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WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Smulsko jest dokument pn. „Plan Odnowy
Miejscowości Smulsko”, która określa charakterystykę miejscowości, przesłanki
opracowania planu, słabe i mocne strony, zadania inwestycyjne na lata 2010– 2017
oraz przedsięwzięcia aktywizujące społeczność. Dokument ten poddany ocenie
mieszkańców, a następnie przyjęty przez Zebranie Wiejskie zawiera wariant rozwoju.
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania
strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” i dotyczy
inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Plan Odnowy Miejscowości Smulsko jest spójny ze Strategią Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego, Strategią Rozwoju Powiatu Tureckiego, Strategią
Rozwoju Gminy Przykona, zatem działania zaproponowane w omawianym
opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.
W dalszej części opracowania przedstawiono uporządkowane wyniki prac
uczestników zebrania wiejskiego.
Czynnikiem mającym wpływ na kształt dokumentu jest „Charakterystyka
miejscowości Smulsko” zawierająca podstawowe informacje o miejscowości. Została
opracowana wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale mieszkańców wsi i
pracowników Urzędu Gminy Przykona. Istotny wpływ na odnowę miejscowości ma
również inwentaryzacja zasobów miejscowości, jej mocne i słabe strony. Plan odnowy
miejscowości został zaplanowany na okres kilku najbliższych lat. W okresie tym
podejmowane będą określone działania inwestycyjne a także inne o charakterze
rekreacyjno - wypoczynkowym np. imprezy sportowe, kulturalne.
W tworzeniu „Planu Odnowy Miejscowości Smulsko” zostało włączonych
kilkanaście osób, będących reprezentantami środowisk społecznych, mieszkańców
miejscowości oraz przedstawicieli Rady Gminy i Urzędu Gminy.
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Plan Odnowy Miejscowości Smulsko został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr
1/10 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Smulsko z dnia 27 kwietnia 2010r. i zatwierdzony
Uchwałą Rady Gminy Przykona nr XXXVI/273/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.

I.

Charakterystyka miejscowości

MIEJSCOWOŚĆ SMULSKO
GMINA PRZYKONA
POWIAT TURECKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Liczba mieszkańców - 311
Powierzchnia Smulsko – 665,47 ha
Liczba gospodarstw rolnych – 148
Liczba działek budowlanych 18
Sołtys – Ryszard Papierkowski
Rada Sołecka –
1. Ciesiołkiewicz Bogdan
2. Figurska Ewa,
3. Kałużny Krzysztof,
4. Karbowy Michał,
5. Korzeniowska Danuta.

Grupa Odnowy Miejscowości
Lider – Ryszard Papierkowski
Członkowie - Roman Dygas, Wojciech Rusek, Ciesiołkiewicz Bogdan, Figurska Ewa,
Kałużny Krzysztof, Karbowy Michał, Korzeniowska Danuta.
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Miejscowość Smulsko leży we wschodniej części

Gminy Przykona, w

powiecie tureckim, województwie wielkopolskim. Geograficznie należy do obszaru
Wielkich Dolin, środkowej części Niziny Polskiej, a ściślej do Niziny Wielkopolsko Kujawskiej. Smulsko znajdują się przy

drodze krajowej nr 72 Konin - Turek –

Przykona - Uniejów. Zamieszkuje je 311 mieszkańców. Powierzchnia wsi wynosi
665,47 ha, z czego 500,17 ha to grunty orne, użytki zielone 138,67 ha, grunty
zabudowane 4,98 ha, pozostałe grunty 2,65 ha. Na obszarze miejscowości znajduje
się 19 ha lasów. Podstawowym źródłem gospodarki na terenie miejscowości jest
rolnictwo, które zajmuje około 90 % powierzchni. Średnia wielkość gospodarstwa
wynosi około 5 ha a ogólna ich liczba to 148 gospodarstw rolnych.
Nazwa Smulsko pochodzi prawdopodobniej od smolarzy osadzonych przez
księcia. Osada Smulsko wzmiankowana była w Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 r. jako
własność arcybiskupów gnieźnieńskich potwierdzona także w 1357 r. [KDW III, nr
1354]. Według księgi przywilejów metropolii gnieźnieńskiej z początku XVI w. leżała
w granicach parafii Boleszczyn. Najstarsze opisy gospodarcze Smulska pochodzą z lat
1511 – 1518 i opublikowano je Wizytacjach dóbr arcybiskupstwa i kapituły
gnieźnieńskiej, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920. Na terenie wsi znajduje się
kapliczka, którą według legendy zbudował mieszkaniec wsi Łukasz Wielogórka w
XIX wieku. Był to człowiek głęboko wierzący i religijny. Z opowieści wynika iż
kapliczka została wybudowana aby upamiętnić ważne chwile z życia mieszkańców. W
czasie

