie
wykorzystamy

których użyjemy

II. Program rozwoju
3. Co nam może
przeszkodzić?

(słabe strony, zagrożenia)

Projekty przedsięwzięcia jakie wykonamy

BARIERY

słabe strony jakie wyeliminujemy,
zagrożenia jakich unikniemy

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

1.Kultywowanie
tradycji, budowa
tożsamości , poczucia
wspólnoty oraz
integracji społecznej

Zaangażowani
mieszkańcy,
świetlica wiejskadawny zabytkowy
budynek Banku,
plac, seniorzy,
lasy, Kościół

Grupa Odnowa
Wsi, Koła
Gospodyń
Wiejskich, rada
sołecka z sołtysem
na czele,
mieszkańcy
dysponujący
zdolnościami
manualnymi

Niesprzyjająca aura,
niewystarczające środki
finansowe

1.1 Organizacja dożynek wiejskich
1.2 Organizacja obchodów „Dni
Mchów”
1.3 Wspólne malowanie pisanek
wielkanocnych
1.4 Konkurs na palmę Wielkanocną
1.5 Wspólne zbieranie jagód i pieczenie
ciast z jagodą w tle
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i kulinarnymi,
muzycznymi

1.6 Spotkania biesiadne przy ognisku
„Grzybobranie z Mchem w tle”
1.7 Utworzenie Klubu Seniora
1.8 Utworzenie Klubu Sportowego
1.9 Wystawa fotograficzna pod tytułem
„ Mchy na retro”
1.10 Wiejskie kolędowanie pod tytułem
„Gość w Dom, Bóg w Dom - mali
kolędnicy w gościnie”

2. Pobudzenie
świadomości
historycznokulturowej oraz
przyrodniczej wsi

Zaangażowani
mieszkańcy,
świetlica wiejskadawny zabytkowy
budynek Banku,
plac, seniorzy,
lasy, Kościół,

Grupa Odnowa
Wsi, Koła
Gospodyń
Wiejskich, rada
sołecka z sołtysem
na czele,
mieszkańcy
dysponujący

Niesprzyjająca aura,
niewystarczające środki
finansowe,
niewystarczająca wiedza
mieszkańców na temat
historii sołectwa

2.1 Organizacja pikniku seniora z historią
w tle
2.2 Biesiady przy ognisku z historią w tle
2.3 Piesza wycieczka po Mchach pod
tytułem „Religijna historia Mchów”
2.4 Organizacja konkursów
przyrodniczych z fotografią w tle
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zdolnościami
muzycznymi,
współpraca z
Nadleśnictwem
Kościół, kapliczki, Zabytkowe budynki Niewystarczające środki
sołectwa, fundusze finansowe, bariery
krzyże,
zewnętrzne,
formalno - prawne
współpraca z
Gminą, Powiatem i
Proboszczem
kapliczki i krzyże

3. Odrestaurowanie
i oznakowanie
zabytków

2.5 Organizacja wycieczek przyrodniczych
po okolicznych lasach
3.1 Montaż i oznakowanie pamiątek
historycznych
3.2 Odnowienie elewacji zewnętrznej
Kościoła
3.3 Odnowienie bocznych ołtarzy
3.4 Odnowienie ambony
3.5 Konserwacja organów kościelnych
3.6 Odwilgocenie zabytkowej plebanii
3.7 Odnowienie elewacji plebanii
3.8 Odnowienie drogi procesyjnej wokół
Kościoła
3.9 Odrestaurowanie przydrożnych
kapliczek, krzyży, figur
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B. STANDARD ŻYCIA

1.Poprawa i rozwój
infrastruktury
publicznej/
społecznej/
edukacyjnej.

Świetlica wiejska,
remiza strażacka

Fundusz sołecki,
budżet obywatelski

Niewystarczające środki
finansowe

1.1 Doposażenie świetlicy wiejskiej
w krzesła i stoły
1.2 Doposażenie kuchni w świetlicy
wiejskiej
1.3 Doposażenie remizy OSP (sprzęt
gaśniczy i ratowniczy)
1.4. Budowa mini amfiteatru

2. Poprawa i rozwój
infrastruktury
technicznej
i sportowej wraz
z poprawą
bezpieczeństwa

Teren na budowę
parkingu,
istniejąca
infrastruktura
drogowa,
współpraca
z gminą
i powiatem

Fundusz sołecki,
Niewystarczające środki
budżet obywatelski, finansowe
środki zewnętrzne

2.1 Budowa parkingu przy cmentarzu
wraz z oświetleniem
2.2 Budowa kanalizacji ściekowej
2.3 Przebudowa drogi w relacji Mchy Włościejewki
2.4 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
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2.5 Budowa boiska do piłki siatkowej i
koszykowej
2.6 Budowa bieżni tartanowej
C. JAKOŚĆ ŻYCIA

