UCHWAŁA NR XXXIV/248/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Włościejewki
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 ze zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp., uchwala , co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Włościejewki, stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/248/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA
ROZWOJU
WŁOŚCIEJEWKI
Gmina Książ Wielkopolski

Dokument sporządzony przez przedstawicieli
Grupy Odnowy Wsi:

Zegar Iwona
Kania Mariusz
Koczorska Marzena
Zegar Kazimierz
z udziałem moderatorów:
Ewa Jankowiak
Mirosława Woźniak
Lipiec 2017 rok
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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.
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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.
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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.
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Urząd kusi gminy
moderatorami.
Za ich udział dodatkowo
obdarza punktami.
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Cudowny Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XVII w.
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1. WPROWADZENIE
Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków
Grupy Odnowy Wsi - sołectwa Włościejewki, 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 jego rozwojowi poprzez uporządkowanie
działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Ma charakter
integracyjny w stosunku do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz urzędu
gminy.
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W toku prac nad strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

Przeprowadzono analizę zasobów, które uświadomiły grupie, co ma jej wieś,
czym dysponuje i jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju
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 - 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 ją osiągnąć.

Grupa Odnowy Wsi w czasie warsztatów opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju.
Centrum Kultury – Książ Wielkopolski, dnia 21 - 22.VII.2017r.
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2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI
wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie
Gmina: Książ Wlkp.
Faza
odnowy

Sołectwo: Włościejewki
Zakres działań

*

Liczba mieszkańców: 280 osób

Rozwój organizacyjny

brak działań

istnieje tylko rada sołecka

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy

rozproszone działanie organizacji

*

X

A
Inicjalna

porządkowanie wsi
projekty startowe
(z programu krótkoterminowego)
X

podejmuje się kroki na rzecz
skoordynowania działań organizacji
we wsi

opracowanie planu
i programu odnowy dla
całej wsi

X

planowanie w krótkim
horyzoncie czasowym
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przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi
i integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć

*

brak planowania działań
w wymiarze całej wsi

działania spontaniczne
zawiązana grupa odnowy wsi

Sterowanie rozwojem
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C
Zaawansowana

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych
posesji

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

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

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

powszechna odnowa prywatnych posesji

X

8

B
Początkowa

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

liczna grupa odnowy wsi
(skupia przedstawicieli organizacji
i instytucji)
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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

instrumenty wsparcia
działań prywatnych
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Wstaw X gdy spełnia warunek
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Sprawozdanie z wizji w terenie.
Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Włościejewki dnia 20.07.2017r.
Uczestnicy: sołtys, Prezes Powiatowego Stowarzyszenia sołtysów i lider GOW- Iwona Zegar, członek GOW Marzena
Koczorska, mieszkaniec- Mariusz Kania, gminny koordynator programu – Danuta Biniasz-Celka
Włościejewki - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Książ Wielkopolski,
składające się z dwóch miejscowości - Włościejewki 211 mieszkańców i Międzybórz 49 mieszkańców. Główny szlak
komunikacyjny we Włościejewkach to droga powiatowa, utwardzona bitumicznie z niepełną infrastrukturą okołodrogową
(oświetlona, bez chodnika). Podobnie wygląda wiodąca arteria gminna. Przez Międzybórz przebiega bitumiczna droga gminna,
również z niewystarczającą infrastrukturą okołodrogową. W sołectwie są także mniej znaczące drogi tłuczniowe i gruntowe.
Zabudowę w obydwu miejscowościach stanowią głównie domki jednorodzinne, jest też kilka posesji wielorodzinnych (min.
ośmioraki, blok) Zabudowa w większości miejscowości zwarta, miejscami rozproszona. Sołectwo w zasobach infrastruktury
rekreacyjno-społecznej posiada: plac zabaw, boisko, salę wiejską. Wieś otoczona lasami, polami i łąkami, jest w 100%
zwodociągowana, brakuje kanalizacji. Włościejewki mogą poszczycić się wieloma pomnikami przyrody oraz zabytkowym
kościołem z cennymi historycznie i kulturowo eksponatami. W sołectwie funkcjonuje niesformalizowana Grupa Odnowy.
Włościejewki korzystają z funduszu sołeckiego i wsparcia gminy, poprzez którą pozyskują środki zewnętrzne.
Sporządziły: Ewa Jankowiak, Mirosława Woźniak
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Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD).
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Odrestaurowana Oranżeria

Budynek dawnej szkoły – świetlica
wiejska

Architektura Włościejewki

Zabytkowy kościół z XVI w.

Pomnik przyrody
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Architektura Międzybórz
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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

PRZYRODNICZY

walory krajobrazu,
rzeźby terenu

stan środowiska

walory klimatu
walory szaty roślinnej
cenne przyrodniczo
obszary lub obiekty

zasobu
jakim wieś dysponuje
Wieś położona
w południowo- zachodniej
części Gminy Książ
Wielkopolski.
Teren pagórkowaty,
polodowcowy z morenami
czołowymi.
Część wsi stanowią lasy, pola
uprawne, łąki i stawy. Ponadto
na terenie wsi istnieje
naturalny, profesjonalny tor
off road

Małe

Duże

Wyróżniające

X

Bardzo czyste, wśród walorów
przyrodniczych
i jezior. Brak firm
przemysłowych, które
zanieczyszczałyby środowisko

X

Klimat umiarkowany
z występującymi anomaliami
np. wiatrami i burzami

X

Lasy i łąki

X

Pomniki przyrody: dąb, sosna,
lipa, topola oraz inne drzewa
modrzewie i buki

X
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RODZAJ ZASOBU *

Znaczenie
zasobu(odpowiednio wstaw X)
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(nazwanie)

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

Id: 8942F8E0-0A5D-4A0E-ABF4-DF148329E3F3. Przyjęty

Strona 12

świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)

wody powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)
wody podziemne
gleby

Spotkać można dziki, jelenie,
daniele, sarny, stada kuropatw
i bażantów, bobry, liczne
ptactwo, lisy i zające.
Gniazdują rzadkie gatunki
ptaków takich jak: bocian
czarny, dzięcioł trójpalczasty
czy dzięcioł zielony. Ze
względu na dziewicze tereny i
czyste środowisko gniazduje
kilka par orłów Bielika
Amerykańskiego

X

Prywatne zarybione stawy,
jeziora

X

Studnie głębinowe
Gleby od III do VI klasy

X
X

kopaliny

walory przestrzeni
wiejskiej publicznej

Zabudowa zarówno zwarta jak
i rozproszona.
Zabudowa zwarta, domy
wzdłuż drogi powiatowej
nr 4080P oraz drogi gminnej
nr 603007. Pozostała
zabudowa rozproszona przy
wewnętrznych drogach
gminnych oraz drogach
śródpolnych.

X
X

Świetlica wiejska w budynku
dawnej Szkoły Podstawowej
z terenem przyległym wokół.
Świetlica znajduje się pośrodku
wsi, przy drodze gminnej
603007; naprzeciwko świetlicy
boisko sportowe
do piłki nożnej usytuowane
na działce gminnej.
Na najwyższym wzniesieniu
stoi kościół pw. Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanie

X

13

KULTUROWY

walory architektury

Tereny polodowcowe

Strona

walory geotechniczne
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Poczętej pochodzący z
przełomu XV i XVI wieku.
Wokół kościoła na obniżonym
terenie cmentarz, kilka
stawów, liczne drzewa oraz
zabytkowy dzwon i krzyż.
X
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walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej

Wieś zabudowana
ośmiorakami oraz zagrodami
gospodarczymi i prywatnymi
domami.
We Włościejewkach są dwie
duże prywatne posesje:
pierwsza usytuowana
w centrum wsi przy drodze
gminnej nr 603007,
składająca się z pałacu,
Ośrodka i Oranżerii.
Druga przy drodze powiatowej
nr 4080P funkcjonująca jako
jedyny w Europie Europejski
Ośrodek Szkoleniowy
Akademii Ochrony. Ośrodek
zajmuje teren 150 ha i
usytuowany jest wśród
ekologicznych czystych lasów
i jezior. W skład ośrodka
szkoleniowego wchodzą m. in.
strzelnica z pasem taktycznym
oraz baza hotelowowypoczynkowa, która posiada
miejsca noclegowe o
zróżnicowanym standardzie.
Do dyspozycji atrakcyjne
pomieszczenia gościnne
w XIX wiecznym wiatraku, jak
i kilkuosobowe pokoje
utrzymane w staropolskiej
stylistyce.
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X
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zabytki i pamiątki
historyczne

Świetlica wiejska w budynku
dawnej Szkoły Podstawowej –
oddanej do użytku w 1896r.
Na najwyższym wzniesieniu
stoi kościół
pw. Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej
Pierwotnie drewniany,
wybudowany jako wotum
dziękczynne za wygraną bitwę
pod Grunwaldem. Obecny
kościół murowany pochodzący
z XVI wieku, w stylu Gotyku
Nadwiślańskiego z bogato
zdobionym ażurowym
portykiem. Wokół kościoła na
obniżonym terenie cmentarz,
zabytkowa dzwonnica z 1741r.
następnie staw i liczne drzewa
oraz zabytkowy krzyż i figura.
We wschodniej części kościoła
w półokrągłej absydzie
wmurowany został cudowny
kamień z odciśniętymi jak
głosi legenda śladami stóp
Matki Bożej.
W południowo wschodniej
części kościoła jest
wmurowana płaskorzeźba
Ecce Homo z roku 1932- wg.
obrazu Adolfa Hyły. Od
południowej strony
dobudowana kaplica boczna
jak głosi legenda jako wotum
dziękczynne od Króla Jana III
Sobieskiego.
W 200-ną rocznicę tego
wydarzenia została
ufundowana spiżowa tablica
pamiątkowa, którą można
zobaczyć przy wejściu
do kościoła. Największym
skarbem Włościejewek jest
Cudowny Obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem z połowy
XVII wieku, przywieziony
przez kupców z Mediolanu.
Obraz przedstawia Madonnę
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obleczoną w promienie
słoneczne, z księżycem pod Jej
stopami. Na ręku trzyma
Dzieciątko Jezus. Obraz został
namalowany tłustą temperą na
lipowej desce. Cudowny Obraz
Łaskami słynący,
o czym świadczą liczne wota
dziękczynne, w XVIII wieku
został ukoronowany złotymi
koronami papieskimi, które
niestety podczas zawieruchy
wojennej zaginęły.
Dobrodziejem kościoła był
Pułkownik Andrzej
Niegolewski słynny
Napoleończyk spod
Samosierry, który za zasługi
wojenne otrzymał medal od
Napoleona.
osobliwości kulturowe
X

Wieś rzymskokatolicka.
Obchodzone są wszystkie
święta kościelne, mieszkańcy
biorą udział w procesjach
Bożego Ciała budując ołtarze
przy kościele parafialnym oraz
wzdłuż drogi gminnej.
Następnie mieszkańcy oraz
turyści z innych parafii i okolic
biorą udział w słynnym na cały
powiat śremski i województwo
wielkopolskie, obchodzonym
w połowie lipca odpuście
parafialnym ku czci Matki
Boskiej Włościejewskiej
(Szkaplerznej). Dzieci, które
w danym roku przystąpiły
do pierwszej komunii
św. z pobliskich parafii na
odpuście tym przyjmują
szkaplerz. Ponadto
organizowane przez

X

16

święta, odpusty,
pielgrzymki

Przydrożne krzyże, figura
Najświętszej Maryi Panny,
Kościół, cmentarz, kaplica.