okupacji

kapliczka

została

doszczętnie

zniszczona

przez

Niemców.

Zrekonstruowano ją w latach 80-dziesiątych. Okres wojenny w miejscowości
powodował strach i przerażenie wśród mieszkańców. Wieś została zniszczona,
zrujnowano mieszkania, a drogi były poprzecinane okopami i szańcami. Życie było
bardzo trudne warunki materialne ciężkie. Podczas okupacji ograniczano wolność
handlu i swobody osobistej. Niemcy wyrąbywali lasy, rekwirowali konie i zapasy
żywności. Według wspomnień starszych mieszkańców wsi Smulsko najgorsza była
noc z 18-19 stycznia 1945r., kiedy to całą noc trwały starcia wojsk niemieckich i
rosyjskich pod lasem w Smulsku.
Na terenie miejscowości znajduje się Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsiach, które powstało w ramach środków europejskich. Rozwój kultury
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miejscowości wspierany jest przez Zespół Ludowy „Zgoda ze Smulska” oraz prężnie
działającą Ochotniczą Straż Pożarną.
Wieś wyposażona jest w infrastrukturę techniczną: energię elektryczną, telefony,
Internet, wodociąg, kanalizację. Na terenie miejscowości przebiegają drogi o
nawierzchni asfaltowej o długości 7,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jest to
wieś zwarta ciągnąca się wzdłuż na odcinku 2 km. Na terenie miejscowości przy
drodze krajowej znajduje się stacja paliw oraz sklep spożywczy. Działalność
gospodarczą

prowadzi

14

firm.

Najprężniej

działającym

zakładem

jest

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Miśko” przetwórstwo drzewne i produkcja
wyrobów tartacznych zatrudniające mieszkańców miejscowości.

Wizja

Smulsko to obszar służący rozwojowi społeczno-gospodarczemu i kulturalnemu

II.

Przesłanki opracowania planu odnowy miejscowości

Opracowanie planu odnowy miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły
wszystkie aktywne społeczności lokalne zaangażowane w działania rozwojowe
podejmowane na terenie ich małych ojczyzn. Jedną z przesłanek mieszkańców
miejscowości Smulsko jest utrzymanie obiektów użyteczności publicznej w dobrym
stanie technicznym aby służyły na długie lata mieszkańcom.
Opracowanie a następnie wdrożenie planu odnowy miejscowości wiąże się z
określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej:

6

-

możliwość korzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych
zewnętrznych źródeł finansowania działań rozwojowych;

-

zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, dzięki
pojawiającym

się

nowym

możliwościom

podejmowania

działań

rozwojowych;
-

wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego;

-

wdrażanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców;

-

wzrost wartości majątku komunalnego – nieruchomości;

-

aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost tożsamości z miejscem
zamieszkania i stopnia integracji mieszkańców wokół działania na rzecz
własnego środowiska - miejscowości;

-

stworzenie lokalnego forum wymiany informacji i doświadczeń,

-

szybszy rozwój inwestycji budowlanych poprzez uzyskanie środków
finansowych

-

wzrost atrakcyjności miejscowości,

-

zagospodarowanie wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań związanych z
kulturą społeczności wiejskiej.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

III.

