UCHWAŁA NR XXXIV/247/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjecia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi
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 Ługi, 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/247/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA
ROZWOJU WSI
ŁUGI
Gmina Książ Wielkopolski

Dokument sporządzony przez przedstawicieli
Grupy Odnowy Wsi:

Zielińska-Sierpowska Maria
Andrzejczak Leszek
Horała Mirosław
Walkowiak Zuzanna
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.

Strona

2

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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Staw na terenie sołectwa
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1. WPROWADZENIE
Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków
Grupy Odnowy Wsi - sołectwa Ługi, 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.
SOŁECKA STARTEGIA ROZWOJU – ŁUGI wypracowana przez GOW
na warsztatach w ramach programu UMWW - „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
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2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI
wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie
Gmina: Książ Wlkp.
Faza
odnowy

Sołectwo:
Zakres działań

*

Ługi

Liczba mieszkańców: 240 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

*

brak planowania działań
w wymiarze całej wsi

działania spontaniczne
zawiązana grupa odnowy wsi

Sterowanie rozwojem

opracowanie planu
i programu odnowy dla
całej wsi

X

podejmuje się kroki na rzecz
skoordynowania działań organizacji
we wsi
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przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi
i integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć

planowanie w krótkim
horyzoncie czasowym

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

Id: 1D47B930-8A7F-4EBF-9933-AFE9DA26198D. Przyjęty

Strona 7

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)

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

Id: 1D47B930-8A7F-4EBF-9933-AFE9DA26198D. Przyjęty

Strona 8

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 Ługi, dnia 20.07.2017r.
Uczestnicy: sołtys i lider GOW- Maria Zielińska-Sierpowska, członek rady sołeckiej Mirosław Horała , gminny koordynator
programu – Danuta Biniasz-Celka.
Ługi - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Książ Wielkopolski. Przez wieś
prowadzą dwa główne szlaki komunikacyjne: droga powiatowa, utwardzona bitumicznie z niepełną infrastrukturą okołodrogową
(oświetlona, bez chodnika) oraz droga gminna również utwardzona (bez chodnika, z oświetleniem). Część mieszkańców ma
posesje przy drodze gminnej gminy Jaraczewo. Jest to szlak nieutwardzony i nieoświetlony. Sołectwo nie posiada żadnych miejsc
rekreacji, świetlicy wiejskiej, czy placów spotkań. Organizując jakiekolwiek wydarzenie korzystają z uprzejmości sąsiednich
Włościejewic. W sołectwie brakuje także punktu sprzedaży detalicznej. Zabudowa w Ługach to głównie domki jednorodzinne,
w przeważającej części wsi jest to zabudowa rozproszona, jedynie miejscami zwarta, typ wsi - wielodrożnica. Miejscowość jest
malowniczo położona pośród pól, lasów i łąk, w dorzeczu Kanału Obry i Białego Rowu. Na wizytówkę wsi składają się także
dwa przydrożne krzyże dwie figury „Maryjne” - miejsca kultu religijnego oraz staw. Ługi są w 100% zwodociągowane, brakuje
kanalizacji sanitarnej. We wsi funkcjonuje niesformalizowana Grupa Odnowy Wsi, mieszkańcy należą także do OSP

10

Włościejewice-Ługi. Sołectwo korzysta z funduszu sołeckiego i wsparcia gminy, poprzez którą pozyskuje środki zewnętrzne.
Data: 20.07.2017 r.
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Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD).
Sporządziły: Ewa Jankowiak, Mirosława Woźniak
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Architektura wsi

Znakowane szlaki rowerowe
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Miejsce kultu religijnego
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Architektura wsi
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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

walory krajobrazu,
rzeźby terenu
stan środowiska

PRZYRODNICZY

walory klimatu

zasobu
jakim wieś dysponuje
Wieś Ługi położona jest
w dorzeczu Kanału Obry
i Białego Rowu.
Teren nizinny - pola, łąki i lasy

Małe

Duże

Wyróżniające

X

Dość dobry

X

Umiarkowany

X

Lasy mieszane i łąki

X

cenne przyrodniczo
obszary lub obiekty

Tereny nad Kanałem Obry,
Białym Rowem. Okazały
kasztanowiec

X

świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)

Spotkać tu można: kuropatwy,
czarne bociany, sarny, dziki,
jelenie, daniele, lisy i zające

walory szaty roślinnej

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

X

Wody Kanału Obry i Białego
Rowu oraz dwa stawy

X

Studnie głębinowe

X

Ziemie lekkie klasy: IV, V, VI

X

Pokłady żwiru

X
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RODZAJ ZASOBU *

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
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walory geotechniczne
walory architektury

Zabudowa częściowo
rozproszona, domy
i zabudowania gospodarskie

X

walory przestrzeni
wiejskiej publicznej

walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki
historyczne

Wieś o zabudowie z końca XX
i XXI wieku. Zabudowana
prywatnymi domami
i budynkami gospodarczymi.
Posesje są uporządkowane,
zadbane i estetyczne.
Stanowiska archeologiczne,
prywatne zbiory przedmiotów
codziennego użytku.

X

X

X

13

miejsca, osoby i
przedmioty kultu

Dwa przydrożne krzyże i dwie
figury z wizerunkiem Matki
Bożej. Jedna z nich, figura
Matki Boskiej Niepokalanie
Poczętej umocowana jest na
niewysokim ośmiobocznym
filarze i głowicy. Świątek jest
podziękowaniem za ocalenie
życia właścicieli podczas II
wojny światowej. Jest wotum
wdzięczności od Anny
i Feliksa Krauze. W cokół
figury wmurowano butelkę,
w której umieszczono spisane
przez fundatorów przeżycia
i doznania. Znajdują się w niej
również fotografie z czasów
przymusowych robót
w Niemczech podczas II
wojny światowej. Figura
została zamówiona w Śremie,
a prace murarskie wykonał
Aleksander Wawrzyn z
Ługów. Druga figura Matki
Boskiej Królowej Polski
znajduje się na początku wsi
na skrzyżowaniu z drogą
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osobliwości kulturowe
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gminną prowadzącą do
Niedźwiad, a dalej do
Jaraczewa. Miejsce to jest
granicą trzech powiatów:
śremskiego, gostyńskiego
i jarocińskiego. Podstawę
figury stanowi dwustopniowy
filar, na którym posadowiona
jest kwadratowa baza. Na niej
znajduje się filar w kształcie
trapezu. W jego środkowej
części umieszczony jest napis:
„KRÓLOWO KORONY
POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA
NAMI”. Na szczycie na
kwadratowej głowicy
umieszczona jest figura Matki
Boskiej Królowej Polski
z Dzieciątkiem Jezus. Figura
została postawiona w okresie
dwudziestolecia
międzywojennego przez pana
Józefa Staszaka. W czasie
II wojny światowej, podczas
okupacji Józef Staszak został
zmuszony do jej rozebrania.
Udało mu się jednakże ukryć
blendę wraz z napisem
i fundament pod warstwą
ziemi. Po zakończeniu wojny,
mieszkańcy odbudowali figurę
w jej pierwotnej formie,
dziękując za uratowanie życia
nauczyciela p. Lubińskiego,
który otrzymawszy informację
o zbliżających się wojskach
radzieckich, wraz z młodzieżą
wyszedł im na powitanie.
Zamiast Rosjan przez wieś
przeszli Niemcy. Nauczyciel
wraz z podopiecznymi cudem
uniknęli śmierci.
Jeden z dwóch krzyży
przydrożnych znajduje się na
skraju lasu, przy wyjeździe
z Ługów drogą powiatową
w kierunku Mchów. Krzyż ten
stoi w miejscu starych.
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Pierwszy o którym wiemy
powstał jeszcze przed II wojną
światową. Drugi postawiono 3
maja 1981 roku. Inicjatorem
tego wydarzenia był Wincenty
Gajewski. Koszty pokryli
parafianie wsi Ługi,
a wykonaniem zajął się Józef
Andrzejewski. Uroczystego
poświęcenia dokonał w święto
Podwyższenia Krzyża
ks. kanonik Jerzy Kaczmarek
z parafii mchowskiej. Trzeci,
obecny krzyż został
ufundowany i wykonany przez
mieszkańca Ługów Zenona
Kanafę w 2006 roku i
poświęcony przez ks.
Stanisława Łopuszańskiego –
proboszcza kościoła p.w. św.
Marcina Biskupa w Mchach.
Krzyż jest otoczony
metalowym płotem
wykonanym i ufundowanym
przez Bogdana Lewandowicza
Drugi krzyż przydrożny
zlokalizowany jest przy
rozwidleniu drogi powiatowej
z Włościejewic a drogą
gminną, nieutwardzoną
prowadzącą do Błażejewa. Jest
to drewniany, wysoki krzyż,
z ozdobnie ściętymi belkami
i metalową pasyjką. Nad
wizerunkiem Pana Jezusa
umieszczony jest niewielki
prosty daszek. Krzyż otoczony
jest drewnianym płotkiem.

15

X
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święta, odpusty,
pielgrzymki

Ługi są wsią rzymskokatolicką.
Mieszkańcy biorą udział
w procesjach Bożego Ciała,
budują ołtarze wzdłuż dróg
gminnych. W lipcu i w sierpniu
przez wioskę przechodzą dwie
pielgrzymki: do Borku Wlkp.
oraz do Częstochowy.
W maju, wieczorem przy
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ważne postacie i
przekazy historyczne

Długoletni sołtysi z ponad
dwudziestoletnią kadencją:
Marcin Kołodziejczak, Jan
Kośmider, Marian Schwanke,
Józef Staszak- fundator figury,
Feliks Krauze – fundator
krzyża w ołtarzu głównym
kościoła pw. św. Marcina
Biskupa w Mchach po II
wojnie światowej, Józef
Kanafa – uczestnik powstania
wielkopolskiego 1918-1919,
Helena Walkowiak –

X

X

X

16

Przemarsz wojsk niemieckich
1. podczas II wojny światowej.
2. Ekshumacja poległych
żołnierzy z czasów II wojny
światowej.
3. Dożynki organizowano przed
legendy, podania i fakty
wojną w Ługach, w lesie na
historyczne
polanie z orkiestrą grającą na
trąbach i akordeonie.
4. Darcie pierza przez kobiety
kończące się pępkiem – placek
i kawa.
5.
Wywiad z mieszkanką Ługów
w: „Nic o nas bez nas.
Wspomnienia świadków
przekazy literackie
historii ziemi ksiąskiej”, Urząd
Miejski w Książu Wlkp., Książ
Wielkopolski 2008r.