Strona

miejsca, osoby i
przedmioty kultu
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proboszcza ks. Andrzeja
Dolskiego piesze pielgrzymki
do Borku Wlkp. na odpust.
X

X

17

Pierwsza wzmianka
o Włościejewkach pochodzi
z roku 1332 i mówi
o Dobrogoście
Włoszczegowskim.
Wieś położona była na
uczęszczanym Szlaku.
Przechodzący kupcy
zatrzymywali się
w rozbudowanej sieci karczm,
zajazdów i noclegowni. Dzięki
kupcom i zostawianych przez
nich pieniądzom wieś
Włościejewki były w tym
czasie bogatą osadą, która
mogła sobie pozwolić na
okazały kościół.
Z kościołem wiąże się wiele
legendy, podania i fakty pięknych legend. Pierwszy
drewniany kościół, który (jak
historyczne
głosi legenda) podczas mszy
św. zapadł się wraz
z księdzem i przykościelnym
cmentarzem, pod ziemię.
Na powierzchnię wypłynęła
woda i powstało jezioro. Stare
kroniki donoszą, iż pewnego
razu 12- letnia sierota Zuzanna
pasła gęsi nad jeziorem i wtedy
usłyszała cichy głos dzwonu,
pochyliła się nad taflą wody
i w głębinie ujrzała dzwon,
pod powierzchnią wody.
Zanurzyła w wodzie swój
warkocz i obwiązawszy go
wyciągnęła dzwon na
powierzchnię. Jak opowiadała
dzwon był tak lekki, że bez

Strona

tradycje, obrzędy,
gwara

Kolędnicy, wielkanocne
niedźwiedzie, wieńce
dożynkowe, spotkania wigilijne
i noworoczne, święcenie
potraw wielkanocnych
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X

Strona

przekazy literackie

Stare kroniki i archiwa
diecezjalne

18

wysiłku go wydobyła. Dzwon
umieszczono na dzwonnicy
w nowo wybudowanym już
kościele. Kiedy po kilku latach
sierotka Zuzanna umarła i
odbywał się pogrzeb, dzwon,
który wydobyła z odmętów
sam zaczął bić trzy razy
rzewnym tonem, po czym pękł
i spadł na ziemię. Pęknięty
dzwon można było oglądać do
czasu II wojny światowej. W
czasie okupacji hitlerowskiej,
Niemcy zabrali go i przetopili
na armaty. Zachowało się
jedynie serce cudownego
dzwonu. Inna legenda głosi, iż
pewnego dnia wieczorem nad
pobliskim wzgórzem ukazała
się świetlista łuna. Gdy chłopi
pobiegli zobaczyć co się stało
ujrzeli rozpalony do
czerwoności kamień a na nim
odciśnięte ślady stóp. Uznano
to za fakt, że Matka Boża
wskazała miejsce,
w którym chce mieć swój
kościół z upodobaniem tego
właśnie miejsca. Kamień jest
obecnie wmurowany
w ścianę kościoła. Z budową
kościoła wiąże się inna
legenda. Podobno gdy
robotnicy stawiali mury
kościoła wydarzyła się dziwna
rzecz. Gdy jednego dnia
postawili metr muru, to
następnego dnia gdy przyszli
było dobudowane drugie tyle,
a na szczycie zakwitły białe
rumianki. Uznano to za cud
i wierzono, że Matka Boża
pomagała budować swój
kościół.

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

Id: 8942F8E0-0A5D-4A0E-ABF4-DF148329E3F3. Przyjęty

Strona 18

ważne postacie
i przekazy historyczne

Poprzedni właściciele –
Niegolewscy
płk Andrzej Niegolewski
Kazimierz Niegolewski
ks. Ludwik Rybka

X

X

specyficzne nazwy

Włościejewskie Olędry

specyficzne potrawy

Stare przepisy, pyry z gzikiem,
polewka, kiszka, szneki, ślepe
ryby, czernina, placek
drożdżowy

X

Chór działający przy kościele
składający się
z dziewczynek
z pobliskich okolic.

X

dawne zawody
zespoły artystyczne,
twórcy

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ II

RODZAJ ZASOBU

Kilka prywatnych działek pod
zabudowę jednorodzinną

Znaczenie
zasobu(odpowiednio wstaw
X)
Małe

Duże

Wyróżniające

X

działki pod domy
letniskowe
działki pod zakłady
usługowe i przemysł

19

pustostany
mieszkaniowe
pustostany
poprzemysłowe
tradycyjne
nieużytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły,
spichlerze, kuźnie,
młyny, itp.)

Strona

OBIEKTY I TERENY

działki pod zabudowę
mieszkaniową

Opis
(nazwanie)
zasobu
jakim wieś dysponuje
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miejsca uprawiania
sportu
miejsca rekreacji

ścieżki rowerowe,
szlaki turystyczne

szkoły

Świetlica wiejska w budynku
byłej Szkoły Podstawowej,
składająca się z sali, kuchni
oraz łazienki.

X

Boisko do piłki nożnej

X

Lasy, stawy, jeziora, boisko

X

Szlak rowerowy Łącznik
„Do Starych Kościółków”
Kolor szlaku: ŻÓŁTY.
Długość: 7,8 km.
Włościejewki - Włościejewice
– Błażejewo
Szlak rozpoczyna się przy
miejscu postojowym
w Błażejewie i prowadzi
wyłącznie drogą asfaltową.
Przy miejscu postojowym
spotykamy jeszcze dwa szlaki
rowerowe. Zielony „Pagórki
Dolskie” oraz czarny „Polnymi
Drogami”.
W sołectwie nie ma szkoły,
dzieci dojeżdżają do
przedszkola oraz szkoły
podstawowej i gimnazjum
do miejscowości Mchy.
Natomiast do szkół średnich
i zawodowych do Śremu
i Jarocina, a studenci do
Poznania i Leszna.

X

X

20

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

sale spotkań, świetlice,
kluby

X

Strona

place publicznych
spotkań, festynów

Teren przy wiejskiej świetlicy,
boisku sportowym oraz teren
przy kościele. Ponadto do
dyspozycji jest teren
Autodromu 4x4.
Na terenie Autodromu
do dyspozycji jest wydzielone
miejsce do grillowania,
zaplecze sanitarne oraz
cateringowe
do prezentacji, szkoleń
i integracji.
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X

przedszkola

Brak, najbliższe w Mchach
i Książu Wlkp.

X

biblioteki

Brak, najbliższa w Książu
Wlkp.
Brak, najbliższe w Książu
Wlkp.

X

placówki opieki
społecznej

Brak, najbliższe w Książu
Wlkp. oraz w Mchach.

placówki służby
zdrowia

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wodociąg, kanalizacja
drogi (nawierzchnia,
oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi,
przystanki

sieć telefoniczna
i dostępność Internetu

telefonia komórkowa

X

Wieś posiada wodociąg, brak
natomiast kanalizacji.

X

Drogi asfaltowe i polne,
oznakowane i oświetlone
w zabudowie zwartej.

X

Chodnik wzdłuż dróg gminnej
nr 603 007.
Dwa przystanki PKS dla
autobusu PKS i szkolnego.

X

Wieś posiada radiową sieć
telefoniczną orasz Internet
(komórkowy)

X

Występują problemy
z zasięgiem telefonii
komórkowej

X

X
inne

CB radio

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ III

P
O
D
A
R
K
A
I
R
O
L
NI
C
T
W
O

Indywidualne gospodarstwa
rolne (7 gosp.), 1 sklep

Małe

Duże

Wyróżniające

X
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miejsca pracy
(gdzie, ile? )

Znaczenie
zasobu(odpowiednio wstaw
X)

Strona

RODZAJ ZASOBU

Opis
(nazwanie)
zasobu
jakim wieś dysponuje
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spożywczy,
Prywatny Ośrodek
Szkoleniowy Pana Bryl –
dający zatrudnienie kilkunastu
lokalnym osobom

znane firmy
produkcyjne i zakłady
usługowe i ich
produkty

Usługi ogólnobudowlane,
usługi kominiarskie i
krawieckie.
„Książ-Rol” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo RolnoProdukcyjno- HandlowoUsługowe

X

gastronomia

gospodarstwa rolne

Uprawy, hodowle

możliwe do
wykorzystania odpady
produkcyjne

Kilka gospodarstw rolnych
z hodowlą krów mlecznych,
owiec i trzody chlewnej, które
służą zaspokajaniu własnych
potrzeb. Jedno duże
produkcyjne gospodarstwo
rolne (w dzierżawie)
zatrudniające kilkadziesiąt
osób.

X

X

Zboża, rzepak, kukurydza,
ziemniaki, hodowla świń, krów
mlecznych, bydła opasowego
oraz owiec (stado owiec liczące
ok. 120 szt.) Łąki
wykorzystywane są na siano
lub sianokiszonkę, miód
Obornik i gnojowicę
przeznacza się do nawożenia
pół. Natomiast drewno
pozyskane w lesie
wykorzystuje się na opał.

X

X

22

miejsca noclegowe

W ośrodku szkoleniowym dla
uczestników szkoleń

Strona

zasoby odnawialnych
energii
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X

X

środki
wypracowywane

Imprezy na terenie sołectwa
finansują zarówno mieszkańcy
jak i władze gminne. W czynie
społecznym panie
przygotowują smakołyki,
panowie teren pod imprezę,
miejsca dla gości.

X

autorytety i znane
postacie we wsi

Sołtys Iwona Zegar wraz
z radą sołecką oraz
małżonkiem, który jest
radnym Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. Istotne
decyzje podejmuje się
wspólnie. Od 2016 r. we wsi
działa tez Grupa Odnowy Wsi,
gdzie liderem jest sołtys.
Pan Andrzej Bryl mistrz
Taekwondo, twórca
pierwszego bojowego systemu
walki, właściciel dynamicznie
rozwijającego się konsorcjum
Delta Security
Pan Andrzej Bryl

X

X

przedsiębiorcy,
sponsorzy

Państwo Iwona i Kazimierz
Zegarowie, Pani Marzena
Koczorska, Pan Mariusz
Kania – szafarz, opiekun
probostwa, a także i krawiec,
osoba zajmująca się
rękodziełem artystycznym
Europejska Akademia
Ochrony

osoby z dostępem do
Internetu i
umiejętnościach

Większość mieszkańców
posiada dostęp do Internetu
(niezadawalająca jakość)

X

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

X

23

środki udostępniane
przez gminę

Strona

ŚRODKI FINANSOWE
I POZYSKIWANIE FUNDUSZY
MIESZKAŃCY ( KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI)

Sołectwo korzysta
z Funduszu Sołeckiego, który
jest głównym źródłem
finansowania wsi. Ponadto
otrzymujemy wsparcie
ze strony gminy.
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informatycznych

kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)

INFORMACJE
DOSTĘPNE O
WSI

współpraca
zagraniczna i krajowa

publikatory, lokalna
prasa

książki, przewodniki,

Grupa Odnowy Wsi

X

Informacje o wsi na stronie
internetowej gminy, w prasie
lokalnej „Tygodnik śremski”,
Tydzień ziemi śremskiej”,
Kurier śremski, w gazetce
Informator Gminy,
w Centrum Kultury Książ
Wlkp.