1.Zwiększenie oferty
rekreacyjnokulturalnej

Zaangażowani
mieszkańcy,
świetlica wiejskadawny zabytkowy
budynek Banku,
plac, seniorzy,
lasy, Kościół,
kapliczki i krzyże,
aktywny
Proboszcz

Fundusz sołecki,
budżet obywatelski

Niewystarczające środki
finansowe, niesprzyjająca
aura, niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców

1.1 Organizacja turnieju sołectw
1.2 Organizacja Dnia Książki
1.3 Organizacja wieczorów i potańcówek
z muzyką w tle
1.4 Dzień Babci i Dziadka
1.5 Dzień Matki i Ojca
1.6 Organizacja konkursów religijnych
1.7 Organizacja Mikołajek
1.8 Organizacja Balu Przebierańców
1.9 Festyn Powitanie i Pożegnanie Lata

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU - MCHY wypracowana przez GOW
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

2. Zwiększenie oferty
edukacyjnej
i poprawa wizerunku
wsi

Zaangażowani
mieszkańcy,
świetlica wiejskadawny zabytkowy
budynek Banku,

Fundusz sołecki,
seniorzy, budżet
obywatelski, GOW,
zaangażowani
mieszkańcy

Niewystarczające środki
finansowe,
niewystarczające
zaangażowanie wszystkich
mieszkańców

2.1 Kurs szycia
2.2 Kurs gotowania
2.3 Spotkanie z wizażystką połączone
z pogadanką o zdrowym trybie życia
2.4 Kursy manualne:
a) decoupage,
b) carving
c) sutaszu
d) artystyczne wykorzystanie słomy
2.5 Oznakowanie dojazdów do posesji
2.6 Zakup sadzonek i krzewów drzew
oraz zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni

D. BYT

1.Promocja wsi

Internet,
zdolności
informatyczne
mieszkańców,

Budżet obywatelski, Niewystarczające środki
współpraca
finansowe, małe
z samorządem,
zaangażowanie społeczne,
fundusz sołecki

1.1 Utworzenie strony internetowej
sołectwa WWW, FB
1.2 Udział w dożynkach i targach

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU - MCHY wypracowana przez GOW
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

dostęp do
inertnetu
Świetlica wiejska2. Wspieranie, rozwój
dawny zabytkowy
przedsiębiorczości i
budynek Banku,
poprawa warunków
zaangażowani
bytowych
mieszkańcy

1.3 Zakup gadżetów promujących
sołectwo

Fundusz sołecki,
Niewystarczające środki
współpraca z
finansowe, małe
samorządem, środki zaangażowanie społeczne,
zewnętrzne

2.1 Szkolenia dla rolników umożliwiające
pozyskiwanie dodatkowych źródeł
dochodów
2.2. Szkolenie z zakresu pozyskiwania
funduszy europejskich
2.3 Organizacja imprez zarobkowych
2.4 Zbiórka i sprzedaż surowców
wtórnych zasilająca fundusz sołectwa
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PLAN DŁUGOTERMINOWY zawiera opis planowanych zadań
inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie
co najmniej 10 lat od dnia przyjęcia odnowy miejscowości, w kolejności
wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju wsi. Plan ten powinien
obejmować i wykorzystywać atuty oraz zasoby wsi eliminując bariery
zewnętrzne i wewnętrzne.

Analiza potencjału, analiza SWOT, wizja, plan długo i krótkoterminowy
(elementy strategii) należy sukcesywnie - w miarę potrzeb aktualizować,
uzupełniać i rozszerzać. Wszelkie zmiany dokonywane w analizach skutkują
automatycznie koniecznością naniesienia zmian w pozostałych elementach
strategii.

Plan ten jest ambitny,
Trudny, my to wiemy.
Lecz my też ambitni,
Więc… zrealizujemy.
Małymi kroczkami
Tip topem do celu,
Bo takim sposobem
Dochodziło wielu.
Mamy chęć, to podstawa.
Wiemy jak i co.
I jak w tej piosence:
„Bo jak nie my, to kto?”
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Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi – Mchy
uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:

1. Eugeniusz Kaźmierczak
2. Danuta Biniasz- Celka
3. Marek Celka
4. Anna Kapturek
5. Bartłomiej Kostka
6. Iwona Radomska

Podpis moderatorów odnowy wsi:

1. Ewa Jankowiak
2. Mirosława Woźniak

Załączniki:
1. Lista obecności na warsztatach sołeckich.
2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz
warsztatów sołeckich (płyta CD).
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