X

Strona

tradycje, obrzędy, gwara

figurach „Maryjnych”
gromadzą się mieszkańcy
z najbliższego sąsiedztwa, by
się modlić i śpiewać pieśni ku
czci Najświętszej Maryi Panny.
Modlitwie przewodniczą
kobiety.
Pochód z Niedźwiedziem,
dyngus śmigus, wielkanocne
święcenie potraw przy figurach
„Maryjnych”, dożynki,
spotkania wigilijne,
kolędowanie strażaków OSP
Włościejewice-Ługi.
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bohaterka publikacji p.t. „Nic
o nas bez nas. Wspomnienia
świadków historii ziemi
ksiąskiej”- Wywiad z
mieszkanką Ługów (ur. 1935).
Gać – droga łącząca dwie
części wsi
Olędry - mieszkańcy
pochodzenia niderlandzkiego ,
Szuńdy - nosidła do wiader ,
Mlostek – kamionkowy garnek
do kiszenia,
Cumpry – potańcówka

specyficzne nazwy

X

Pyry z gzikiem, polewka,
kiszka, szneki, czernina,
smelka (mleko z kruszonym
chlebem), kuluny (szare
kluski)), szczepa – sos,
(w gotującej wodzie
rozpuszczano tłuszcz
jednocześnie roztrzepując
mąkę), ślepe ryby.

specyficzne potrawy

X

X

Kowal artystyczny - Bogdan
Lewandowicz

dawne zawody

Kabaret „Powsinoga”, zespół
Criters,

zespoły artystyczne,
twórcy

X

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ II

działki pod zabudowę
mieszkaniową

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe

Duże

Wyróżniające

X

17

działki pod domy
letniskowe

Strona

OBIEKTY I
TERENY

RODZAJ ZASOBU

Opis
(nazwanie)
zasobu
jakim wieś dysponuje
Na terenie Ługów znajduje się
kilka działek pod zabudowę
domów jednorodzinnych.
(prywatne)
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działki pod zakłady
usługowe i przemysł
X

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

Drewniane stodoły

X

place publicznych
spotkań, festynów

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

sale spotkań, świetlice,
kluby

miejsca uprawiania
sportu

miejsca rekreacji

ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne

szkoły

Brak – mieszkańcy korzystają
z placu lub boiska we wsi
Włościejewice.
Brak – mieszkańcy korzystają
z sali znajdującej się
w Niepublicznej Szkole
Podstawowej we wsi
Włościejewice.
Brak – mieszkańcy korzystają
z boiska znajdującego się we
wsi Włościejewice i ścieżek
rowerowych.
Mieszkańcy korzystają
z własnych przydomowych
miejsc rekreacji, ogródków
lasów, polan leśnych oraz
terenów rekreacyjnych wsi
Włościejewice.
Oznaczone ścieżki rowerowe
do Jeżewa, Niedźwiad,
Jaraczewa i Dolska
przebiegające przez sołectwo.
Brak - dzieci uczęszczają do
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej we
Włościejewicach , Publicznej
Szkoły Podstawowej
w Mchach.

X

X

X

X

X

X
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Pięć pustostanów
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pustostany
mieszkaniowe

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

Id: 1D47B930-8A7F-4EBF-9933-AFE9DA26198D. Przyjęty

Strona 18

placówki opieki
społecznej

placówki służby zdrowia

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wodociąg, kanalizacja

drogi (nawierzchnia,
oznakowanie
oświetlenie)

chodniki, parkingi,
przystanki

sieć telefoniczna i
dostępność Internetu

telefonia komórkowa
inne

Brak – mieszkańcy korzystają
z biblioteki w Książu Wlkp.
Brak. Najbliższa znajduje
się w Książu Wlkp.
Brak. Mieszkańcy korzystają
z opieki zdrowotnej
w Mchach, Dolsku i Borku
Wlkp.
Wieś posiada wodociąg,
przydomowe oczyszczalnie
ścieków i szamba.
Drogi dojazdowe do pól –
w większości nieutwardzone,
drogi gminne i powiatowe
prawie w całości asfaltowe,
oznakowane i oświetlone.
Na całej długości wsi nie ma
chodników i oznakowanych
miejsc postojowych.
Są natomiast przystanki
szkolne z wiatami
przystankowymi –
utwardzone.

X
X

X

X

X

X

Radiowa sieć telefoniczna,
dostęp do Internetu bardzo
ograniczony z powodu braku
infrastruktury.

X

Występują ogromne problemy
z zasięgiem telefonii
komórkowej.
Brak komunikacji publicznej,
sieci telefonicznej –
światłowodu i sieci gazowej.

X

19

biblioteki

X

X
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przedszkola

Brak - dzieci uczęszczają
do Niepublicznego
Przedszkola
we Włościejewicach
i Publicznego Przedszkola
w Mchach.
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ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ III

RODZAJ ZASOBU

GOSPODARKA I ROLNICTWO

miejsca pracy
(gdzie, ile? )

znane firmy
produkcyjne i zakłady
usługowe i ich
produkty

Opis
(nazwanie)
zasobu
jakim wieś dysponuje
We wsi Ługi znajduje się 15
dużych gospodarstw
indywidualnych. Ponadto 2
zakłady mechaniki
samochodowej, 1 zakład
usług leśnych, 2 zakłady
stolarskie, 2 zakłady
remontowo-budowlane,
1 inseminator i 1 tartak. Są to
przeważnie firmy
jednoosobowe. Pozostali
mieszkańcy dojeżdżają do
pracy w: Goli, Jaraczewie,
Dolsku, Śremie, Gostyniu,
Książu Wlkp., Środzie Wlkp.,
Poznaniu, a także w
Niemczech . Łącznie na
terenie sołectwa znajduje
zatrudnienie kilkanaście osób.
Mechanika pojazdowa Dariusz
Ustasiak, Mechanika
pojazdowa Andrzej
Walkowiak, Zakład Usług
Leśnych „Wrzos” Dariusz
Konieczny, Zakład
Remontowo Budowlany
Sławomir Przybylak; Zakład
Remontowo Budowlany Piotr
Bartkowiak, Zakład
Remontowo Budowlany Jerzy.
Grewling, Zakład stolarki
Dariusz Horała, Zakład
stolarski Mirosław Horała,
Tartak Jarosław Zaremba

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe

Duże

Wyróżniające

X

X

Strona
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gastronomia
miejsca noclegowe
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możliwe do
wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych
energii
środki udostępniane
przez gminę

środki wypracowywane

autorytety i znane
postacie we wsi

Hodowla krów mlecznych,
trzody chlewnej, prosiąt
i psów. Uprawy zbóż, warzyw
i owoców
Obornik, słoma

Fundusz sołecki
Wypracowane na imprezach
tj.: Dożynki, Dzień Kobiet,
Festyn Rodzinny
Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Oświaty i Kultury
Wiejskiej we Włościejewicach
Pan Marian Schwanke były
sołtys, pan Leszek
Andrzejczak i pan Józef
Lewandowicz-długoletni
członkowie Rad Sołeckich.
Sołtys pani Maria ZielińskaSierpowska, pan Zenon
Kanafa członek Rady
Parafialnej przy kościele
p.w. św. Marcina Biskupa
w Mchach, pan Józef Horała
fundator i wykonawca
chrzcielnicy dla kościoła p.w.
św. Jakuba Apostoła w
Błażejowie (w 2015 r.), pani
Mirosława Walkowiak, pan
Mirosław Horała- (p. M.
Horała długoletni członek Rad
Sołeckich) członkowie Rad
Parafialnych przy kościele

X

X

X

X

X
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MIESZKAŃCY ( KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI)

ŚRODKI FINANSOWE
I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Uprawy, hodowle

X

Strona

gospodarstwa rolne

15 kilkunastohektarowych
gospodarstw rolnych,
pozostałe (do kilku hektarów)
są niewielkie i służą
zaspokajaniu własnych
potrzeb.
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p.w. św. Jakuba Apostoła
w Błażejewie, pani Maria
Golon – skarbnik
Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Oświaty i Kultury
Wiejskiej, pani Magdalena
Stężycka – inseminator, pan
Dariusz Grewling - prezes
OSP Włościejewice- Ługi
krajanie znani
w regionie, w kraju
i zagranicą

X

22

przedsiębiorcy,
sponsorzy

Zakład Usług Leśnych
„Wrzos” Dariusz Konieczny,
Zakład stolarski Dariusz
Horała i Mirosław Horała,
Zakład mechaniki
samochodowej Dariusz.
Ustasiak, Dawid Golon –
pogotowie komputerowe
„Piel” w Książu Wlkp., Maria
Golon hodowca prosiąt i OSP
Włościejewice-Ługi

X

Strona

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

Każdy z mieszkańców jest
ważny dla wsi, jeśli posiada
umiejętności i wiedzę, którą
chętnie dzieli się z innymi
w szczególności: Renata
Lewandowicz gastronomia
i ciasta. Elżbieta Grewling,
wypieki, Maria Krauze wyplata
girlandy na święto Bożego
Ciała, Renata Krauzepszczelarstwo, Bogdan
Lewandowicz z zamiłowania
kowal i ślusarz,
Studenci: Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna,
Wielkopolskiej Wyższej Szkoły
Społeczno-Ekonomiczna
w Środzie Wlkp. Wydział
Pedagogiczny.
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związki
i stowarzyszenia

OSP Włościejewice-Ługi,
Grupa Odnowy Wsi

kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)

Tydzień Ziemi Śremskiej,
Tygodnik Śremski, Kurier
Śremski, Głos Wielkopolski
i Radio Merkury

współpraca
zagraniczna i krajowa

Współpraca z sołectwami:
Włościejewice , Błażejewo
gmina Dolsk, Niedźwiady
gmina Jaraczewo,
z Nadleśnictwem Piaski
i Leśnictwem Mchy,
z Urzędem Miasta i Gminy
Jaraczewo, „Elto” Zakładem
Elektroinstalacyjnym Sławomir
Przybylski z Włościejewic,
Centrum Kultury w Książu
Wlkp. (grupa rekonstrukcyjnaKosynierzy)., OSP
Włościejewice-Ługi,
Stowarzyszeniem Na Rzecz

X

X

X

X
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pracownicy nauki

Absolwenci: Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wydział
Filologiczny w zakresie
filologii germańskiej,
Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu Wydział
Zarządzania,
Akademii Rolniczej
w Poznaniu Wydział
Technologii Drewna, Wyższej
Szkoły Pedagogicznej
i Administracji im. Mieszka I
w Poznaniu.