X

Poprzez sołtysa wieś
współpracuje z gminą
i powiatem oraz Centrum
Kultury. Dobrze układa się też
współpraca z sąsiadującymi
sołectwami.
„Tydzień Ziemi Śremskiej”,
„Tygodnik Śremski”, „Kurier
Śremski”, Wirtualna Izba
Regionalna Gminy Książ
Wlkp.

X

X

24

związki
i stowarzyszenia

X

Artykuły:
Cudowny kamień we

Strona

pracownicy nauki

We wsi mieszka kilku
studentów, którzy starają się
pracować na rzecz lokalnej
społeczności. Ważni są dla nas
seniorzy, którzy znają historię
wsi. Właścicielem Europejskiej
Akademii Ochrony jest dr
nauk humanistycznych Pan
Andrzej Bryl. Absolwent
trzech uczelni wyższych,
w tym Uniwersytetu
w Moskwie. Jest pierwszym
Polakiem, który uzyskał
w Światowym Instytucie
Taekwondo w Kanadzie stopień mistrzowski. Ponadto
jest twórcą pierwszego w
Polsce bojowego systemu
walki dla specjalnych jednostek
wojsk antyterrorystycznych.
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Włościejewkach – opis
Maksymiliana Barucha, 1907r.,
Historia kościoła we
Włościejewkach, 1907 r.
O kościele i obrazie
Najświętszej Panny we
Włościejewkach, 1920 r.
Przyczynek do kwestyi
i wyrytych stop na kamieniach
, 1894 r. Wywiezienie ks. Bąka,
1874 r.
Dawna prasa:
Goniec Wielkopolski 13
wrzesień 1880 r.- odpust we
Włościejewkach. Goniec
Wielkopolski 07.04.1926 r. –
Organistówka we
Włościejewkach.
Goniec Wielkopolski 1881 r.
Weteran 1830 r. Ciszak,
Włościejewki.
Postęp 1904 r. Włościejewki.
Posiadłość Pana Maja.
Wiarus 1874 r. podziękowanie Kazimierza
Niegolewskiego. Wiarus 1874r.
zajęcie probostwa
Włościejewki.
Legendy:
Cudowny kamień. Legenda
o Włościejewkach.
Zdjęcia i ryciny:
40 – Lecie pracy nauczyciela
Franciszka Kasperskiego,
Dwór Włościejewki (1914 r,),
Napoleon Bonaparte
i Andrzej Niegolewski (1808r.)
Pocztówka Włościejewki
(1910r.)
Polichromia ścienna, Kościół
NMP Włościejewki,
2 poł. XV w. Pracownicy leśni
Wilhelma Beyme.
Włościejewki lata 30. XX
wieku. Spichlerz Włościejewki
1992 r.
Stowarzyszenie młodzieży
Włościejewskiej, 1930 r.
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Władysław Niegolewski pocztówka z serii Zjazd
Włościejewski.

strony www

Strona internetowa fanpage
Parafia Włościejewki.
Sołectwo Włościejewki nie
posiada jeszcze strony
internetowej, nie mniej jednak
informacje dotyczące wsi
umieszczane są na stronie
Gminy i Centrum Kultury.

X

Strona
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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.

1. Czyste powietrze, piękny krajobraz,
unikalna flora, dużo lasów, jezior i stawów –
sprzyjające rekreacji. J
2. Lasy bogate w grzyby, jagody. J
3. Bogactwo zwierzyny leśnej i polnej (dziki,
jelenie, daniele, łosie, sarny, bobry, borsuki,
lisy, jenoty, bażanty, kuropatwy. J
4. Zabytkowy kościół z przełomu XV i XVI
w. (konsekracja w 1569 r.) oraz zabytkowe
witraże i malowidła ścienne. T
5. W zachodniej absydzie kościoła
umieszczony kamień ze śladami stóp Matki
Bożej (pielgrzymki do Matki Bożej). T
6. Zabytkowy dzwon z roku 1741r.
mieszczący się na parafialnym cmentarzu. T

(słabości wewnętrzne)

1. Niewystarczające fundusze na
potrzeby wsi. B.
2. Obiekty sakralne wymagające
remontu. T
3. Świetlica wiejska niedoposażona. S
4. Słaby zasięg telefonii komórkowej
i Internetu z uwagi na
ukształtowanie terenu. J
5. Brak kanalizacji sanitarnej. S
6. Niewystarczająca ilość chodników
przy drogach gminnych. S
7. Drogi gminne wymagające
modernizacji. S
8. Zwierzyna leśna i bobry niszczące
uprawy. B
9. Zwierzyna leśna stwarzająca
zagrożenie dla kierowców. J
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7. Pamiątkowa tablica spiżowa
upamiętniająca Odsiecz Wiedeńską Króla
Jana III Sobieskiego. T
8. Zabytkowa plebania z końca XIX w. T

10. Zabudowa rozproszona
niesprzyjająca integracji. J
11. Niewystarczająca oferta kulturalna,
edukacyjna i rekreacyjna w świetlicy
wiejskiej. J

9. Zabytkowy budynek dawnej szkoły
z 1896 r. - obecnie świetlica wiejska. T

12. Boisko sportowe wymagające
doposażenia. S

10. Zabytkowa figura Matki Boskiej
ufundowana przez dawnych właścicieli
dworu, usytuowana w centrum wsi. T

13. Brak placu zabaw. S

14. Niewystarczająca wiedza młodego
pokolenia na temat historii
sołectwa. T
11 Bogata i udokumentowana historia wsi. T
15. Brak kompleksowej, jednej
12. Wiele pomników przyrody. T
publikacji mówiącej o historii,
legendach i podaniach
13. Zespół pałacowo parkowy, należący
o Włościejewkach. T
obecnie do prywatnego przedsiębiorcy,
w którym funkcjonuje Europejski Ośrodek 16. Zakłócana cisza w sołectwie
pojazdami terenowymi. J
Szkoleniowy Akademii Ochrony (promujący
i rozwijający sołectwo). B
17. Nocne manewry firmy Delta
14. Osoby posiadające bogatą wiedzę
i umiejętności chętnie działające na rzecz
sołectwa .T

Security zakłócające ciszę nocną. J
18. Brak możliwości korzystania
z czystego jeziora oraz stawów ,
będących w rękach prywatnych. J

15. Kultywowanie przez mieszkańców
tradycji religijnych np. nabożeństwa majowe, 19. Niewystarczająca ilość punktów
świetlnych. S
różańcowe itp. oraz jedyny w powiecie
20. Brak strony internetowej. B
obrzęd nałożenia szkaplerza „ Odpust ku
czci Matki Boskiej Włościejewskiej”. T
21. Brak siłowni zewnętrznej. S
16. We wsi żywa gwara i obrzędy świeckie22. Brak parkingów we wsi. S
kolędnicy, dożynki. T
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17. Ciekawe legendy i podania związane
z drewnianym kościółkiem, który
się zatopił. T

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

Id: 8942F8E0-0A5D-4A0E-ABF4-DF148329E3F3. Przyjęty

Strona 28

18. Tradycyjne potrawy (pyry z gzikiem, pyry
bryzgane polewka, czernina. T
19. Działająca Grupa Odnowy Wsi
i aktywna rada sołecka na czele z sołtysem
i radnym. T
20. Kilkoro przedsiębiorców wspierających
sołectwo. B
21. Aktywnie działająca liga” W”
i młodzieżowy chór parafialny. J
22. Lokalne prywatne firmy dające
zatrudnienie. B
23. Zabytkowy Kościół pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny atrakcją
turystyczną i religijną T
24. Sołectwo dysponujące terenem gminnym
pod miejsce rekreacji (plac zabaw). S
25. Cudowny obraz Matki Boskiej
Niepokalanego Poczęcia - słynący z mocy
uzdrawiania i z łask (liczne wota).T
26. Żywa pamięć o Olędrach, którzy
wprowadzili innowacyjne metody osuszenia
terenów (szczególnie rowów).T
27. Prywatne działki pod zabudowy
jednorodzinne, możliwość przyciągnięcia
nowych mieszkańców B
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28. Polodowcowe ukształtowanie terenu
wykorzystywane przez firmę– „Autodrom
4x4”.- atrakcja turystyczna. J
29. Piękne jezioro i zarybione stawy na
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terenie Włościejewek. J
30. Wyodrębniony fundusz sołecki. B

SZANSE

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)

ZAGROŻENIA

(zagrożenie płynące z otoczenia)

1.Współpraca z samorządami gminnym
i powiatowym. J

1. Brak komunikacji PKS.- utrudnienia
komunikacyjne. J

2. Program Wielkopolska Odnowa Wsi
szansą rozwoju i integracją sołectwa. J

2. Niska opłacalność produkcji
rolnej. B

3. Pensjonat Stara Ceglarnia
w pobliskich Jarosławkach szansą na rozwój
turystyki w sołectwie. J
4. Oznakowany szlak rowerowy biegnący
przez sołectwo szansą na promocję wsi. B
5. Współpraca z lokalnymi mediami szansą
na promocję działań w sołectwie. B

3. Biurokracja i duża konkurencja
w pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych. B
4. Brak chodnika przy drodze
powiatowej. S
5. Utrudniony dostęp komunikacyjny

do lekarzy specjalistów. J
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6. Przynależność Gminy do Lokalnej Grupy
Działania szansą na pozyskanie środków
zewnętrznych. B
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5. ANALIZA POTENCJAŁU 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.
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 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.

31

 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 mieszkańców.

 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.
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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

1

0

6

3

9

1

7

2

(-/-)

(-/+)
Standard życia

Jakość życia

(warunki materialne)

(warunki niematerialne)

24; 3,5,6,7,12,13,19,21,22; 4

1,2,3,21,28,29;
4,9,10,11,16,17,18; 1,2,3; 1,5

Tożsamość wsi i wartości
życia wiejskiego
4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,
17,18,19,23,25,26; 2,14,15

18

0

3

0

(+/=)

Byt
(warunki ekonomiczne)
13,20,22,27,30; 1,8,20; 4,5,6;
2,3

5

3

3

2
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Standard: Obszar generalnie na minus. Silne strony wraz z szansami do słabych
stron i zagrożeń w stosunku 1/10. Analizując płaszczyznę z podziałem na obszar
wewnętrzny i zewnętrzny podobnie. Stosunek silnych stron do słabych ujemny 1/9,
stosunek szans do zagrożeń również na minus 0/1. Największą bolączką
mieszkańców sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura społeczno-kulturalnorekreacyjna, wymagająca uzupełnienia, doposażenia i modernizacji. Największym
problemem w tym obszarze są fundusze, a szansą na rozwój tej płaszczyzny środki
zewnętrzne.
Jakość: Obszar całościowo obojętny. Stosunek silnych stron wraz szansami
do słabych stron i zagrożeń w stosunku 9/9. Analizując płaszczyznę z podziałem
na obszar wewnętrzny i zewnętrzny ten drugi przedstawia się lepiej. Wewnętrznie
płaszczyzna jakości ujemna, stosunek silnych stron do słabych 6/7. Zewnętrznie
obszar dodatni-szanse do zagrożeń w stosunku 3/2. Zaleca się rozwój i zacieśnianie
relacji sąsiedzkich, integrację i aktywizację mieszkańców. Pomocą w rozwijaniu tego
obszaru byłoby również wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez
modernizację infrastruktury rekreacyjnej.
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Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Silne strony wraz z szansami
do słabych stron i zagrożeń w stosunku 18/3. W rozbiciu na płaszczyznę
wewnętrzną i zewnętrzną, ta pierwsza przedstawia się zdecydowanie lepiej. Silne
strony do słabych w stosunku 18/3. Zewnętrznie obszar obojętny, szanse
do zagrożeń w stosunku 0/0. Mieszkańcy mają silne poczucie przynależności
i tożsamości, opartej głównie na dziedzictwie historycznym wsi, kultywowaniu
tradycji religijnych i świeckich, w szczególności kultu Matki Boskiej Włościejewskiej
oraz walorach przyrodniczych sołectwa. Zaleca się dalsze kultywowanie owego
poczucia przynależności do wspólnoty i edukację w tym zakresie, przede wszystkim
młodego pokolenia.
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Byt: Obszar całościowo na plus. Silne strony wraz szansami do słabych stron
i zagrożeń w stosunku 8/5. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną
tendencja podobna. Wewnątrz silne strony do słabych w stosunku 5/3, zewnętrznie
szanse do zagrożeń 3/2. Mieszkańcy czują potrzebę poprawy warunków bytowych.
Sołectwo ma taką szansę, upatruje jej w środkach zewnętrznych i rozwoju turystyki.
Zaleca się przede wszystkim promocję miejscowości i propagowanie jej walorów
historyczno-przyrodniczych wraz z kultem Matki Boskiej Włościejewskiej.