X

Strona

osoby z dostępem do
Internetu
i umiejętnościach
informatycznych

Większość mieszkańców
posiada dostęp do Internetu.
Poziom umiejętności
informatycznych jest bardzo
zróżnicowany. Wieś Ługi ma
absolwentów Technikum
Informatycznego w Jarocinie
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Rozwoju Oświaty i Kultury
Wiejskiej
we Włościejewicach,
Stowarzyszeniem Sołtysów
gminy Książ Wlkp.,
z dzielnicowym policji,
z proboszczami parafii
p.w. św. Marcina Biskupa
w Mchach i p.w. św. Jakuba
Apostoła w Błażejewie oraz
Starostwem Powiatowym
w Śremie i LGD Lider
Zielonej Wielkopolski

INFORMACJE
DOSTĘPNE O WSI

publikatory, lokalna
prasa

książki, przewodniki

strony www

Tydzień Ziemi Śremskiej,
Tygodnik Śremski, Kurier
Śremski, Informator gminny

X

„Nic o nas bez nas –
wspomnienia świadków
historii ziemi ksiąskiej”, Urząd
Miejski w Książu Wlkp.,
„Zachowanie lokalnego
dziedzictwa – świątki
przydrożne, kościoły i
cmentarze w regionie
śremskim”, pod redakcją
Moniki Bulińskiej, Unia
Gospodarcza Regionu
Śremskiego, Śrem 2013r.
Informacje dotyczące wsi
Ługi umieszczane są na stronie
internetowej Miasta i Gminy
Książ Wlkp.

X

X
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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.

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

(atuty wewnętrzne)

(słabości wewnętrzne)

1. Ciekawy krajobraz wsi, wieś położona
w dorzeczu Kanału Obry i Białego Rowu. J

1. Zwierzęta leśne niszczące uprawy. B

2. Sołectwo położone bezpośrednio przy
lasach – bogactwo fauny i flory. J
3. Gospodarstwa zadbane, będące
wizytówką sołectwa. S

2. Zwierzęta leśne zagrażające
kierowcom. J
3. Ziemie niskiej bonitacji
zmniejszające dochód w rolnictwie. B

4. Sołectwo o rozproszonej zabudowie
4. Krzyże i przydrożne figury miejscem kultu utrudniające integrację. J
religijnego i miejscem integracji
5. Na terenie wsi znajdują się
mieszkańców. T
stanowiska archeologiczne, które
utrudniają wydanie pozwoleń na
5. Bogata historia przydrożnych figur
budowę. B
i krzyży. T
6. Mieszkańcy czynnie uczestniczą
w obrzędach, kultywując zwyczaje świeckie
i obrzędy religijne np. Wodzenie
Niedźwiedzia, Boże Ciało – budowa ołtarzy,
spotkania „Maryjne” i ozdabianie krzyży. T

6. Wioska podzielona na dwie
parafie. T
7. Pustostany mieszkaniowe, częściowo
zaniedbane psujące estetykę wsi. S

Strona
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8. Brak świetlicy wiejskiej. S
7. Przyjmowanie pielgrzymów zmierzających
do Częstochowy i Borku Wlkp. T
9. Brak placu zabaw. S
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8. Mieszkańcy są druhami OSP
Włościejewice-Ługi. J

10. Brak gruntów gminnych pod
budowę infrastruktury społecznej. S

9. Udokumentowany wywiad byłej
mieszkanki o życiu codziennym „Nic o nas
bez nas”. T

11. Brak boiska sportowego. S

10. Bogactwo i pielęgnacja tradycji kuchni
regionalnej np. kluski z makiem, pyry
z gzikiem, ślepe ryby. T

13. Brak miejsc postojowych. S

11. Działki pod zabudowę domów
jednorodzinnych - perspektywą
dla młodych. B

15 Okresowo wysoki poziom wód
gruntowych powodujący okresowe
podtopienia domów. J

12. Kilka małych przedsiębiorstw na terenie
sołectwa. B

16. Brak gazyfikacji wsi. S

12. Brak siłowni zewnętrznej. S

14. Brak kanalizacji sanitarnej lub
biologicznych oczyszczalni ścieków. S

17. Brak ścieżek pieszo-rowerowych
13. Uchwalany na zebraniu wiejskim fundusz przy drogach gminnych. S
sołecki. B
18. Nieutwardzone drogi gminne
14. Wypracowywane środki pieniężne przez wewnętrzne. S
mieszkańców na dożynkach, festynach itp. B
19. Znikoma ilość lokalnych zakładów
15. Autorytety chętne działające na rzecz
pracy dających zatrudnienie. B
sołectwa. T
20. Brak obiektów gastronomicznych. J
16. Niesformalizowana prężnie działająca
21. Brak gospodarstw
Grupa Odnowy Wsi. T
agroturystycznych nie sprzyja
17. Liczne, młode małżeństwa i liczna
rozwojowi turystyki i popularyzowania
młodzież zamieszkująca teren sołectwa. J
naszego sołectwa. B
22. Rozdrobnione, niedochodowe
rolnictwo. B
23. Niewystarczające zaangażowanie
części mieszkańców na rzecz
sołectwa. J
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25. Niewystarczająca wiedza na temat
historii wsi. T
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24. Brak strony www sołectwa i profilu
na portalu społecznościowym. B

26. Sołectwo położone na styku trzech
powiatów: śremskiego, jarocińskiego
i gostyńskiego wpływająca negatywnie
na rozwój infrastruktury sołectwa. S

SZANSE

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)

ZAGROŻENIA

(zagrożenie płynące z otoczenia)

1. Stosunkowo łatwy dostęp do edukacji
szkolnej. J

1. Planowana budowa fermy drobiu w
sąsiadującym powiecie. J

2. Stosunkowo łatwy dostęp do lekarza
pierwszego kontaktu. J

2. Na terenie gminy sąsiadującej
z sołectwem w odległości ok. 1km
znajdujące się żwirownie, które
obniżają poziom wód gruntowych. J

3. Duże środki krajowe i zagraniczne na
ekologiczne źródła energii szansą na rozwój
instalacji fotowoltaicznej. B
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10. Brak przewoźników komunikacji
lokalnej. J
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3. Niedostosowana oferta przedszkolna
– zbyt krótko działająca placówka
4. Kontakty z zewnętrznymi mediami szansą oświatowa we Włościejewicach. J
na promocję sołectwa. B
4. Brak dostępu do sieci
5. Dobra współpraca z gminą. J
światłowodowej. S
6. Środki unijne i krajowe w tym Urzędu
5. Likwidacja komunikacji publicznej
Marszałkowskiego Województwa
PKS. J
Wielkopolskiego szansą na rozwój
miejscowości. B
6. Utrudniony dostęp do lekarzy
specjalistów i szpitala. J
7. Lokalne publikacje szansą na promocję
naszej wsi. B
7. Likwidacja punktu pogotowia
ratunkowego w Książu Wlkp. J
8. Współpraca z LGD Lider Zielonej
Wielkopolski szansą na promocję wsi. B
8. Brak chodników przy drodze
powiatowej. S
9. Bardzo dobra współpraca z sąsiednim
sołectwem Włościejewice. J
9. Niewystarczająca współpraca
z sąsiadującymi powiatami – brak
konsultacji społecznych przy
inwestycjach wpływających na życie
mieszkańców. J

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.
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 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

4

4

12

2

5

8

(-/-)

(-/-)
Standard życia

Jakość życia

(warunki materialne)

(warunki niematerialne)

3; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 26; 4, 8

1, 2, 8, 17; 2, 4, 15, 20, 23; 1, 2,
5, 9; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10

Tożsamość wsi i wartości
życia wiejskiego
4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16; 6, 25

8

0

2

0

Byt
(warunki ekonomiczne)

(+/=)
11, 12, 13, 14; 1, 3, 5, 19, 21, 22,
24; 3, 4, 6, 7, 8

4

5

7

0
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Standard: Obszar generalnie na dużym minusie. Silne strony wraz z szansami
do słabych stron i zagrożeń w stosunku 1/14. Analizując płaszczyznę z podziałem
na obszar wewnętrzny i zewnętrzny podobnie. Stosunek silnych stron do słabych
ujemny 1/12, stosunek szans do zagrożeń również na minus 0/2. Największą
bolączką mieszkańców sołectwa jest całkowity brak infrastruktury społecznokulturalno-rekreacyjnej, jak również brak terenów gminnych pod taką
infrastrukturę. Gmina wyraża wolę nabycia gruntów z takim przeznaczeniem,
jednak problemem są fundusze - szansą na rozwój tej płaszczyzny są środki
zewnętrzne.
Jakość: Obszar całościowo na minusie. Stosunek silnych stron wraz szansami
do słabych stron i zagrożeń 8/13. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną
i zewnętrzną podobnie. Stosunek silnych stron do słabych 4/5. Zewnętrznie
obszar także ujemny - szanse do zagrożeń w stosunku 4/8. Zaleca się rozwój
i zacieśnianie relacji sąsiedzkich, integrację i aktywizację mieszkańców. Rezultat ten
osiągnie się włączając wszystkich mieszkańców do czynnego udziału
w przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej. Pomocą w rozwijaniu tego
obszaru byłoby również wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez rozbudowę
infrastruktury integrującej.
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Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Silne strony wraz z szansami
do słabych i zagrożeń w stosunku 8/2. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną
i zewnętrzna, ta pierwsza przedstawia się zdecydowanie lepiej. Silne do słabych
w stosunku 8/2. Zewnętrznie obszar obojętny, szanse do zagrożeń w stosunku
0/0. Mieszkańcy mają silne poczucie tożsamości i przynależności, opartej
na dziedzictwie kulturowym wsi, kultywowaniu tradycji religijnych i świeckich oraz
walorach przyrodniczych. Zaleca się dalsze kultywowanie owego poczucia
przynależności do wspólnoty i edukację w tym zakresie.
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Byt: Obszar całościowo na plus. Silne strony wraz szansami do słabych stron
i zagrożeń w stosunku 9/7. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną ta
druga przedstawia się lepiej. Wewnątrz silne strony do słabych stosunek ujemny
4/7, zewnętrznie szanse do zagrożeń stosunek dodatni 5/0. Mieszkańcy czują
potrzebę poprawy warunków bytowych. Sołectwo ma taką szansę, upatruje jej
w środkach zewnętrznych i w rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Zaleca się
przede wszystkim promocję miejscowości i propagowanie jej walorów
przyrodniczych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych.

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.

Ługi to malowniczo położona wieś wśród lasów, łąk
i wód, gdzie każdy znajdzie cieszę i spokój.
Mieszkańcy żyją w harmonii, dostatku
i poczuciu bezpieczeństwa. Jest to wieś łącząca
tradycje z nowoczesnością. Mieszkańcy w pełni
korzystają z dostępnej infrastruktury technicznej,
rekreacyjnej i społecznej, jednocześnie nie
zapominają o swojej bogatej historii i tradycjach
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” Masz weekend długi, przyjedź na
Ługi!”
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7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI - ŁUGI na OKRES 12 m-c
Odpowiedź

Co nas najbardziej
zintegruje

Wspólna zabawa

Organizacja festynu rodzinnego

TAK

Na czym nam
najbardziej zależy

Na wskrzeszeniu
tradycji

Spotkanie przy pieczonej pyrze

Co nam najbardziej Niewystarczające
przeszkadza?
zaangażowanie
mieszkańców
Co najbardziej
Mobilne miejsce
zmieni nasze życie? spotkań
Sprzątanie okolicy

Hierarchia

TAK

2+1+3=6

IV

TAK

TAK

1+2+2=5

V

Rajd rowerowy po okolicy

TAK

TAK

4+4+4=12

II

Zakup namiotu i zestawu biesiadnego

TAK

NIE

5+5+5=15

I

Porządkujemy otoczenie „Czysto,
ładnie, estetycznie”

TAK

TAK

3+3+1=7

III

Zakup namiotu i zestawu biesiadnego – Program Wielkopolska Odnowa Wsi – konkurs „ODNOWA
WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”.
Strona

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

Punktacja

33

Co nam przyjdzie
najłatwiej?

Propozycje projektu

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

Kluczowy problem
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8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI - ŁUGI
Wizja wsi (hasłowa): ” Masz weekend długi, przyjedź na Ługi!”
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)

ATUTY

ZASOBY

silne strony i szanse jakie
wykorzystamy

których użyjemy

Projekty przedsięwzięcia jakie wykonamy

BARIERY

słabe strony jakie
wyeliminujemy, zagrożenia
jakich unikniemy

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

Autorytety
działające dla wsi,
Grupa Odnowy
Wsi,
współpraca ze
Stowarzyszeniem
Na Rzecz Rozwoju
Oświaty
i Kultury Wiejskiej
we Włościejewicach

Niewystarczające
środki finansowe,
niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców

1.1 Renowacja przydrożnych figur
i krzyży.
1.2 Wydanie publikacji historycznej.
1.3 Organizacja pielgrzymek
1.4 Organizacja dożynek wiejskich.
1.5 Organizacja świątecznych spotkań
wigilijno - opłatkowych.
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Przydrożne krzyże
i figury,
bogata historia wsi,
kultywowane przez
mieszkańców
tradycji świeckich
i religijnych,
fundusz sołecki,

Strona

1. Budowanie
tożsamości
i poczucia
wspólnoty

1.6 Organizacja Nocy Kupały, Nocy
Świętojańskiej, lub wydarzenia p.t. Wianki
nad Obrą.
1.7 Organizacja spotkania z okazji Świąt
Wielkanocnych dla mieszkańców .
1.8 Wystawienie jasełek.
1.9 Podtrzymywanie tradycji: Wodzenie
Niedźwiedzia
1.10 Wspieranie tradycji kolędowania.
1.11 Warsztaty kuchni regionalnej
i degustacji tradycyjnych potraw.
B. STANDARD ŻYCIA

Fundusz sołecki,
Budżet
Obywatelski,
Środki UMWW,
UE, współpraca
z gminą i powiatem

Bariery formalnoprawne,
niewystarczające
środki finansowe

1.1 Wykup gruntów lub wieloletnią
dzierżawę pod budowę infrastruktury.
1.2 Budowa placu zabaw.
1.3 Wyznaczenie i budowa miejsca pod
boisko.
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Współpraca
z gminą, aktywnymi
mieszkańcami i
GOW

Strona

1. Rozbudowa
infrastruktury
społecznorekreacyjnej

1.4 Budowa siłowni zewnętrznej.
1.5 Budowa miejsc postojowych.
1.6 Rewitalizacja punktów
przystankowych – rozbudowa
przystanków wraz z poprawą estetyki.
1.7 Budowa miejsca integracji i
wypoczynku mieszkańców – montaż
wigwamu pełniącego funkcje świetlicy
wiejskiej.
Współpraca
z powiatem,
współpraca
z gminą.
Istniejąca
infrastruktura
drogowa
i okołodrogowa

Fundusz sołecki,
Budżet
Obywatelski,
Środki UMWW,
UE, współpraca
z gminą i powiatem.

Bariery formalnoprawne,
niewystarczające
środki finansowe.

2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej/
biologicznej oczyszczalni ścieków.
2.2 Gazyfikacja wsi.
2.3 Podłączenie sołectwa do sieci
światłowodowej.
2.4 Budowa pasu pieszo-rowerowego.
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2. Rozbudowa
infrastruktury
technicznej

Strona

2.5 Utwardzenie drogi gminnej
prowadzącej do posesji Pani Maj
dz. Nr 51/5.
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2.6 Rozbudowa oświetlenia przy drodze
powiatowej nr 4082P
2.7 Utwardzenie i oświetlenie drogi
gminnej dz. Nr 88/2

C.JAKOŚĆ ŻYCIA

Grupa Odnowy
Wsi, Rada Sołecka,
fundusz sołecki,
środki zewnętrzne,
OSP Włościejewice
- Ługi

Niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców,
niewystarczające,
środki finansowe,
niesprzyjająca aura

1.1 Organizacja festynu
1.2 Organizacja rajdu rowerowego
1.3 Organizacja wyjazdów
kulturoznawczych np. kino, teatr itp.
1.4 Organizacja klubu seniora
1.5 Organizacja spotkań
międzypokoleniowych pt. „Od gagatka
do pradziadka”
1.6 Organizacja spływów kajakowych
1.7 Organizacja: Dnia pieczonej pyrki

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

Id: 1D47B930-8A7F-4EBF-9933-AFE9DA26198D. Przyjęty

Strona 37

37

Ciekawy krajobraz,
położenie
w dorzeczu Kanału
Obry
i Białego Rowu,
Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Oświaty
i Kultury Wiejskiej
we Włościejewicach

Strona

1. Poprawa
integracji
społecznej
mieszkańców
i zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa

1.8 Organizacja rozgrywek sportowych.
1.9 Doposażenie OSP WłościejewiceŁugi.
1.10. Organizacja kina plenerowego.
2. Poprawa oferty
szkoleniowoedukacyjnej

Ciekawy krajobraz,
położenie w
dorzeczu Kanału
Obry i Białego
Rowu

Grupa Odnowy
Wsi,
Rada Sołecka,
fundusz sołecki,
środki zewnętrzne
i aktywni
mieszkańcy

Niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców,
niewystarczające
środki finansowe
i niesprzyjająca aura

2.1 Organizacja szkoleń dla społeczników
2.2 Zorganizowanie zajęć
popołudniowych dla przedszkolaków
2.3 Organizacja kurów obsługi komputera
2.4 Organizacja kurów nauki tańca.
2.5 Organizacja kursów nauki języków
obcych.
2.6 Organizacja kursów zdrowego
żywienia

Strona
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2.7 Organizacja warsztatów dla pań
„Zawsze piękna i zdrowa”.
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2.8 Organizacja kursów fotograficznych,
malarskich i rękodzielniczych (ochrona
dziedzictwa kulturowego).

D. BYT

1. Promocja
sołectwa

Aktywni
mieszkańcy,
Grupa Odnowy
Wsi,
Rada Sołecka
i osoba
o umiejętnościach
informatycznych

Współpraca
z gminą,
Stowarzyszeniem
Na Rzecz Rozwoju
Oświaty
i Kultury Wiejskiej
we Włościejewicach
i Nadleśnictwem
Piaski

Niewystarczające
fundusze,
niewystarczające
zaangażowanie i
słaby zasięg Internetu.

1.1 Zakup materiałów promujących wieś
tj.: koszulek, kamizelek odblaskowych,
parasoli, balonów itp.
1.2 Opracowanie i wydanie folderu
o sołectwie.
1.3 Zakup i montaż „witaczy”.
1.4 Zaprojektowanie logo sołectwa.
1.5 Opracowanie i wydanie questu:
„Ługi – moja mała ojczyzna”
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1.7 Założenie strony www lub profilu na
portalu społecznościowym.
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1.6 Zaprojektowanie ścieżki edukacyjnej

2. Poprawa
warunków
bytowych
mieszkańców
i rozwój sołectwa

Aktywni
mieszkańcy,
gospodarstwa
zainteresowane
zainstalowaniem
paneli
fotowoltaicznych.

Grupa Odnowy
Wsi,
współpraca
z sąsiednią wsią,
z Włościejewicami,
współpraca
z gminą

Niewystarczające
zainteresowanie
proponowanymi
szkoleniami,
niewystarczające
środki finansowe
i utrudnione
procedury formalnoprawne.

2.1 Szkolenie dla mieszkańców
zainteresowanych założeniem własnej
działalności gospodarczej.
2.2 Szkolenie dla osób zainteresowanych
założeniem gospodarstwa
agroturystycznego.
2.3 Aktywna konsultacja i wnoszenie
wniosków do projektu planu
zagospodarowania przestrzennego.
2.4 Przekształcanie działek rolnych na
budowlane
2.5 Szkolenie z zakresu pozyskiwania
środków zewnętrznych.
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2.6 Szkolenie z zakresu ekologii
i odnawialnych źródeł energii.
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PLAN DŁUGOTERMINOWY zawiera opis planowanych zadań
inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie
co najmniej 10 lat od dnia przyjęcia odnowy miejscowości, w kolejności
wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju wsi. Plan ten powinien
obejmować i wykorzystywać atuty oraz zasoby wsi eliminując bariery
zewnętrzne i wewnętrzne.

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

Strona
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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 – Ługi
uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:

1. Zielińska-Sierpowska Maria
2. Andrzejczak Leszek
3. Horała Mirosław
4. Walkowiak Zuzanna

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/247/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Ługi, 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.