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.

Włościejewki to wieś, gdzie mieszkają dobrzy, szczęśliwi
i zawsze uśmiechnięci ludzie, dla których ważną wartością
jest życie człowieka w zgodzie z naturą. Historyczna wieś
położona na szlaku pielgrzymkowym do Włościejewskiej
Matki Boskiej i Jej cudownego obrazu, jest niezwykła
i nieprzeciętna. Nietuzinkowa oferta edukacyjnorekreacyjna, przyciąga ludzi z całego kraju chcących
realizować swoje pasje. Dostępna infrastruktura
techniczna, rekreacyjna i społeczno-kulturalna podnosi
jakość życia nie tylko mieszkańców.
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” Włościejewki Matką Boską słynące,
pielgrzymów przyciągające!”
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7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI - WŁOŚCIEJEWKI na OKRES 12 m-c
Propozycje projektu

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

Punktacja

Hierarchia

Co nas najbardziej
zintegruje

Wspólne
kultywowanie
tradycji.

Organizacja dożynek parafialnowioskowych.

Tak

Tak

3+2+4+3=12

III

Na czym nam
najbardziej zależy

Doposażeniu
świetlicy.

Doposażenie świetlicy wiejskiej
w naczynia kuchenne.

Tak

Nie

4+4+5+5=18

I

Co nam najbardziej Zużyty
przeszkadza?
i stwarzający
zagrożenie piec
kaflowy

Wymiana ogrzewania na grzejniki
elektryczne.

Tak

Tak

5+5+3+4=17

II

Co najbardziej
Integracja z innymi
zmieni nasze życie? sołectwami.

Organizacja turnieju sołeckiego.

Tak

Tak

2+3+2+2=9

IV

Akcja sprzątania sołectwa.

Tak

Tak

1+1+1+1=4

V

Co nam przyjdzie
najłatwiej?

Uporządkowanie
wsi.

Na realizację jakiego projektu
planujemy pozyskać środki
zewnętrzne?
Z jakich źródeł

Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne. Dofinansowanie z Programu Wielkopolska
Odnowa Wsi

36

Odpowiedź
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Kluczowy problem
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8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI - WOJŚCIEJEWKI
Wizja wsi (hasłowa): „Włościejewki Matką Boską słynące, pielgrzymów przyciągające”
I. Plan rozwoju

1. CELE
Co trzeba osiągnąć aby
urzeczywistnić wizję
naszej wsi?

II. Program rozwoju

2. Co nam pomoże osiągnąć cele?

3. Co nam może
przeszkodzić?

(zasoby, silne strony, szanse)

(słabe strony, zagrożenia)

ZASOBY
których użyjemy

ATUTY

silne strony i szanse jakie
wykorzystamy

Projekty przedsięwzięcia jakie wykonamy

BARIERY

słabe strony jakie
wyeliminujemy, zagrożenia
jakich unikniemy

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

1. Kultywowanie
tradycji religijnych
i świeckich.

Zaangażowanie
mieszkańców
kultywujących
tradycje.

Teren przy kościele;
kościół, zabytki
Fundusz sołecki,
Grupa Odnowy
Wsi.

Niewystarczające
zasoby finansowe.
Niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców.

1.1 Organizacja odpustu parafialnego.
1.2 Organizacja pielgrzymki.
1.3 Organizacja lokalnego katolickiego
spotkania młodzieży.
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1.5 Przygotowanie pola namiotowego dla
pielgrzymów.
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1.4 Spotkania chóru parafialnego.

1.6 Organizacja dożynek wiejskich.
1.7 Organizacja wiejskiego śniadania
wielkanocnego
2. Odrestaurowanie
zabytków, miejsc
kultu oraz
rewitalizacja
cennych
przyrodniczo
obszarów

Aleja pomników
przyrody, cmentarz,
Kościół,
przydrożne krzyże
i figury,

Fundusz sołecki,
Kultywowanie
przez mieszkańców
tradycji religijnej,
funduszu unijne

Bariery formalnoprawne,
niewystarczające
środki finansowe

2.1 Odrestaurowanie ołtarza w kościele.
2.2 Odrestaurowanie zakrystii.
2.3 Odrestaurowanie ambony w kościele.
2.4 Odrestaurowanie zniszczonych
nagrobków na cmentarzu.
2.5 Utwardzenie arterii prowadzącej
do kościoła.
2.6 Rewitalizacja obszaru przy pomnikach
przyrody.
2.7 Oznakowanie tablicami
interaktywnymi pomników przyrody.
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2.8 Stworzenie ścieżki edukacyjnej ostoi
Orła Bielika.
Strona

2.9 Montaż ławek przy kościele.
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2.10 Odrestaurowanie przydrożnych
krzyży i kapliczek.

B. STANDARD ŻYCIA

1. Poprawa
i rozwój
infrastruktury
publicznej
i społecznej

Świetlica wiejska,
teren wokół
świetlicy, boisko
sportowe, GOW,
Aktywni
mieszkańcy

Fundusz Sołecki,
Budżet
Obywatelski, środki
UMWW, środki
z Unii Europejskiej

Niewystarczające
środki finansowe,
ograniczenia
formalno-prawne

1.1 Remont świetlicy wiejskiej, w tym
kuchni.
1.2 Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy (nasadzenia zieleni, zakup małej
architektury)
1.3 Budowa placu zabaw przy świetlicy
1.4 Budowa sceny
1.5 Opłotowanie terenu wokół świetlicy
1.6 Doposażenie boiska sportowego
(ławki, piłkochwyty itp.)
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1.8 Budowa miejsca biesiadnego (grill,
zadaszenie itp.)
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1.7 Budowa parkingu przy boisku

2. Rozbudowa
i poprawa
infrastruktury
technicznej

Współpraca
z gminą, powiatem,
istniejąca
infrastruktura
drogowa, GOW

Fundusz Sołecki,
Budżet
Obywatelski, środki
UMWW, środki
Unii Europejskiej

Niewystarczające
środki finansowe,
ograniczenia
formalno-prawne

2.1 Remont drogi gminnej 603020P
2.2 Remont drogi powiatowej 480P
2.3 Remont drogi gminnej nr 603024P
2.4 Remont drogi gminnej działka 111
2.5 Remont drogi gminnej działka 6
2.6 Remont drogi gminnej działka 160/1
2.7 Remont drogi prowadzącej do
Kościoła 603007P- działka 23
2.8 Budowa kanalizacji
2.9 Budowa oświetlenia przy drodze
powiatowej z Brzóstowni do
Włościejewek
2.10 Budowa światłowodu
2.11 Budowa gazociągu

Strona
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2.12 Budowa chodnika przy drodze
powiatowej 480P
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2.13 Remont chodnika przy drodze
gminnej 603007P
C.JAKOŚĆ ŻYCIA

1. Zwiększenie
oferty kulturalnej,
rekreacyjnej
i sportowej

Zaangażowanie
mieszkańców,
liderzy grupy
Odnowy Wsi,
Sołtys, Rada
Sołecka wraz
z członkami

Świetlica wiejska,
teren przy świetlicy,
boisko sportowe,
szklaki rowerowe,
Grupa Odnowy
Wsi.

Niewystarczające
środki finansowe,
niesprzyjająca aura,
niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców

1.1 Organizacja Dnia Kobiet
1.2 Organizacja Dnia Dziecka
1.3 Organizacja Festynu sołeckiego
1.4 Organizacja wycieczek
krajoznawczych
1.5 Organizacja zawodów sportowych
1.6 Organizacja zajęć aerobiku
1.7 Organizacja rajdu rowerowego
1.8 Organizacja nordic walking
1.9 Organizacja kuligu wiejskiego

Osoby posiadające
odpowiednią
wiedzę

Świetlica wiejska,
Niewystarczające
teren przy świetlicy, środki finansowe,
boisko sportowe,
niewystarczające

2.1 Organizacja kursu komputerowego
2.2 Organizacja kursu nauki języka obcego
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2. Zwiększenie
oferty edukacyjnej
i szkoleniowej

41

1.10 Wiejskie pieczenie kiełbasy

i specyficznej
umiejętności

Grupa Odnowy
Wsi.

zaangażowanie
mieszkańców

2.3 Organizacja warsztatów decupaqe
2.4 Organizacja kursów nauki pływaniawyjazdy dzieci i młodzieży na basen
2.5 Organizacja warsztatów dietetycznych
2.6 Organizacja warsztatów kosmetologii
(make - up, perfumeryjnych itp.)

D. BYT

Mieszkańcy,
Internet, archiwa,
stare czasopisma,
wiedza pozyskana
od pasjonatów
historii, kroniki,
współpraca
z Gminą
Grupa Odnowy
Wsi.

Niewystarczające
środki finansowe,
niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców

1.1 Wydanie folderu promującego
sołectwo i jego historię
1.2 Założenie i bieżące utrzymanie strony
internetowej sołectwa
1.3 Montaż witaczy
1.4 Zakup gadżetów promujących
sołectwo
1.5 Szkolenia z pozyskiwania i rozliczania
środków zewnętrznych
1.6 Wyznaczenie działek pod zabudowę

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

Id: 8942F8E0-0A5D-4A0E-ABF4-DF148329E3F3. Przyjęty

Strona 42

42

Wszystkie
charakterystyczne
zasoby wsi (zabytki,
ciekawe
przyrodniczo
obszary) Świetlica
wiejska, teren
wokół świetlicy,
boisko

Strona

1. Promocja
miejscowości,
poprawa warunków
bytowych
mieszkańców
i przyciągnięcie
nowych
mieszkańców

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 wprowadzenia zmian w pozostałych elementach
strategii.
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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 – Włościejewki
uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:

1. Zegar Iwona
2. Kania Mariusz
3. Koczorska Marzena
4. Zegar Kazimierz

Podpis moderatorów odnowy wsi:

1. Ewa Jankowiak
2. Mirosława Woźniak

Załączniki:

Strona
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1. Lista obecności na warsztatach sołeckich.
2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz
warsztatów sołeckich (płyta CD).
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/ 248/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Włościejewki, 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 sutuacja
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 bedą miały istotny wpływ na kształtowanie przyszłościowego wizerunku wsi.
W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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SOŁECKA STRATEGIA
ROZWOJU
WŁOŚCIEJEWKI
Gmina Książ Wielkopolski

Dokument sporządzony przez przedstawicieli
Grupy Odnowy Wsi:

Zegar Iwona
Kania Mariusz
Koczorska Marzena
Zegar Kazimierz
z udziałem moderatorów:
Ewa Jankowiak
Mirosława Woźniak
Lipiec 2017 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.
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A jeszcze przed wizją
Zadanie domowe:
Analiza zasobówCzas pomęczyć głowę.
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Przed szkoleniem
odbyło się spotkanie,
taka wizja lokalnatak na rozruszanie.
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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.
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Wśród nich Grupy Odnowy
Tak jakby ocena…
Kogoś z zewnątrz,
więc dająca świeżego spojrzenia
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To chyba by było na tyle
Co do zawartości.
Jeszcze tylko załączniki,
Te dopełnią całości.
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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.
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Urząd kusi gminy
moderatorami.
Za ich udział dodatkowo
obdarza punktami.
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Cudowny Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XVII w.
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1. WPROWADZENIE
Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków
Grupy Odnowy Wsi - sołectwa Włościejewki, 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 jego rozwojowi poprzez uporządkowanie
działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Ma charakter
integracyjny w stosunku do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz urzędu
gminy.