Id: 1D47B930-8A7F-4EBF-9933-AFE9DA26198D. Przyjęty
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SOŁECKA STRATEGIA
ROZWOJU WSI
ŁUGI
Gmina Książ Wielkopolski

Dokument sporządzony przez przedstawicieli
Grupy Odnowy Wsi:

Zielińska-Sierpowska Maria
Andrzejczak Leszek
Horała Mirosław
Walkowiak Zuzanna
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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Staw na terenie sołectwa
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1. WPROWADZENIE
Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków
Grupy Odnowy Wsi - sołectwa Ługi, 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.
SOŁECKA STARTEGIA ROZWOJU – ŁUGI wypracowana przez GOW
na warsztatach w ramach programu UMWW - „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
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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:
Zakres działań

*

Ługi

Liczba mieszkańców: 240 osób

Rozwój organizacyjny

brak działań

istnieje tylko rada sołecka

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy

rozproszone działanie organizacji

*

X

X

opracowanie planu
i programu odnowy dla
całej wsi

X

podejmuje się kroki na rzecz
skoordynowania działań organizacji
we wsi

7

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi
i integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć

planowanie w krótkim
horyzoncie czasowym
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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)

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

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

9

Wstaw X gdy spełnia warunek
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Sprawozdanie z wizji w terenie.
Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Ługi, dnia 20.07.2017r.
Uczestnicy: sołtys i lider GOW- Maria Zielińska-Sierpowska, członek rady sołeckiej Mirosław Horała , gminny koordynator
programu – Danuta Biniasz-Celka.
Ługi - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Książ Wielkopolski. Przez wieś
prowadzą dwa główne szlaki komunikacyjne: droga powiatowa, utwardzona bitumicznie z niepełną infrastrukturą okołodrogową
(oświetlona, bez chodnika) oraz droga gminna również utwardzona (bez chodnika, z oświetleniem). Część mieszkańców ma
posesje przy drodze gminnej gminy Jaraczewo. Jest to szlak nieutwardzony i nieoświetlony. Sołectwo nie posiada żadnych miejsc
rekreacji, świetlicy wiejskiej, czy placów spotkań. Organizując jakiekolwiek wydarzenie korzystają z uprzejmości sąsiednich
Włościejewic. W sołectwie brakuje także punktu sprzedaży detalicznej. Zabudowa w Ługach to głównie domki jednorodzinne,
w przeważającej części wsi jest to zabudowa rozproszona, jedynie miejscami zwarta, typ wsi - wielodrożnica. Miejscowość jest
malowniczo położona pośród pól, lasów i łąk, w dorzeczu Kanału Obry i Białego Rowu. Na wizytówkę wsi składają się także
dwa przydrożne krzyże dwie figury „Maryjne” - miejsca kultu religijnego oraz staw. Ługi są w 100% zwodociągowane, brakuje

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD).
Data: 20.07.2017 r.

Sporządziły: Ewa Jankowiak, Mirosława Woźniak
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Włościejewice-Ługi. Sołectwo korzysta z funduszu sołeckiego i wsparcia gminy, poprzez którą pozyskuje środki zewnętrzne.

10

kanalizacji sanitarnej. We wsi funkcjonuje niesformalizowana Grupa Odnowy Wsi, mieszkańcy należą także do OSP

Architektura wsi

Znakowane szlaki rowerowe
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Miejsce kultu religijnego
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Architektura wsi

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

walory krajobrazu,
rzeźby terenu
stan środowiska

PRZYRODNICZY

walory klimatu

zasobu
jakim wieś dysponuje
Wieś Ługi położona jest
w dorzeczu Kanału Obry
i Białego Rowu.
Teren nizinny - pola, łąki i lasy

Małe

Duże

Wyróżniające

X

Dość dobry

X

Umiarkowany

X

Lasy mieszane i łąki

X

cenne przyrodniczo
obszary lub obiekty

Tereny nad Kanałem Obry,
Białym Rowem. Okazały
kasztanowiec

X

świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)

Spotkać tu można: kuropatwy,
czarne bociany, sarny, dziki,
jelenie, daniele, lisy i zające

walory szaty roślinnej

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

X

Wody Kanału Obry i Białego
Rowu oraz dwa stawy

X

Studnie głębinowe

X

Ziemie lekkie klasy: IV, V, VI

X

Pokłady żwiru

X
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RODZAJ ZASOBU *

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)

Strona

Opis
(nazwanie)

walory geotechniczne
walory architektury

Zabudowa częściowo
rozproszona, domy
i zabudowania gospodarskie

X

walory przestrzeni
wiejskiej publicznej

walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki
historyczne

Wieś o zabudowie z końca XX
i XXI wieku. Zabudowana
prywatnymi domami
i budynkami gospodarczymi.
Posesje są uporządkowane,
zadbane i estetyczne.
Stanowiska archeologiczne,
prywatne zbiory przedmiotów
codziennego użytku.

X

X

X
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miejsca, osoby i
przedmioty kultu

Dwa przydrożne krzyże i dwie
figury z wizerunkiem Matki
Bożej. Jedna z nich, figura
Matki Boskiej Niepokalanie
Poczętej umocowana jest na
niewysokim ośmiobocznym
filarze i głowicy. Świątek jest
podziękowaniem za ocalenie
życia właścicieli podczas II
wojny światowej. Jest wotum
wdzięczności od Anny
i Feliksa Krauze. W cokół
figury wmurowano butelkę,
w której umieszczono spisane
przez fundatorów przeżycia
i doznania. Znajdują się w niej
również fotografie z czasów
przymusowych robót
w Niemczech podczas II
wojny światowej. Figura
została zamówiona w Śremie,
a prace murarskie wykonał
Aleksander Wawrzyn z
Ługów. Druga figura Matki
Boskiej Królowej Polski
znajduje się na początku wsi
na skrzyżowaniu z drogą

Strona

KULTUROWY

osobliwości kulturowe
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gminną prowadzącą do
Niedźwiad, a dalej do
Jaraczewa. Miejsce to jest
granicą trzech powiatów:
śremskiego, gostyńskiego
i jarocińskiego. Podstawę
figury stanowi dwustopniowy
filar, na którym posadowiona
jest kwadratowa baza. Na niej
znajduje się filar w kształcie
trapezu. W jego środkowej
części umieszczony jest napis:
„KRÓLOWO KORONY
POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA
NAMI”. Na szczycie na
kwadratowej głowicy
umieszczona jest figura Matki
Boskiej Królowej Polski
z Dzieciątkiem Jezus. Figura
została postawiona w okresie
dwudziestolecia
międzywojennego przez pana
Józefa Staszaka. W czasie
II wojny światowej, podczas
okupacji Józef Staszak został
zmuszony do jej rozebrania.
Udało mu się jednakże ukryć
blendę wraz z napisem
i fundament pod warstwą
ziemi. Po zakończeniu wojny,
mieszkańcy odbudowali figurę
w jej pierwotnej formie,
dziękując za uratowanie życia
nauczyciela p. Lubińskiego,
który otrzymawszy informację
o zbliżających się wojskach
radzieckich, wraz z młodzieżą
wyszedł im na powitanie.
Zamiast Rosjan przez wieś
przeszli Niemcy. Nauczyciel
wraz z podopiecznymi cudem
uniknęli śmierci.
Jeden z dwóch krzyży
przydrożnych znajduje się na
skraju lasu, przy wyjeździe
z Ługów drogą powiatową
w kierunku Mchów. Krzyż ten
stoi w miejscu starych.

Pierwszy o którym wiemy
powstał jeszcze przed II wojną
światową. Drugi postawiono 3
maja 1981 roku. Inicjatorem
tego wydarzenia był Wincenty
Gajewski. Koszty pokryli
parafianie wsi Ługi,
a wykonaniem zajął się Józef
Andrzejewski. Uroczystego
poświęcenia dokonał w święto
Podwyższenia Krzyża
ks. kanonik Jerzy Kaczmarek
z parafii mchowskiej. Trzeci,
obecny krzyż został
ufundowany i wykonany przez
mieszkańca Ługów Zenona
Kanafę w 2006 roku i
poświęcony przez ks.
Stanisława Łopuszańskiego –
proboszcza kościoła p.w. św.
Marcina Biskupa w Mchach.
Krzyż jest otoczony
metalowym płotem
wykonanym i ufundowanym
przez Bogdana Lewandowicza
Drugi krzyż przydrożny
zlokalizowany jest przy
rozwidleniu drogi powiatowej
z Włościejewic a drogą
gminną, nieutwardzoną
prowadzącą do Błażejewa. Jest
to drewniany, wysoki krzyż,
z ozdobnie ściętymi belkami
i metalową pasyjką. Nad
wizerunkiem Pana Jezusa
umieszczony jest niewielki
prosty daszek. Krzyż otoczony
jest drewnianym płotkiem.
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X

Strona

święta, odpusty,
pielgrzymki

Ługi są wsią rzymskokatolicką.
Mieszkańcy biorą udział
w procesjach Bożego Ciała,
budują ołtarze wzdłuż dróg
gminnych. W lipcu i w sierpniu
przez wioskę przechodzą dwie
pielgrzymki: do Borku Wlkp.
oraz do Częstochowy.
W maju, wieczorem przy

ważne postacie i
przekazy historyczne

Długoletni sołtysi z ponad
dwudziestoletnią kadencją:
Marcin Kołodziejczak, Jan
Kośmider, Marian Schwanke,
Józef Staszak- fundator figury,
Feliks Krauze – fundator
krzyża w ołtarzu głównym
kościoła pw. św. Marcina
Biskupa w Mchach po II
wojnie światowej, Józef
Kanafa – uczestnik powstania
wielkopolskiego 1918-1919,
Helena Walkowiak –

X

X

X
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Przemarsz wojsk niemieckich
1. podczas II wojny światowej.
2. Ekshumacja poległych
żołnierzy z czasów II wojny
światowej.
3. Dożynki organizowano przed
legendy, podania i fakty
wojną w Ługach, w lesie na
historyczne
polanie z orkiestrą grającą na
trąbach i akordeonie.
4. Darcie pierza przez kobiety
kończące się pępkiem – placek
i kawa.
5.
Wywiad z mieszkanką Ługów
w: „Nic o nas bez nas.
Wspomnienia świadków
przekazy literackie
historii ziemi ksiąskiej”, Urząd
Miejski w Książu Wlkp., Książ
Wielkopolski 2008r.