Grupa Odnowy Wsi w czasie warsztatów opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju.
Centrum Kultury – Książ Wielkopolski, dnia 21 - 22.VII.2017r.
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W toku prac nad strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

Przeprowadzono analizę zasobów, które uświadomiły grupie, co ma jej wieś,
czym dysponuje i jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju
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 - 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 ją osiągnąć.

2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI
wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie
Gmina: Książ Wlkp.
Faza
odnowy

Sołectwo: Włościejewki
Zakres działań

*

Liczba mieszkańców: 280 osób

Rozwój organizacyjny

brak działań

istnieje tylko rada sołecka

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy

rozproszone działanie organizacji

*

X

X

X

planowanie w krótkim
horyzoncie czasowym

7

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi
i integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć

podejmuje się kroki na rzecz
skoordynowania działań organizacji
we wsi

opracowanie planu
i programu odnowy dla
całej wsi

Strona

A
Inicjalna

porządkowanie wsi
projekty startowe
(z programu krótkoterminowego)

*

brak planowania działań
w wymiarze całej wsi

działania spontaniczne
zawiązana grupa odnowy wsi

Sterowanie rozwojem
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zawiązane stowarzyszenie na rzecz
rozwoju (odnowy) wsi

wykorzystywanie
gminnych instrumentów
wsparcia

skoordynowane działanie
organizacji obecnych we wsi

proste instrumenty
komunikacji wewnętrznej

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

X

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

C
Zaawansowana

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych
posesji

systematyczne planowanie
działań, (np. roczne plany
rzeczowo-finansowe,
kalendarze imprez)
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B
Początkowa

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

liczna grupa odnowy wsi
(skupia przedstawicieli organizacji
i instytucji)
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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

instrumenty wsparcia
działań prywatnych

Strona
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Wstaw X gdy spełnia warunek

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

Sprawozdanie z wizji w terenie.
Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Włościejewki dnia 20.07.2017r.
Uczestnicy: sołtys, Prezes Powiatowego Stowarzyszenia sołtysów i lider GOW- Iwona Zegar, członek GOW Marzena
Koczorska, mieszkaniec- Mariusz Kania, gminny koordynator programu – Danuta Biniasz-Celka
Włościejewki - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Książ Wielkopolski,
składające się z dwóch miejscowości - Włościejewki 211 mieszkańców i Międzybórz 49 mieszkańców. Główny szlak
komunikacyjny we Włościejewkach to droga powiatowa, utwardzona bitumicznie z niepełną infrastrukturą okołodrogową
(oświetlona, bez chodnika). Podobnie wygląda wiodąca arteria gminna. Przez Międzybórz przebiega bitumiczna droga gminna,
również z niewystarczającą infrastrukturą okołodrogową. W sołectwie są także mniej znaczące drogi tłuczniowe i gruntowe.
Zabudowę w obydwu miejscowościach stanowią głównie domki jednorodzinne, jest też kilka posesji wielorodzinnych (min.
ośmioraki, blok) Zabudowa w większości miejscowości zwarta, miejscami rozproszona. Sołectwo w zasobach infrastruktury
rekreacyjno-społecznej posiada: plac zabaw, boisko, salę wiejską. Wieś otoczona lasami, polami i łąkami, jest w 100%
zwodociągowana, brakuje kanalizacji. Włościejewki mogą poszczycić się wieloma pomnikami przyrody oraz zabytkowym
kościołem z cennymi historycznie i kulturowo eksponatami. W sołectwie funkcjonuje niesformalizowana Grupa Odnowy.

Data: 20.07.2017 r.

Sporządziły: Ewa Jankowiak, Mirosława Woźniak
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Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD).
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Włościejewki korzystają z funduszu sołeckiego i wsparcia gminy, poprzez którą pozyskują środki zewnętrzne.

Odrestaurowana Oranżeria

Budynek dawnej szkoły – świetlica
wiejska

Architektura Włościejewki

Zabytkowy kościół z XVI w.

Pomnik przyrody

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

Strona

11

Architektura Międzybórz

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

PRZYRODNICZY

walory krajobrazu,
rzeźby terenu

stan środowiska

walory klimatu
walory szaty roślinnej
cenne przyrodniczo
obszary lub obiekty

zasobu
jakim wieś dysponuje
Wieś położona
w południowo- zachodniej
części Gminy Książ
Wielkopolski.
Teren pagórkowaty,
polodowcowy z morenami
czołowymi.
Część wsi stanowią lasy, pola
uprawne, łąki i stawy. Ponadto
na terenie wsi istnieje
naturalny, profesjonalny tor
off road

Małe

Duże

Wyróżniające

X

Bardzo czyste, wśród walorów
przyrodniczych
i jezior. Brak firm
przemysłowych, które
zanieczyszczałyby środowisko

X

Klimat umiarkowany
z występującymi anomaliami
np. wiatrami i burzami

X

Lasy i łąki

X

Pomniki przyrody: dąb, sosna,
lipa, topola oraz inne drzewa
modrzewie i buki

X
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RODZAJ ZASOBU *

Znaczenie
zasobu(odpowiednio wstaw X)

Strona

Opis
(nazwanie)

świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)

wody powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)
wody podziemne
gleby

Spotkać można dziki, jelenie,
daniele, sarny, stada kuropatw
i bażantów, bobry, liczne
ptactwo, lisy i zające.
Gniazdują rzadkie gatunki
ptaków takich jak: bocian
czarny, dzięcioł trójpalczasty
czy dzięcioł zielony. Ze
względu na dziewicze tereny i
czyste środowisko gniazduje
kilka par orłów Bielika
Amerykańskiego

X

Prywatne zarybione stawy,
jeziora

X

Studnie głębinowe
Gleby od III do VI klasy

X
X

kopaliny

walory przestrzeni
wiejskiej publicznej

Zabudowa zarówno zwarta jak
i rozproszona.
Zabudowa zwarta, domy
wzdłuż drogi powiatowej
nr 4080P oraz drogi gminnej
nr 603007. Pozostała
zabudowa rozproszona przy
wewnętrznych drogach
gminnych oraz drogach
śródpolnych.

X
X

Świetlica wiejska w budynku
dawnej Szkoły Podstawowej
z terenem przyległym wokół.
Świetlica znajduje się pośrodku
wsi, przy drodze gminnej
603007; naprzeciwko świetlicy
boisko sportowe
do piłki nożnej usytuowane
na działce gminnej.
Na najwyższym wzniesieniu
stoi kościół pw. Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanie
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KULTUROWY

walory architektury

Tereny polodowcowe

Strona

walory geotechniczne

Poczętej pochodzący z
przełomu XV i XVI wieku.
Wokół kościoła na obniżonym
terenie cmentarz, kilka
stawów, liczne drzewa oraz
zabytkowy dzwon i krzyż.
X

Strona
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walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej

Wieś zabudowana
ośmiorakami oraz zagrodami
gospodarczymi i prywatnymi
domami.
We Włościejewkach są dwie
duże prywatne posesje:
pierwsza usytuowana
w centrum wsi przy drodze
gminnej nr 603007,
składająca się z pałacu,
Ośrodka i Oranżerii.
Druga przy drodze powiatowej
nr 4080P funkcjonująca jako
jedyny w Europie Europejski
Ośrodek Szkoleniowy
Akademii Ochrony. Ośrodek
zajmuje teren 150 ha i
usytuowany jest wśród
ekologicznych czystych lasów
i jezior. W skład ośrodka
szkoleniowego wchodzą m. in.
strzelnica z pasem taktycznym
oraz baza hotelowowypoczynkowa, która posiada
miejsca noclegowe o
zróżnicowanym standardzie.
Do dyspozycji atrakcyjne
pomieszczenia gościnne
w XIX wiecznym wiatraku, jak
i kilkuosobowe pokoje
utrzymane w staropolskiej
stylistyce.
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zabytki i pamiątki
historyczne

Świetlica wiejska w budynku
dawnej Szkoły Podstawowej –
oddanej do użytku w 1896r.
Na najwyższym wzniesieniu
stoi kościół
pw. Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej
Pierwotnie drewniany,
wybudowany jako wotum
dziękczynne za wygraną bitwę
pod Grunwaldem. Obecny
kościół murowany pochodzący
z XVI wieku, w stylu Gotyku
Nadwiślańskiego z bogato
zdobionym ażurowym
portykiem. Wokół kościoła na
obniżonym terenie cmentarz,
zabytkowa dzwonnica z 1741r.
następnie staw i liczne drzewa
oraz zabytkowy krzyż i figura.
We wschodniej części kościoła
w półokrągłej absydzie
wmurowany został cudowny
kamień z odciśniętymi jak
głosi legenda śladami stóp
Matki Bożej.
W południowo wschodniej
części kościoła jest
wmurowana płaskorzeźba
Ecce Homo z roku 1932- wg.
obrazu Adolfa Hyły. Od
południowej strony
dobudowana kaplica boczna
jak głosi legenda jako wotum
dziękczynne od Króla Jana III
Sobieskiego.
W 200-ną rocznicę tego
wydarzenia została
ufundowana spiżowa tablica
pamiątkowa, którą można
zobaczyć przy wejściu
do kościoła. Największym
skarbem Włościejewek jest
Cudowny Obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem z połowy
XVII wieku, przywieziony
przez kupców z Mediolanu.
Obraz przedstawia Madonnę

obleczoną w promienie
słoneczne, z księżycem pod Jej
stopami. Na ręku trzyma
Dzieciątko Jezus. Obraz został
namalowany tłustą temperą na
lipowej desce. Cudowny Obraz
Łaskami słynący,
o czym świadczą liczne wota
dziękczynne, w XVIII wieku
został ukoronowany złotymi
koronami papieskimi, które
niestety podczas zawieruchy
wojennej zaginęły.
Dobrodziejem kościoła był
Pułkownik Andrzej
Niegolewski słynny
Napoleończyk spod
Samosierry, który za zasługi
wojenne otrzymał medal od
Napoleona.
osobliwości kulturowe
X

Wieś rzymskokatolicka.
Obchodzone są wszystkie
święta kościelne, mieszkańcy
biorą udział w procesjach
Bożego Ciała budując ołtarze
przy kościele parafialnym oraz
wzdłuż drogi gminnej.
Następnie mieszkańcy oraz
turyści z innych parafii i okolic
biorą udział w słynnym na cały
powiat śremski i województwo
wielkopolskie, obchodzonym
w połowie lipca odpuście
parafialnym ku czci Matki
Boskiej Włościejewskiej
(Szkaplerznej). Dzieci, które
w danym roku przystąpiły
do pierwszej komunii
św. z pobliskich parafii na
odpuście tym przyjmują
szkaplerz. Ponadto
organizowane przez
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święta, odpusty,
pielgrzymki

Przydrożne krzyże, figura
Najświętszej Maryi Panny,
Kościół, cmentarz, kaplica.