X

Strona

tradycje, obrzędy, gwara

figurach „Maryjnych”
gromadzą się mieszkańcy
z najbliższego sąsiedztwa, by
się modlić i śpiewać pieśni ku
czci Najświętszej Maryi Panny.
Modlitwie przewodniczą
kobiety.
Pochód z Niedźwiedziem,
dyngus śmigus, wielkanocne
święcenie potraw przy figurach
„Maryjnych”, dożynki,
spotkania wigilijne,
kolędowanie strażaków OSP
Włościejewice-Ługi.

bohaterka publikacji p.t. „Nic
o nas bez nas. Wspomnienia
świadków historii ziemi
ksiąskiej”- Wywiad z
mieszkanką Ługów (ur. 1935).
Gać – droga łącząca dwie
części wsi
Olędry - mieszkańcy
pochodzenia niderlandzkiego ,
Szuńdy - nosidła do wiader ,
Mlostek – kamionkowy garnek
do kiszenia,
Cumpry – potańcówka

specyficzne nazwy

X

Pyry z gzikiem, polewka,
kiszka, szneki, czernina,
smelka (mleko z kruszonym
chlebem), kuluny (szare
kluski)), szczepa – sos,
(w gotującej wodzie
rozpuszczano tłuszcz
jednocześnie roztrzepując
mąkę), ślepe ryby.

specyficzne potrawy

X

X

Kowal artystyczny - Bogdan
Lewandowicz

dawne zawody

Kabaret „Powsinoga”, zespół
Criters,

zespoły artystyczne,
twórcy

X

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ II

Małe

Duże

Wyróżniające

X

działki pod domy
letniskowe

17

działki pod zabudowę
mieszkaniową

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)

Strona

OBIEKTY I
TERENY

RODZAJ ZASOBU

Opis
(nazwanie)
zasobu
jakim wieś dysponuje
Na terenie Ługów znajduje się
kilka działek pod zabudowę
domów jednorodzinnych.
(prywatne)
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działki pod zakłady
usługowe i przemysł
X

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

Drewniane stodoły

X

place publicznych
spotkań, festynów

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

sale spotkań, świetlice,
kluby

miejsca uprawiania
sportu

miejsca rekreacji

ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne

szkoły

Brak – mieszkańcy korzystają
z placu lub boiska we wsi
Włościejewice.
Brak – mieszkańcy korzystają
z sali znajdującej się
w Niepublicznej Szkole
Podstawowej we wsi
Włościejewice.
Brak – mieszkańcy korzystają
z boiska znajdującego się we
wsi Włościejewice i ścieżek
rowerowych.
Mieszkańcy korzystają
z własnych przydomowych
miejsc rekreacji, ogródków
lasów, polan leśnych oraz
terenów rekreacyjnych wsi
Włościejewice.
Oznaczone ścieżki rowerowe
do Jeżewa, Niedźwiad,
Jaraczewa i Dolska
przebiegające przez sołectwo.
Brak - dzieci uczęszczają do
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej we
Włościejewicach , Publicznej
Szkoły Podstawowej
w Mchach.

X

X

X

X

X

X
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Pięć pustostanów

Strona

pustostany
mieszkaniowe

placówki opieki
społecznej

placówki służby zdrowia

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wodociąg, kanalizacja

drogi (nawierzchnia,
oznakowanie
oświetlenie)

chodniki, parkingi,
przystanki

sieć telefoniczna i
dostępność Internetu

telefonia komórkowa
inne

Brak – mieszkańcy korzystają
z biblioteki w Książu Wlkp.
Brak. Najbliższa znajduje
się w Książu Wlkp.
Brak. Mieszkańcy korzystają
z opieki zdrowotnej
w Mchach, Dolsku i Borku
Wlkp.
Wieś posiada wodociąg,
przydomowe oczyszczalnie
ścieków i szamba.
Drogi dojazdowe do pól –
w większości nieutwardzone,
drogi gminne i powiatowe
prawie w całości asfaltowe,
oznakowane i oświetlone.
Na całej długości wsi nie ma
chodników i oznakowanych
miejsc postojowych.
Są natomiast przystanki
szkolne z wiatami
przystankowymi –
utwardzone.

X
X

X

X

X

X

Radiowa sieć telefoniczna,
dostęp do Internetu bardzo
ograniczony z powodu braku
infrastruktury.

X

Występują ogromne problemy
z zasięgiem telefonii
komórkowej.
Brak komunikacji publicznej,
sieci telefonicznej –
światłowodu i sieci gazowej.

X

X
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biblioteki

X

Strona

przedszkola

Brak - dzieci uczęszczają
do Niepublicznego
Przedszkola
we Włościejewicach
i Publicznego Przedszkola
w Mchach.

ANALIZA ZASOBÓW – CZĘŚĆ III

znane firmy
produkcyjne i zakłady
usługowe i ich
produkty

Mechanika pojazdowa Dariusz
Ustasiak, Mechanika
pojazdowa Andrzej
Walkowiak, Zakład Usług
Leśnych „Wrzos” Dariusz
Konieczny, Zakład
Remontowo Budowlany
Sławomir Przybylak; Zakład
Remontowo Budowlany Piotr
Bartkowiak, Zakład
Remontowo Budowlany Jerzy.
Grewling, Zakład stolarki
Dariusz Horała, Zakład
stolarski Mirosław Horała,
Tartak Jarosław Zaremba

Małe

Duże

Wyróżniające

X

X

gastronomia
miejsca noclegowe
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GOSPODARKA I ROLNICTWO

miejsca pracy
(gdzie, ile? )

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)

Strona

RODZAJ ZASOBU

Opis
(nazwanie)
zasobu
jakim wieś dysponuje
We wsi Ługi znajduje się 15
dużych gospodarstw
indywidualnych. Ponadto 2
zakłady mechaniki
samochodowej, 1 zakład
usług leśnych, 2 zakłady
stolarskie, 2 zakłady
remontowo-budowlane,
1 inseminator i 1 tartak. Są to
przeważnie firmy
jednoosobowe. Pozostali
mieszkańcy dojeżdżają do
pracy w: Goli, Jaraczewie,
Dolsku, Śremie, Gostyniu,
Książu Wlkp., Środzie Wlkp.,
Poznaniu, a także w
Niemczech . Łącznie na
terenie sołectwa znajduje
zatrudnienie kilkanaście osób.

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

środki wypracowywane

autorytety i znane
postacie we wsi

Hodowla krów mlecznych,
trzody chlewnej, prosiąt
i psów. Uprawy zbóż, warzyw
i owoców
Obornik, słoma

Fundusz sołecki
Wypracowane na imprezach
tj.: Dożynki, Dzień Kobiet,
Festyn Rodzinny
Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Oświaty i Kultury
Wiejskiej we Włościejewicach
Pan Marian Schwanke były
sołtys, pan Leszek
Andrzejczak i pan Józef
Lewandowicz-długoletni
członkowie Rad Sołeckich.
Sołtys pani Maria ZielińskaSierpowska, pan Zenon
Kanafa członek Rady
Parafialnej przy kościele
p.w. św. Marcina Biskupa
w Mchach, pan Józef Horała
fundator i wykonawca
chrzcielnicy dla kościoła p.w.
św. Jakuba Apostoła w
Błażejowie (w 2015 r.), pani
Mirosława Walkowiak, pan
Mirosław Horała- (p. M.
Horała długoletni członek Rad
Sołeckich) członkowie Rad
Parafialnych przy kościele

X

X

X

X

X
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MIESZKAŃCY ( KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI)

ŚRODKI FINANSOWE
I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Uprawy, hodowle

X

Strona

gospodarstwa rolne

15 kilkunastohektarowych
gospodarstw rolnych,
pozostałe (do kilku hektarów)
są niewielkie i służą
zaspokajaniu własnych
potrzeb.

p.w. św. Jakuba Apostoła
w Błażejewie, pani Maria
Golon – skarbnik
Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Oświaty i Kultury
Wiejskiej, pani Magdalena
Stężycka – inseminator, pan
Dariusz Grewling - prezes
OSP Włościejewice- Ługi
krajanie znani
w regionie, w kraju
i zagranicą

X
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przedsiębiorcy,
sponsorzy

Zakład Usług Leśnych
„Wrzos” Dariusz Konieczny,
Zakład stolarski Dariusz
Horała i Mirosław Horała,
Zakład mechaniki
samochodowej Dariusz.
Ustasiak, Dawid Golon –
pogotowie komputerowe
„Piel” w Książu Wlkp., Maria
Golon hodowca prosiąt i OSP
Włościejewice-Ługi

X

Strona

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

Każdy z mieszkańców jest
ważny dla wsi, jeśli posiada
umiejętności i wiedzę, którą
chętnie dzieli się z innymi
w szczególności: Renata
Lewandowicz gastronomia
i ciasta. Elżbieta Grewling,
wypieki, Maria Krauze wyplata
girlandy na święto Bożego
Ciała, Renata Krauzepszczelarstwo, Bogdan
Lewandowicz z zamiłowania
kowal i ślusarz,
Studenci: Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna,
Wielkopolskiej Wyższej Szkoły
Społeczno-Ekonomiczna
w Środzie Wlkp. Wydział
Pedagogiczny.

związki
i stowarzyszenia

OSP Włościejewice-Ługi,
Grupa Odnowy Wsi

kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)

Tydzień Ziemi Śremskiej,
Tygodnik Śremski, Kurier
Śremski, Głos Wielkopolski
i Radio Merkury

współpraca
zagraniczna i krajowa

Współpraca z sołectwami:
Włościejewice , Błażejewo
gmina Dolsk, Niedźwiady
gmina Jaraczewo,
z Nadleśnictwem Piaski
i Leśnictwem Mchy,
z Urzędem Miasta i Gminy
Jaraczewo, „Elto” Zakładem
Elektroinstalacyjnym Sławomir
Przybylski z Włościejewic,
Centrum Kultury w Książu
Wlkp. (grupa rekonstrukcyjnaKosynierzy)., OSP
Włościejewice-Ługi,
Stowarzyszeniem Na Rzecz

X

X

X

X
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pracownicy nauki

Absolwenci: Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wydział
Filologiczny w zakresie
filologii germańskiej,
Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu Wydział
Zarządzania,
Akademii Rolniczej
w Poznaniu Wydział
Technologii Drewna, Wyższej
Szkoły Pedagogicznej
i Administracji im. Mieszka I
w Poznaniu.