Strona

miejsca, osoby i
przedmioty kultu

proboszcza ks. Andrzeja
Dolskiego piesze pielgrzymki
do Borku Wlkp. na odpust.
X
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Pierwsza wzmianka
o Włościejewkach pochodzi
z roku 1332 i mówi
o Dobrogoście
Włoszczegowskim.
Wieś położona była na
uczęszczanym Szlaku.
Przechodzący kupcy
zatrzymywali się
w rozbudowanej sieci karczm,
zajazdów i noclegowni. Dzięki
kupcom i zostawianych przez
nich pieniądzom wieś
Włościejewki były w tym
czasie bogatą osadą, która
mogła sobie pozwolić na
okazały kościół.
Z kościołem wiąże się wiele
legendy, podania i fakty pięknych legend. Pierwszy
drewniany kościół, który (jak
historyczne
głosi legenda) podczas mszy
św. zapadł się wraz
z księdzem i przykościelnym
cmentarzem, pod ziemię.
Na powierzchnię wypłynęła
woda i powstało jezioro. Stare
kroniki donoszą, iż pewnego
razu 12- letnia sierota Zuzanna
pasła gęsi nad jeziorem i wtedy
usłyszała cichy głos dzwonu,
pochyliła się nad taflą wody
i w głębinie ujrzała dzwon,
pod powierzchnią wody.
Zanurzyła w wodzie swój
warkocz i obwiązawszy go
wyciągnęła dzwon na
powierzchnię. Jak opowiadała
dzwon był tak lekki, że bez

Strona

tradycje, obrzędy,
gwara

Kolędnicy, wielkanocne
niedźwiedzie, wieńce
dożynkowe, spotkania wigilijne
i noworoczne, święcenie
potraw wielkanocnych
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przekazy literackie

Stare kroniki i archiwa
diecezjalne

18

wysiłku go wydobyła. Dzwon
umieszczono na dzwonnicy
w nowo wybudowanym już
kościele. Kiedy po kilku latach
sierotka Zuzanna umarła i
odbywał się pogrzeb, dzwon,
który wydobyła z odmętów
sam zaczął bić trzy razy
rzewnym tonem, po czym pękł
i spadł na ziemię. Pęknięty
dzwon można było oglądać do
czasu II wojny światowej. W
czasie okupacji hitlerowskiej,
Niemcy zabrali go i przetopili
na armaty. Zachowało się
jedynie serce cudownego
dzwonu. Inna legenda głosi, iż
pewnego dnia wieczorem nad
pobliskim wzgórzem ukazała
się świetlista łuna. Gdy chłopi
pobiegli zobaczyć co się stało
ujrzeli rozpalony do
czerwoności kamień a na nim
odciśnięte ślady stóp. Uznano
to za fakt, że Matka Boża
wskazała miejsce,
w którym chce mieć swój
kościół z upodobaniem tego
właśnie miejsca. Kamień jest
obecnie wmurowany
w ścianę kościoła. Z budową
kościoła wiąże się inna
legenda. Podobno gdy
robotnicy stawiali mury
kościoła wydarzyła się dziwna
rzecz. Gdy jednego dnia
postawili metr muru, to
następnego dnia gdy przyszli
było dobudowane drugie tyle,
a na szczycie zakwitły białe
rumianki. Uznano to za cud
i wierzono, że Matka Boża
pomagała budować swój
kościół.

ważne postacie
i przekazy historyczne

Poprzedni właściciele –
Niegolewscy
płk Andrzej Niegolewski
Kazimierz Niegolewski
ks. Ludwik Rybka

X

X

specyficzne nazwy

Włościejewskie Olędry

specyficzne potrawy

Stare przepisy, pyry z gzikiem,
polewka, kiszka, szneki, ślepe
ryby, czernina, placek
drożdżowy

X

Chór działający przy kościele
składający się
z dziewczynek
z pobliskich okolic.

X

dawne zawody
zespoły artystyczne,
twórcy

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ II

RODZAJ ZASOBU

Kilka prywatnych działek pod
zabudowę jednorodzinną

Znaczenie
zasobu(odpowiednio wstaw
X)
Małe

Duże

Wyróżniające

X

działki pod domy
letniskowe

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

Strona

OBIEKTY I TERENY

działki pod zabudowę
mieszkaniową

Opis
(nazwanie)
zasobu
jakim wieś dysponuje

miejsca uprawiania
sportu
miejsca rekreacji

ścieżki rowerowe,
szlaki turystyczne

szkoły

Świetlica wiejska w budynku
byłej Szkoły Podstawowej,
składająca się z sali, kuchni
oraz łazienki.

X

Boisko do piłki nożnej

X

Lasy, stawy, jeziora, boisko

X

Szlak rowerowy Łącznik
„Do Starych Kościółków”
Kolor szlaku: ŻÓŁTY.
Długość: 7,8 km.
Włościejewki - Włościejewice
– Błażejewo
Szlak rozpoczyna się przy
miejscu postojowym
w Błażejewie i prowadzi
wyłącznie drogą asfaltową.
Przy miejscu postojowym
spotykamy jeszcze dwa szlaki
rowerowe. Zielony „Pagórki
Dolskie” oraz czarny „Polnymi
Drogami”.
W sołectwie nie ma szkoły,
dzieci dojeżdżają do
przedszkola oraz szkoły
podstawowej i gimnazjum
do miejscowości Mchy.
Natomiast do szkół średnich
i zawodowych do Śremu
i Jarocina, a studenci do
Poznania i Leszna.

X

X
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

sale spotkań, świetlice,
kluby

X

Strona

place publicznych
spotkań, festynów

Teren przy wiejskiej świetlicy,
boisku sportowym oraz teren
przy kościele. Ponadto do
dyspozycji jest teren
Autodromu 4x4.
Na terenie Autodromu
do dyspozycji jest wydzielone
miejsce do grillowania,
zaplecze sanitarne oraz
cateringowe
do prezentacji, szkoleń
i integracji.

X

przedszkola

Brak, najbliższe w Mchach
i Książu Wlkp.

X

biblioteki

Brak, najbliższa w Książu
Wlkp.
Brak, najbliższe w Książu
Wlkp.

X

placówki opieki
społecznej

Brak, najbliższe w Książu
Wlkp. oraz w Mchach.

placówki służby
zdrowia

drogi (nawierzchnia,
oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi,
przystanki

sieć telefoniczna
i dostępność Internetu

telefonia komórkowa

Wieś posiada wodociąg, brak
natomiast kanalizacji.

X

Drogi asfaltowe i polne,
oznakowane i oświetlone
w zabudowie zwartej.

X

Chodnik wzdłuż dróg gminnej
nr 603 007.
Dwa przystanki PKS dla
autobusu PKS i szkolnego.

X

Wieś posiada radiową sieć
telefoniczną orasz Internet
(komórkowy)

X

Występują problemy
z zasięgiem telefonii
komórkowej

X

X
inne

CB radio

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ III

Indywidualne gospodarstwa
rolne (7 gosp.), 1 sklep

Znaczenie
zasobu(odpowiednio wstaw
X)
Małe

Duże

Wyróżniające

X
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miejsca pracy
(gdzie, ile? )

Opis
(nazwanie)
zasobu
jakim wieś dysponuje

Strona

RODZAJ ZASOBU

P
O
D
A
R
K
A
I
R
O
L
NI
C
T
W
O

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wodociąg, kanalizacja

X

spożywczy,
Prywatny Ośrodek
Szkoleniowy Pana Bryl –
dający zatrudnienie kilkunastu
lokalnym osobom

znane firmy
produkcyjne i zakłady
usługowe i ich
produkty

Usługi ogólnobudowlane,
usługi kominiarskie i
krawieckie.
„Książ-Rol” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo RolnoProdukcyjno- HandlowoUsługowe

X

gastronomia

Uprawy, hodowle

możliwe do
wykorzystania odpady
produkcyjne

X

Zboża, rzepak, kukurydza,
ziemniaki, hodowla świń, krów
mlecznych, bydła opasowego
oraz owiec (stado owiec liczące
ok. 120 szt.) Łąki
wykorzystywane są na siano
lub sianokiszonkę, miód
Obornik i gnojowicę
przeznacza się do nawożenia
pół. Natomiast drewno
pozyskane w lesie
wykorzystuje się na opał.

X

X

zasoby odnawialnych
energii
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gospodarstwa rolne

Kilka gospodarstw rolnych
z hodowlą krów mlecznych,
owiec i trzody chlewnej, które
służą zaspokajaniu własnych
potrzeb. Jedno duże
produkcyjne gospodarstwo
rolne (w dzierżawie)
zatrudniające kilkadziesiąt
osób.

X

Strona

miejsca noclegowe

W ośrodku szkoleniowym dla
uczestników szkoleń

X

X

środki
wypracowywane

Imprezy na terenie sołectwa
finansują zarówno mieszkańcy
jak i władze gminne. W czynie
społecznym panie
przygotowują smakołyki,
panowie teren pod imprezę,
miejsca dla gości.

X

autorytety i znane
postacie we wsi

Sołtys Iwona Zegar wraz
z radą sołecką oraz
małżonkiem, który jest
radnym Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. Istotne
decyzje podejmuje się
wspólnie. Od 2016 r. we wsi
działa tez Grupa Odnowy Wsi,
gdzie liderem jest sołtys.
Pan Andrzej Bryl mistrz
Taekwondo, twórca
pierwszego bojowego systemu
walki, właściciel dynamicznie
rozwijającego się konsorcjum
Delta Security
Pan Andrzej Bryl

X

X

przedsiębiorcy,
sponsorzy

Państwo Iwona i Kazimierz
Zegarowie, Pani Marzena
Koczorska, Pan Mariusz
Kania – szafarz, opiekun
probostwa, a także i krawiec,
osoba zajmująca się
rękodziełem artystycznym
Europejska Akademia
Ochrony

osoby z dostępem do
Internetu i
umiejętnościach

Większość mieszkańców
posiada dostęp do Internetu
(niezadawalająca jakość)

X

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

X
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środki udostępniane
przez gminę

Strona

ŚRODKI FINANSOWE
I POZYSKIWANIE FUNDUSZY
MIESZKAŃCY ( KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI)

Sołectwo korzysta
z Funduszu Sołeckiego, który
jest głównym źródłem
finansowania wsi. Ponadto
otrzymujemy wsparcie
ze strony gminy.

informatycznych

kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)

INFORMACJE
DOSTĘPNE O
WSI

współpraca
zagraniczna i krajowa

publikatory, lokalna
prasa

książki, przewodniki,

Grupa Odnowy Wsi

X

Informacje o wsi na stronie
internetowej gminy, w prasie
lokalnej „Tygodnik śremski”,
Tydzień ziemi śremskiej”,
Kurier śremski, w gazetce
Informator Gminy,
w Centrum Kultury Książ
Wlkp.