X

Strona

osoby z dostępem do
Internetu
i umiejętnościach
informatycznych

Większość mieszkańców
posiada dostęp do Internetu.
Poziom umiejętności
informatycznych jest bardzo
zróżnicowany. Wieś Ługi ma
absolwentów Technikum
Informatycznego w Jarocinie

Rozwoju Oświaty i Kultury
Wiejskiej
we Włościejewicach,
Stowarzyszeniem Sołtysów
gminy Książ Wlkp.,
z dzielnicowym policji,
z proboszczami parafii
p.w. św. Marcina Biskupa
w Mchach i p.w. św. Jakuba
Apostoła w Błażejewie oraz
Starostwem Powiatowym
w Śremie i LGD Lider
Zielonej Wielkopolski

INFORMACJE
DOSTĘPNE O WSI

publikatory, lokalna
prasa

książki, przewodniki

strony www

Tydzień Ziemi Śremskiej,
Tygodnik Śremski, Kurier
Śremski, Informator gminny

X

„Nic o nas bez nas –
wspomnienia świadków
historii ziemi ksiąskiej”, Urząd
Miejski w Książu Wlkp.,
„Zachowanie lokalnego
dziedzictwa – świątki
przydrożne, kościoły i
cmentarze w regionie
śremskim”, pod redakcją
Moniki Bulińskiej, Unia
Gospodarcza Regionu
Śremskiego, Śrem 2013r.
Informacje dotyczące wsi
Ługi umieszczane są na stronie
internetowej Miasta i Gminy
Książ Wlkp.

X

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.

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

(atuty wewnętrzne)

(słabości wewnętrzne)

1. Ciekawy krajobraz wsi, wieś położona
w dorzeczu Kanału Obry i Białego Rowu. J

1. Zwierzęta leśne niszczące uprawy. B

2. Sołectwo położone bezpośrednio przy
lasach – bogactwo fauny i flory. J
3. Gospodarstwa zadbane, będące
wizytówką sołectwa. S

2. Zwierzęta leśne zagrażające
kierowcom. J
3. Ziemie niskiej bonitacji
zmniejszające dochód w rolnictwie. B

4. Sołectwo o rozproszonej zabudowie
4. Krzyże i przydrożne figury miejscem kultu utrudniające integrację. J
religijnego i miejscem integracji
5. Na terenie wsi znajdują się
mieszkańców. T
stanowiska archeologiczne, które
utrudniają wydanie pozwoleń na
5. Bogata historia przydrożnych figur
budowę. B
i krzyży. T
6. Wioska podzielona na dwie
parafie. T

8. Brak świetlicy wiejskiej. S
7. Przyjmowanie pielgrzymów zmierzających
do Częstochowy i Borku Wlkp. T
9. Brak placu zabaw. S
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7. Pustostany mieszkaniowe, częściowo
zaniedbane psujące estetykę wsi. S

Strona

6. Mieszkańcy czynnie uczestniczą
w obrzędach, kultywując zwyczaje świeckie
i obrzędy religijne np. Wodzenie
Niedźwiedzia, Boże Ciało – budowa ołtarzy,
spotkania „Maryjne” i ozdabianie krzyży. T

8. Mieszkańcy są druhami OSP
Włościejewice-Ługi. J

10. Brak gruntów gminnych pod
budowę infrastruktury społecznej. S

9. Udokumentowany wywiad byłej
mieszkanki o życiu codziennym „Nic o nas
bez nas”. T

11. Brak boiska sportowego. S

10. Bogactwo i pielęgnacja tradycji kuchni
regionalnej np. kluski z makiem, pyry
z gzikiem, ślepe ryby. T

13. Brak miejsc postojowych. S

11. Działki pod zabudowę domów
jednorodzinnych - perspektywą
dla młodych. B

15 Okresowo wysoki poziom wód
gruntowych powodujący okresowe
podtopienia domów. J

12. Kilka małych przedsiębiorstw na terenie
sołectwa. B

16. Brak gazyfikacji wsi. S

12. Brak siłowni zewnętrznej. S

14. Brak kanalizacji sanitarnej lub
biologicznych oczyszczalni ścieków. S

17. Brak ścieżek pieszo-rowerowych
13. Uchwalany na zebraniu wiejskim fundusz przy drogach gminnych. S
sołecki. B
18. Nieutwardzone drogi gminne
14. Wypracowywane środki pieniężne przez wewnętrzne. S
mieszkańców na dożynkach, festynach itp. B
19. Znikoma ilość lokalnych zakładów
15. Autorytety chętne działające na rzecz
pracy dających zatrudnienie. B
sołectwa. T
20. Brak obiektów gastronomicznych. J
16. Niesformalizowana prężnie działająca
21. Brak gospodarstw
Grupa Odnowy Wsi. T
agroturystycznych nie sprzyja
17. Liczne, młode małżeństwa i liczna
rozwojowi turystyki i popularyzowania
młodzież zamieszkująca teren sołectwa. J
naszego sołectwa. B
22. Rozdrobnione, niedochodowe
rolnictwo. B
23. Niewystarczające zaangażowanie
części mieszkańców na rzecz
sołectwa. J
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25. Niewystarczająca wiedza na temat
historii wsi. T
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24. Brak strony www sołectwa i profilu
na portalu społecznościowym. B

26. Sołectwo położone na styku trzech
powiatów: śremskiego, jarocińskiego
i gostyńskiego wpływająca negatywnie
na rozwój infrastruktury sołectwa. S

SZANSE

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)

ZAGROŻENIA

(zagrożenie płynące z otoczenia)

1. Stosunkowo łatwy dostęp do edukacji
szkolnej. J

1. Planowana budowa fermy drobiu w
sąsiadującym powiecie. J

2. Stosunkowo łatwy dostęp do lekarza
pierwszego kontaktu. J

2. Na terenie gminy sąsiadującej
z sołectwem w odległości ok. 1km
znajdujące się żwirownie, które
obniżają poziom wód gruntowych. J

3. Duże środki krajowe i zagraniczne na
ekologiczne źródła energii szansą na rozwój
instalacji fotowoltaicznej. B
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10. Brak przewoźników komunikacji
lokalnej. J

27

3. Niedostosowana oferta przedszkolna
– zbyt krótko działająca placówka
4. Kontakty z zewnętrznymi mediami szansą oświatowa we Włościejewicach. J
na promocję sołectwa. B
4. Brak dostępu do sieci
5. Dobra współpraca z gminą. J
światłowodowej. S
6. Środki unijne i krajowe w tym Urzędu
5. Likwidacja komunikacji publicznej
Marszałkowskiego Województwa
PKS. J
Wielkopolskiego szansą na rozwój
miejscowości. B
6. Utrudniony dostęp do lekarzy
specjalistów i szpitala. J
7. Lokalne publikacje szansą na promocję
naszej wsi. B
7. Likwidacja punktu pogotowia
ratunkowego w Książu Wlkp. J
8. Współpraca z LGD Lider Zielonej
Wielkopolski szansą na promocję wsi. B
8. Brak chodników przy drodze
powiatowej. S
9. Bardzo dobra współpraca z sąsiednim
sołectwem Włościejewice. J
9. Niewystarczająca współpraca
z sąsiadującymi powiatami – brak
konsultacji społecznych przy
inwestycjach wpływających na życie
mieszkańców. J

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.

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

Strona

 Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy
wpływające na ich możliwości i źródła zarobkowania np.: rozstrzygnięcia
planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych, zorganizowanie się
przedsiębiorców i producentów rolnych, usługi i produkcja, produkty,
możliwości pozyskiwania dochodu przez społeczność lokalną na cele
publiczne, promocja.
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 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
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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

4

4

12

2

5

8

(-/-)

(-/-)
Standard życia

Jakość życia

(warunki materialne)

(warunki niematerialne)

3; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 26; 4, 8

1, 2, 8, 17; 2, 4, 15, 20, 23; 1, 2,
5, 9; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10

Tożsamość wsi i wartości
życia wiejskiego
4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16; 6, 25

8

0

2

0

Byt
(warunki ekonomiczne)
11, 12, 13, 14; 1, 3, 5, 19, 21, 22,
24; 3, 4, 6, 7, 8

4

5

7

0
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Standard: Obszar generalnie na dużym minusie. Silne strony wraz z szansami
do słabych stron i zagrożeń w stosunku 1/14. Analizując płaszczyznę z podziałem
na obszar wewnętrzny i zewnętrzny podobnie. Stosunek silnych stron do słabych
ujemny 1/12, stosunek szans do zagrożeń również na minus 0/2. Największą
bolączką mieszkańców sołectwa jest całkowity brak infrastruktury społecznokulturalno-rekreacyjnej, jak również brak terenów gminnych pod taką
infrastrukturę. Gmina wyraża wolę nabycia gruntów z takim przeznaczeniem,
jednak problemem są fundusze - szansą na rozwój tej płaszczyzny są środki
zewnętrzne.
Jakość: Obszar całościowo na minusie. Stosunek silnych stron wraz szansami
do słabych stron i zagrożeń 8/13. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną
i zewnętrzną podobnie. Stosunek silnych stron do słabych 4/5. Zewnętrznie
obszar także ujemny - szanse do zagrożeń w stosunku 4/8. Zaleca się rozwój
i zacieśnianie relacji sąsiedzkich, integrację i aktywizację mieszkańców. Rezultat ten
osiągnie się włączając wszystkich mieszkańców do czynnego udziału
w przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej. Pomocą w rozwijaniu tego
obszaru byłoby również wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez rozbudowę
infrastruktury integrującej.
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Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Silne strony wraz z szansami
do słabych i zagrożeń w stosunku 8/2. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną
i zewnętrzna, ta pierwsza przedstawia się zdecydowanie lepiej. Silne do słabych
w stosunku 8/2. Zewnętrznie obszar obojętny, szanse do zagrożeń w stosunku
0/0. Mieszkańcy mają silne poczucie tożsamości i przynależności, opartej
na dziedzictwie kulturowym wsi, kultywowaniu tradycji religijnych i świeckich oraz
walorach przyrodniczych. Zaleca się dalsze kultywowanie owego poczucia
przynależności do wspólnoty i edukację w tym zakresie.
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Byt: Obszar całościowo na plus. Silne strony wraz szansami do słabych stron
i zagrożeń w stosunku 9/7. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną ta
druga przedstawia się lepiej. Wewnątrz silne strony do słabych stosunek ujemny
4/7, zewnętrznie szanse do zagrożeń stosunek dodatni 5/0. Mieszkańcy czują
potrzebę poprawy warunków bytowych. Sołectwo ma taką szansę, upatruje jej
w środkach zewnętrznych i w rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Zaleca się
przede wszystkim promocję miejscowości i propagowanie jej walorów
przyrodniczych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych.