X

Poprzez sołtysa wieś
współpracuje z gminą
i powiatem oraz Centrum
Kultury. Dobrze układa się też
współpraca z sąsiadującymi
sołectwami.
„Tydzień Ziemi Śremskiej”,
„Tygodnik Śremski”, „Kurier
Śremski”, Wirtualna Izba
Regionalna Gminy Książ
Wlkp.

X

X

Artykuły:
Cudowny kamień we
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związki
i stowarzyszenia

X

Strona

pracownicy nauki

We wsi mieszka kilku
studentów, którzy starają się
pracować na rzecz lokalnej
społeczności. Ważni są dla nas
seniorzy, którzy znają historię
wsi. Właścicielem Europejskiej
Akademii Ochrony jest dr
nauk humanistycznych Pan
Andrzej Bryl. Absolwent
trzech uczelni wyższych,
w tym Uniwersytetu
w Moskwie. Jest pierwszym
Polakiem, który uzyskał
w Światowym Instytucie
Taekwondo w Kanadzie stopień mistrzowski. Ponadto
jest twórcą pierwszego w
Polsce bojowego systemu
walki dla specjalnych jednostek
wojsk antyterrorystycznych.
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Włościejewkach – opis
Maksymiliana Barucha, 1907r.,
Historia kościoła we
Włościejewkach, 1907 r.
O kościele i obrazie
Najświętszej Panny we
Włościejewkach, 1920 r.
Przyczynek do kwestyi
i wyrytych stop na kamieniach
, 1894 r. Wywiezienie ks. Bąka,
1874 r.
Dawna prasa:
Goniec Wielkopolski 13
wrzesień 1880 r.- odpust we
Włościejewkach. Goniec
Wielkopolski 07.04.1926 r. –
Organistówka we
Włościejewkach.
Goniec Wielkopolski 1881 r.
Weteran 1830 r. Ciszak,
Włościejewki.
Postęp 1904 r. Włościejewki.
Posiadłość Pana Maja.
Wiarus 1874 r. podziękowanie Kazimierza
Niegolewskiego. Wiarus 1874r.
zajęcie probostwa
Włościejewki.
Legendy:
Cudowny kamień. Legenda
o Włościejewkach.
Zdjęcia i ryciny:
40 – Lecie pracy nauczyciela
Franciszka Kasperskiego,
Dwór Włościejewki (1914 r,),
Napoleon Bonaparte
i Andrzej Niegolewski (1808r.)
Pocztówka Włościejewki
(1910r.)
Polichromia ścienna, Kościół
NMP Włościejewki,
2 poł. XV w. Pracownicy leśni
Wilhelma Beyme.
Włościejewki lata 30. XX
wieku. Spichlerz Włościejewki
1992 r.
Stowarzyszenie młodzieży
Włościejewskiej, 1930 r.

Władysław Niegolewski pocztówka z serii Zjazd
Włościejewski.

strony www

Strona internetowa fanpage
Parafia Włościejewki.
Sołectwo Włościejewki nie
posiada jeszcze strony
internetowej, nie mniej jednak
informacje dotyczące wsi
umieszczane są na stronie
Gminy i Centrum Kultury.

X

Strona
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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.

1. Czyste powietrze, piękny krajobraz,
unikalna flora, dużo lasów, jezior i stawów –
sprzyjające rekreacji. J
2. Lasy bogate w grzyby, jagody. J
3. Bogactwo zwierzyny leśnej i polnej (dziki,
jelenie, daniele, łosie, sarny, bobry, borsuki,
lisy, jenoty, bażanty, kuropatwy. J
4. Zabytkowy kościół z przełomu XV i XVI
w. (konsekracja w 1569 r.) oraz zabytkowe
witraże i malowidła ścienne. T
5. W zachodniej absydzie kościoła
umieszczony kamień ze śladami stóp Matki
Bożej (pielgrzymki do Matki Bożej). T
6. Zabytkowy dzwon z roku 1741r.
mieszczący się na parafialnym cmentarzu. T

(słabości wewnętrzne)

1. Niewystarczające fundusze na
potrzeby wsi. B.
2. Obiekty sakralne wymagające
remontu. T
3. Świetlica wiejska niedoposażona. S
4. Słaby zasięg telefonii komórkowej
i Internetu z uwagi na
ukształtowanie terenu. J
5. Brak kanalizacji sanitarnej. S
6. Niewystarczająca ilość chodników
przy drogach gminnych. S
7. Drogi gminne wymagające
modernizacji. S
8. Zwierzyna leśna i bobry niszczące
uprawy. B
9. Zwierzyna leśna stwarzająca
zagrożenie dla kierowców. J
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(atuty wewnętrzne)

SŁABE STRONY

Strona

SILNE STRONY

7. Pamiątkowa tablica spiżowa
upamiętniająca Odsiecz Wiedeńską Króla
Jana III Sobieskiego. T
8. Zabytkowa plebania z końca XIX w. T

10. Zabudowa rozproszona
niesprzyjająca integracji. J
11. Niewystarczająca oferta kulturalna,
edukacyjna i rekreacyjna w świetlicy
wiejskiej. J

9. Zabytkowy budynek dawnej szkoły
z 1896 r. - obecnie świetlica wiejska. T

12. Boisko sportowe wymagające
doposażenia. S

10. Zabytkowa figura Matki Boskiej
ufundowana przez dawnych właścicieli
dworu, usytuowana w centrum wsi. T

13. Brak placu zabaw. S

14. Niewystarczająca wiedza młodego
pokolenia na temat historii
sołectwa. T
11 Bogata i udokumentowana historia wsi. T
15. Brak kompleksowej, jednej
12. Wiele pomników przyrody. T
publikacji mówiącej o historii,
legendach i podaniach
13. Zespół pałacowo parkowy, należący
o Włościejewkach. T
obecnie do prywatnego przedsiębiorcy,
w którym funkcjonuje Europejski Ośrodek 16. Zakłócana cisza w sołectwie
pojazdami terenowymi. J
Szkoleniowy Akademii Ochrony (promujący
i rozwijający sołectwo). B
17. Nocne manewry firmy Delta
14. Osoby posiadające bogatą wiedzę
i umiejętności chętnie działające na rzecz
sołectwa .T

Security zakłócające ciszę nocną. J
18. Brak możliwości korzystania
z czystego jeziora oraz stawów ,
będących w rękach prywatnych. J
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17. Ciekawe legendy i podania związane
z drewnianym kościółkiem, który
się zatopił. T
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15. Kultywowanie przez mieszkańców
tradycji religijnych np. nabożeństwa majowe, 19. Niewystarczająca ilość punktów
świetlnych. S
różańcowe itp. oraz jedyny w powiecie
20. Brak strony internetowej. B
obrzęd nałożenia szkaplerza „ Odpust ku
czci Matki Boskiej Włościejewskiej”. T
21. Brak siłowni zewnętrznej. S
16. We wsi żywa gwara i obrzędy świeckie22. Brak parkingów we wsi. S
kolędnicy, dożynki. T

18. Tradycyjne potrawy (pyry z gzikiem, pyry
bryzgane polewka, czernina. T
19. Działająca Grupa Odnowy Wsi
i aktywna rada sołecka na czele z sołtysem
i radnym. T
20. Kilkoro przedsiębiorców wspierających
sołectwo. B
21. Aktywnie działająca liga” W”
i młodzieżowy chór parafialny. J
22. Lokalne prywatne firmy dające
zatrudnienie. B
23. Zabytkowy Kościół pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny atrakcją
turystyczną i religijną T
24. Sołectwo dysponujące terenem gminnym
pod miejsce rekreacji (plac zabaw). S
25. Cudowny obraz Matki Boskiej
Niepokalanego Poczęcia - słynący z mocy
uzdrawiania i z łask (liczne wota).T
26. Żywa pamięć o Olędrach, którzy
wprowadzili innowacyjne metody osuszenia
terenów (szczególnie rowów).T

29. Piękne jezioro i zarybione stawy na
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28. Polodowcowe ukształtowanie terenu
wykorzystywane przez firmę– „Autodrom
4x4”.- atrakcja turystyczna. J
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27. Prywatne działki pod zabudowy
jednorodzinne, możliwość przyciągnięcia
nowych mieszkańców B

terenie Włościejewek. J
30. Wyodrębniony fundusz sołecki. B

SZANSE

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)

ZAGROŻENIA

(zagrożenie płynące z otoczenia)

1.Współpraca z samorządami gminnym
i powiatowym. J

1. Brak komunikacji PKS.- utrudnienia
komunikacyjne. J

2. Program Wielkopolska Odnowa Wsi
szansą rozwoju i integracją sołectwa. J

2. Niska opłacalność produkcji
rolnej. B

3. Pensjonat Stara Ceglarnia
w pobliskich Jarosławkach szansą na rozwój
turystyki w sołectwie. J
4. Oznakowany szlak rowerowy biegnący
przez sołectwo szansą na promocję wsi. B
5. Współpraca z lokalnymi mediami szansą
na promocję działań w sołectwie. B

3. Biurokracja i duża konkurencja
w pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych. B
4. Brak chodnika przy drodze
powiatowej. S
5. Utrudniony dostęp komunikacyjny

do lekarzy specjalistów. J
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6. Przynależność Gminy do Lokalnej Grupy
Działania szansą na pozyskanie środków
zewnętrznych. B
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5. ANALIZA POTENCJAŁU 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.
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 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.

31

 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 mieszkańców.

 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.

Strona

32

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

1

0

6

3

9

1

7

2

(-/-)

(-/+)
Standard życia

Jakość życia

(warunki materialne)

(warunki niematerialne)

24; 3,5,6,7,12,13,19,21,22; 4

1,2,3,21,28,29;
4,9,10,11,16,17,18; 1,2,3; 1,5

Tożsamość wsi i wartości
życia wiejskiego
4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,
17,18,19,23,25,26; 2,14,15

0

3

0

(+/=)

Byt
(warunki ekonomiczne)
13,20,22,27,30; 1,8,20; 4,5,6;
2,3

5

3

3

2
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Standard: Obszar generalnie na minus. Silne strony wraz z szansami do słabych
stron i zagrożeń w stosunku 1/10. Analizując płaszczyznę z podziałem na obszar
wewnętrzny i zewnętrzny podobnie. Stosunek silnych stron do słabych ujemny 1/9,
stosunek szans do zagrożeń również na minus 0/1. Największą bolączką
mieszkańców sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura społeczno-kulturalnorekreacyjna, wymagająca uzupełnienia, doposażenia i modernizacji. Największym
problemem w tym obszarze są fundusze, a szansą na rozwój tej płaszczyzny środki
zewnętrzne.
Jakość: Obszar całościowo obojętny. Stosunek silnych stron wraz szansami
do słabych stron i zagrożeń w stosunku 9/9. Analizując płaszczyznę z podziałem
na obszar wewnętrzny i zewnętrzny ten drugi przedstawia się lepiej. Wewnętrznie
płaszczyzna jakości ujemna, stosunek silnych stron do słabych 6/7. Zewnętrznie
obszar dodatni-szanse do zagrożeń w stosunku 3/2. Zaleca się rozwój i zacieśnianie
relacji sąsiedzkich, integrację i aktywizację mieszkańców. Pomocą w rozwijaniu tego
obszaru byłoby również wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez
modernizację infrastruktury rekreacyjnej.
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Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Silne strony wraz z szansami
do słabych stron i zagrożeń w stosunku 18/3. W rozbiciu na płaszczyznę
wewnętrzną i zewnętrzną, ta pierwsza przedstawia się zdecydowanie lepiej. Silne
strony do słabych w stosunku 18/3. Zewnętrznie obszar obojętny, szanse
do zagrożeń w stosunku 0/0. Mieszkańcy mają silne poczucie przynależności
i tożsamości, opartej głównie na dziedzictwie historycznym wsi, kultywowaniu
tradycji religijnych i świeckich, w szczególności kultu Matki Boskiej Włościejewskiej
oraz walorach przyrodniczych sołectwa. Zaleca się dalsze kultywowanie owego
poczucia przynależności do wspólnoty i edukację w tym zakresie, przede wszystkim
młodego pokolenia.
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Byt: Obszar całościowo na plus. Silne strony wraz szansami do słabych stron
i zagrożeń w stosunku 8/5. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną
tendencja podobna. Wewnątrz silne strony do słabych w stosunku 5/3, zewnętrznie
szanse do zagrożeń 3/2. Mieszkańcy czują potrzebę poprawy warunków bytowych.
Sołectwo ma taką szansę, upatruje jej w środkach zewnętrznych i rozwoju turystyki.
Zaleca się przede wszystkim promocję miejscowości i propagowanie jej walorów
historyczno-przyrodniczych wraz z kultem Matki Boskiej Włościejewskiej.