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.

Ługi to malowniczo położona wieś wśród lasów, łąk
i wód, gdzie każdy znajdzie cieszę i spokój.
Mieszkańcy żyją w harmonii, dostatku
i poczuciu bezpieczeństwa. Jest to wieś łącząca
tradycje z nowoczesnością. Mieszkańcy w pełni
korzystają z dostępnej infrastruktury technicznej,
rekreacyjnej i społecznej, jednocześnie nie
zapominają o swojej bogatej historii i tradycjach
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” Masz weekend długi, przyjedź na
Ługi!”
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7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI - ŁUGI na OKRES 12 m-c
Odpowiedź

Co nas najbardziej
zintegruje

Wspólna zabawa

Organizacja festynu rodzinnego

TAK

Na czym nam
najbardziej zależy

Na wskrzeszeniu
tradycji

Spotkanie przy pieczonej pyrze

Co nam najbardziej Niewystarczające
przeszkadza?
zaangażowanie
mieszkańców
Co najbardziej
Mobilne miejsce
zmieni nasze życie? spotkań
Sprzątanie okolicy

Hierarchia

TAK

2+1+3=6

IV

TAK

TAK

1+2+2=5

V

Rajd rowerowy po okolicy

TAK

TAK

4+4+4=12

II

Zakup namiotu i zestawu biesiadnego

TAK

NIE

5+5+5=15

I

Porządkujemy otoczenie „Czysto,
ładnie, estetycznie”

TAK

TAK

3+3+1=7

III

Zakup namiotu i zestawu biesiadnego – Program Wielkopolska Odnowa Wsi – konkurs „ODNOWA
WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”.
Strona

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

Punktacja
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Co nam przyjdzie
najłatwiej?

Propozycje projektu

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

Kluczowy problem
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8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI - ŁUGI
Wizja wsi (hasłowa): ” Masz weekend długi, przyjedź na Ługi!”
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)

ATUTY

ZASOBY

silne strony i szanse jakie
wykorzystamy

których użyjemy

Projekty przedsięwzięcia jakie wykonamy

BARIERY

słabe strony jakie
wyeliminujemy, zagrożenia
jakich unikniemy

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

Autorytety
działające dla wsi,
Grupa Odnowy
Wsi,
współpraca ze
Stowarzyszeniem
Na Rzecz Rozwoju
Oświaty
i Kultury Wiejskiej
we Włościejewicach

Niewystarczające
środki finansowe,
niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców

1.1 Renowacja przydrożnych figur
i krzyży.
1.2 Wydanie publikacji historycznej.
1.3 Organizacja pielgrzymek
1.4 Organizacja dożynek wiejskich.
1.5 Organizacja świątecznych spotkań
wigilijno - opłatkowych.
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Przydrożne krzyże
i figury,
bogata historia wsi,
kultywowane przez
mieszkańców
tradycji świeckich
i religijnych,
fundusz sołecki,

Strona

1. Budowanie
tożsamości
i poczucia
wspólnoty

1.6 Organizacja Nocy Kupały, Nocy
Świętojańskiej, lub wydarzenia p.t. Wianki
nad Obrą.
1.7 Organizacja spotkania z okazji Świąt
Wielkanocnych dla mieszkańców .
1.8 Wystawienie jasełek.
1.9 Podtrzymywanie tradycji: Wodzenie
Niedźwiedzia
1.10 Wspieranie tradycji kolędowania.
1.11 Warsztaty kuchni regionalnej
i degustacji tradycyjnych potraw.
B. STANDARD ŻYCIA

Fundusz sołecki,
Budżet
Obywatelski,
Środki UMWW,
UE, współpraca
z gminą i powiatem

Bariery formalnoprawne,
niewystarczające
środki finansowe

1.1 Wykup gruntów lub wieloletnią
dzierżawę pod budowę infrastruktury.
1.2 Budowa placu zabaw.
1.3 Wyznaczenie i budowa miejsca pod
boisko.
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Współpraca
z gminą, aktywnymi
mieszkańcami i
GOW

Strona

1. Rozbudowa
infrastruktury
społecznorekreacyjnej

1.4 Budowa siłowni zewnętrznej.
1.5 Budowa miejsc postojowych.
1.6 Rewitalizacja punktów
przystankowych – rozbudowa
przystanków wraz z poprawą estetyki.
1.7 Budowa miejsca integracji i
wypoczynku mieszkańców – montaż
wigwamu pełniącego funkcje świetlicy
wiejskiej.
Fundusz sołecki,
Budżet
Obywatelski,
Środki UMWW,
UE, współpraca
z gminą i powiatem.

Bariery formalnoprawne,
niewystarczające
środki finansowe.

2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej/
biologicznej oczyszczalni ścieków.
2.2 Gazyfikacja wsi.
2.3 Podłączenie sołectwa do sieci
światłowodowej.
2.4 Budowa pasu pieszo-rowerowego.
2.5 Utwardzenie drogi gminnej
prowadzącej do posesji Pani Maj
dz. Nr 51/5.
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Współpraca
z powiatem,
współpraca
z gminą.
Istniejąca
infrastruktura
drogowa
i okołodrogowa

Strona

2. Rozbudowa
infrastruktury
technicznej

2.6 Rozbudowa oświetlenia przy drodze
powiatowej nr 4082P
2.7 Utwardzenie i oświetlenie drogi
gminnej dz. Nr 88/2

C.JAKOŚĆ ŻYCIA

Grupa Odnowy
Wsi, Rada Sołecka,
fundusz sołecki,
środki zewnętrzne,
OSP Włościejewice
- Ługi

Niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców,
niewystarczające,
środki finansowe,
niesprzyjająca aura

1.1 Organizacja festynu
1.2 Organizacja rajdu rowerowego
1.3 Organizacja wyjazdów
kulturoznawczych np. kino, teatr itp.
1.4 Organizacja klubu seniora
1.5 Organizacja spotkań
międzypokoleniowych pt. „Od gagatka
do pradziadka”
1.6 Organizacja spływów kajakowych
1.7 Organizacja: Dnia pieczonej pyrki
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Ciekawy krajobraz,
położenie
w dorzeczu Kanału
Obry
i Białego Rowu,
Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Oświaty
i Kultury Wiejskiej
we Włościejewicach

Strona

1. Poprawa
integracji
społecznej
mieszkańców
i zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa

1.8 Organizacja rozgrywek sportowych.
1.9 Doposażenie OSP WłościejewiceŁugi.
1.10. Organizacja kina plenerowego.
Ciekawy krajobraz,
położenie w
dorzeczu Kanału
Obry i Białego
Rowu

Grupa Odnowy
Wsi,
Rada Sołecka,
fundusz sołecki,
środki zewnętrzne
i aktywni
mieszkańcy

Niewystarczające
zaangażowanie
mieszkańców,
niewystarczające
środki finansowe
i niesprzyjająca aura

2.1 Organizacja szkoleń dla społeczników
2.2 Zorganizowanie zajęć
popołudniowych dla przedszkolaków
2.3 Organizacja kurów obsługi komputera
2.4 Organizacja kurów nauki tańca.
2.5 Organizacja kursów nauki języków
obcych.

2.7 Organizacja warsztatów dla pań
„Zawsze piękna i zdrowa”.
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2.6 Organizacja kursów zdrowego
żywienia

Strona

2. Poprawa oferty
szkoleniowoedukacyjnej
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2.8 Organizacja kursów fotograficznych,
malarskich i rękodzielniczych (ochrona
dziedzictwa kulturowego).

D. BYT

Aktywni
mieszkańcy,
Grupa Odnowy
Wsi,
Rada Sołecka
i osoba
o umiejętnościach
informatycznych

Współpraca
z gminą,
Stowarzyszeniem
Na Rzecz Rozwoju
Oświaty
i Kultury Wiejskiej
we Włościejewicach
i Nadleśnictwem
Piaski

Niewystarczające
fundusze,
niewystarczające
zaangażowanie i
słaby zasięg Internetu.

1.1 Zakup materiałów promujących wieś
tj.: koszulek, kamizelek odblaskowych,
parasoli, balonów itp.
1.2 Opracowanie i wydanie folderu
o sołectwie.
1.3 Zakup i montaż „witaczy”.
1.4 Zaprojektowanie logo sołectwa.
1.5 Opracowanie i wydanie questu:
„Ługi – moja mała ojczyzna”

1.7 Założenie strony www lub profilu na
portalu społecznościowym.
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1.6 Zaprojektowanie ścieżki edukacyjnej

Strona

1. Promocja
sołectwa

Aktywni
mieszkańcy,
gospodarstwa
zainteresowane
zainstalowaniem
paneli
fotowoltaicznych.

Grupa Odnowy
Wsi,
współpraca
z sąsiednią wsią,
z Włościejewicami,
współpraca
z gminą

Niewystarczające
zainteresowanie
proponowanymi
szkoleniami,
niewystarczające
środki finansowe
i utrudnione
procedury formalnoprawne.

2.1 Szkolenie dla mieszkańców
zainteresowanych założeniem własnej
działalności gospodarczej.
2.2 Szkolenie dla osób zainteresowanych
założeniem gospodarstwa
agroturystycznego.
2.3 Aktywna konsultacja i wnoszenie
wniosków do projektu planu
zagospodarowania przestrzennego.
2.4 Przekształcanie działek rolnych na
budowlane
2.5 Szkolenie z zakresu pozyskiwania
środków zewnętrznych.
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2.6 Szkolenie z zakresu ekologii
i odnawialnych źródeł energii.

Strona

2. Poprawa
warunków
bytowych
mieszkańców
i rozwój sołectwa
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PLAN DŁUGOTERMINOWY zawiera opis planowanych zadań
inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie
co najmniej 10 lat od dnia przyjęcia odnowy miejscowości, w kolejności
wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju wsi. Plan ten powinien
obejmować i wykorzystywać atuty oraz zasoby wsi eliminując bariery
zewnętrzne i wewnętrzne.

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

Strona
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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 – Ługi
uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:

1. Zielińska-Sierpowska Maria
2. Andrzejczak Leszek
3. Horała Mirosław
4. Walkowiak Zuzanna

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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