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.

Włościejewki to wieś, gdzie mieszkają dobrzy, szczęśliwi
i zawsze uśmiechnięci ludzie, dla których ważną wartością
jest życie człowieka w zgodzie z naturą. Historyczna wieś
położona na szlaku pielgrzymkowym do Włościejewskiej
Matki Boskiej i Jej cudownego obrazu, jest niezwykła
i nieprzeciętna. Nietuzinkowa oferta edukacyjnorekreacyjna, przyciąga ludzi z całego kraju chcących
realizować swoje pasje. Dostępna infrastruktura
techniczna, rekreacyjna i społeczno-kulturalna podnosi
jakość życia nie tylko mieszkańców.

Strona
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” Włościejewki Matką Boską słynące,
pielgrzymów przyciągające!”
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Odpowiedź

Propozycje projektu

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

Punktacja

Hierarchia

Co nas najbardziej
zintegruje

Wspólne
kultywowanie
tradycji.

Organizacja dożynek parafialnowioskowych.

Tak

Tak

3+2+4+3=12

III

Na czym nam
najbardziej zależy

Doposażeniu
świetlicy.

Doposażenie świetlicy wiejskiej
w naczynia kuchenne.

Tak

Nie

4+4+5+5=18

I

Co nam najbardziej Zużyty
przeszkadza?
i stwarzający
zagrożenie piec
kaflowy

Wymiana ogrzewania na grzejniki
elektryczne.

Tak

Tak

5+5+3+4=17

II

Co najbardziej
Integracja z innymi
zmieni nasze życie? sołectwami.

Organizacja turnieju sołeckiego.

Tak

Tak

2+3+2+2=9

IV

Akcja sprzątania sołectwa.

Tak

Tak

1+1+1+1=4

V

Co nam przyjdzie
najłatwiej?

Uporządkowanie
wsi.

Na realizację jakiego projektu
planujemy pozyskać środki
zewnętrzne?
Z jakich źródeł

Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne. Dofinansowanie z Programu Wielkopolska
Odnowa Wsi
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Kluczowy problem
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7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI - WŁOŚCIEJEWKI na OKRES 12 m-c

8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI - WOJŚCIEJEWKI
Wizja wsi (hasłowa): „Włościejewki Matką Boską słynące, pielgrzymów przyciągające”
I. Plan rozwoju

1. CELE
Co trzeba osiągnąć aby
urzeczywistnić wizję
naszej wsi?

II. Program rozwoju

2. Co nam pomoże osiągnąć cele?

3. Co nam może
przeszkodzić?

(zasoby, silne strony, szanse)

(słabe strony, zagrożenia)

ZASOBY
których użyjemy

ATUTY

silne strony i szanse jakie
wykorzystamy

Projekty przedsięwzięcia jakie wykonamy

BARIERY

słabe strony jakie
wyeliminujemy, zagrożenia
jakich unikniemy

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

Zaangażowanie
mieszkańców
kultywujących
tradycje.

Teren przy kościele;
kościół, zabytki
Fundusz sołecki,
Grupa Odnowy
Wsi.

Niewystarczające
zasoby finansowe.
Niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców.

1.1 Organizacja odpustu parafialnego.
1.2 Organizacja pielgrzymki.
1.3 Organizacja lokalnego katolickiego
spotkania młodzieży.

1.5 Przygotowanie pola namiotowego dla
pielgrzymów.
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1.4 Spotkania chóru parafialnego.
Strona

1. Kultywowanie
tradycji religijnych
i świeckich.

1.6 Organizacja dożynek wiejskich.
1.7 Organizacja wiejskiego śniadania
wielkanocnego
Aleja pomników
przyrody, cmentarz,
Kościół,
przydrożne krzyże
i figury,

Fundusz sołecki,
Kultywowanie
przez mieszkańców
tradycji religijnej,
funduszu unijne

Bariery formalnoprawne,
niewystarczające
środki finansowe

2.1 Odrestaurowanie ołtarza w kościele.
2.2 Odrestaurowanie zakrystii.
2.3 Odrestaurowanie ambony w kościele.
2.4 Odrestaurowanie zniszczonych
nagrobków na cmentarzu.
2.5 Utwardzenie arterii prowadzącej
do kościoła.
2.6 Rewitalizacja obszaru przy pomnikach
przyrody.
2.7 Oznakowanie tablicami
interaktywnymi pomników przyrody.

2.9 Montaż ławek przy kościele.
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2.8 Stworzenie ścieżki edukacyjnej ostoi
Orła Bielika.
Strona

2. Odrestaurowanie
zabytków, miejsc
kultu oraz
rewitalizacja
cennych
przyrodniczo
obszarów
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2.10 Odrestaurowanie przydrożnych
krzyży i kapliczek.

B. STANDARD ŻYCIA

Świetlica wiejska,
teren wokół
świetlicy, boisko
sportowe, GOW,
Aktywni
mieszkańcy

Fundusz Sołecki,
Budżet
Obywatelski, środki
UMWW, środki
z Unii Europejskiej

Niewystarczające
środki finansowe,
ograniczenia
formalno-prawne

1.1 Remont świetlicy wiejskiej, w tym
kuchni.
1.2 Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy (nasadzenia zieleni, zakup małej
architektury)
1.3 Budowa placu zabaw przy świetlicy
1.4 Budowa sceny
1.5 Opłotowanie terenu wokół świetlicy
1.6 Doposażenie boiska sportowego
(ławki, piłkochwyty itp.)

1.8 Budowa miejsca biesiadnego (grill,
zadaszenie itp.)
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1.7 Budowa parkingu przy boisku
Strona

1. Poprawa
i rozwój
infrastruktury
publicznej
i społecznej

Współpraca
z gminą, powiatem,
istniejąca
infrastruktura
drogowa, GOW

Fundusz Sołecki,
Budżet
Obywatelski, środki
UMWW, środki
Unii Europejskiej

Niewystarczające
środki finansowe,
ograniczenia
formalno-prawne

2.1 Remont drogi gminnej 603020P
2.2 Remont drogi powiatowej 480P
2.3 Remont drogi gminnej nr 603024P
2.4 Remont drogi gminnej działka 111
2.5 Remont drogi gminnej działka 6
2.6 Remont drogi gminnej działka 160/1
2.7 Remont drogi prowadzącej do
Kościoła 603007P- działka 23
2.8 Budowa kanalizacji
2.9 Budowa oświetlenia przy drodze
powiatowej z Brzóstowni do
Włościejewek
2.10 Budowa światłowodu

2.12 Budowa chodnika przy drodze
powiatowej 480P
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2.11 Budowa gazociągu

Strona

2. Rozbudowa
i poprawa
infrastruktury
technicznej
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2.13 Remont chodnika przy drodze
gminnej 603007P
C.JAKOŚĆ ŻYCIA

1. Zwiększenie
oferty kulturalnej,
rekreacyjnej
i sportowej

Zaangażowanie
mieszkańców,
liderzy grupy
Odnowy Wsi,
Sołtys, Rada
Sołecka wraz
z członkami

Świetlica wiejska,
teren przy świetlicy,
boisko sportowe,
szklaki rowerowe,
Grupa Odnowy
Wsi.

Niewystarczające
środki finansowe,
niesprzyjająca aura,
niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców

1.1 Organizacja Dnia Kobiet
1.2 Organizacja Dnia Dziecka
1.3 Organizacja Festynu sołeckiego
1.4 Organizacja wycieczek
krajoznawczych
1.5 Organizacja zawodów sportowych
1.6 Organizacja zajęć aerobiku
1.7 Organizacja rajdu rowerowego
1.8 Organizacja nordic walking
1.9 Organizacja kuligu wiejskiego

Osoby posiadające
odpowiednią
wiedzę

Świetlica wiejska,
Niewystarczające
teren przy świetlicy, środki finansowe,
boisko sportowe,
niewystarczające

2.1 Organizacja kursu komputerowego
2.2 Organizacja kursu nauki języka obcego
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2. Zwiększenie
oferty edukacyjnej
i szkoleniowej
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1.10 Wiejskie pieczenie kiełbasy

i specyficznej
umiejętności

Grupa Odnowy
Wsi.

zaangażowanie
mieszkańców

2.3 Organizacja warsztatów decupaqe
2.4 Organizacja kursów nauki pływaniawyjazdy dzieci i młodzieży na basen
2.5 Organizacja warsztatów dietetycznych
2.6 Organizacja warsztatów kosmetologii
(make - up, perfumeryjnych itp.)

D. BYT

Mieszkańcy,
Internet, archiwa,
stare czasopisma,
wiedza pozyskana
od pasjonatów
historii, kroniki,
współpraca
z Gminą
Grupa Odnowy
Wsi.

Niewystarczające
środki finansowe,
niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców

1.1 Wydanie folderu promującego
sołectwo i jego historię
1.2 Założenie i bieżące utrzymanie strony
internetowej sołectwa
1.3 Montaż witaczy
1.4 Zakup gadżetów promujących
sołectwo
1.5 Szkolenia z pozyskiwania i rozliczania
środków zewnętrznych
1.6 Wyznaczenie działek pod zabudowę
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Wszystkie
charakterystyczne
zasoby wsi (zabytki,
ciekawe
przyrodniczo
obszary) Świetlica
wiejska, teren
wokół świetlicy,
boisko

Strona

1. Promocja
miejscowości,
poprawa warunków
bytowych
mieszkańców
i przyciągnięcie
nowych
mieszkańców

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 wprowadzenia zmian w pozostałych elementach
strategii.
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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 – Włościejewki
uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:

1. Zegar Iwona
2. Kania Mariusz
3. Koczorska Marzena
4. Zegar Kazimierz

Podpis moderatorów odnowy wsi:

1. Ewa Jankowiak
2. Mirosława Woźniak

Załączniki:

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