3.1 Zasoby przyrodniczo – środowiskowe
Zasoby przyrodnicze miejscowości Smulsko stanowi teren w całości położony
w pasie nizin zwanych Krainą Wielkich Dolin na Nizinie Wielkopolskiej. Obszar ten
jest zróżnicowany pod względem fizjograficznym. Najważniejszym czynnikiem
różnicującym teren jest erozja i działalność gospodarcza człowieka. Spośród
czynników środowiskowych największą barierę w rozwoju roślinnej produkcji rolnej
stanowią

niekorzystne

stosunki

wodne

(niska

średnia

miesięczna

opadów,

niekorzystny rozkład miesięczny). Klimat na terenie miejscowości jest umiarkowany.
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Wiosna i lato są ciepłe, a zima krótka i łagodna. Przeważają wiatry z kierunku
zachodniego. Niekorzystną cechą klimatu jest niski poziom opadów atmosferycznych,
powodujący długotrwałe susze. Na terenie miejscowości znajduje się około 9 ha
lasów. Lasy objęte są uproszczonym planem, położone w IV Mazowiecko-Podlaskiej
Krainie Przyrodniczo leśnej. Przeważają gatunki drzewostanu sosny i brzozy.

3. 2 Zasoby kulturowe
Historia
Nazwa Smulsko pochodzi najprawdopodobniej od smolarzy osadzonych przez
księcia. Osada Smulsko wzmiankowana była w Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 r. jako
własność arcybiskupów gnieźnieńskich potwierdzona także w 1357 r. [KDW III, nr
1354]. Według księgi przywilejów metropolii gnieźnieńskiej z początku XVI w. leżała
w granicach parafii Boleszczyn. Najstarsze opisy gospodarcze Smulska pochodzą z lat
1511 – 1518 i opublikowano je Wizytacjach dóbr arcybiskupstwa i kapituły
gnieźnieńskiej, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920. Na terenie wsi znajduje się
kapliczka, którą według legendy zbudował mieszkaniec wsi Łukasz Wielogórka w
XIX wieku.

Był to człowiek głęboko wierzący i religijny. Legenda głosi iż

gospodarstwo Pana Łukasza bardzo często było nawiedzane przez kataklizmy tj.
zniszczenia od silnych wiatrów, uderzenia piorunów, dlatego też postanowił on
wybudować na swojej posesji kapliczkę, która miała chronić rodzinę oraz
mieszkańców wsi od kataklizmów i nieszczęść. W czasie okupacji kapliczka została
doszczętnie zniszczona przez Niemców, pozostały tylko po niej kamienie ze schodów
a w piasku znaleziono metalowe ramy okienne i dwa wizerunki świętych postaci bez
rak i nóg. Okres wojenny w miejscowości powodował strach i przerażenie wśród
mieszkańców. Wieś została zniszczona, zrujnowano mieszkania, a drogi były
poprzecinane okopami i szańcami. Życie było bardzo trudne warunki materialne
ciężkie. Podczas okupacji ograniczano wolność handlu i swobody osobistej. Niemcy
wyrąbywali lasy, rekwirowali konie i zapasy żywności. Szerzyły się egzekucje i
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aresztowania, ginęli mieszkańcy posądzani o przynależność do organizacji
wojskowych, ginęli zakładnicy i działacze chłopscy. Według wspomnień starszych
mieszkańców wsi Smulsko najgorsza była noc z 18-19 stycznia 1945r., kiedy to całą
noc trwały starcia wojsk niemieckich i rosyjskich pod lasem w Smulsku.
Kapliczka w miejscowości ma duże znaczenie historyczne dla mieszkańców, dlatego
też po wojnie w 1956 roku postawiono w tym samym miejscu małą kapliczkę na
drewnianym słupku. Następnie została ona zrekonstruowana w latach 80-dziesiątych.
Pobudowano ją z cegły i umieszczono te same ramy okienne odnalezione po wojnie a
schody ułożono z kamieni. W bogatym wnętrzu kapliczki umieszczono trzy obrazy,
dwa boczne: „Serce Pana Jezusa” i „Święta Rodzina”, a od strony frontowej obraz
„Maki Boskiej z Dzieciątkiem”.
3.3 Infrastruktura techniczna

3.3.1 Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa w miejscowości Smulsko stanowi 9,07 km długości.
Miejscowość zwodociągowana jest w 100 % i zaopatrywana w wodę przez stację
wodociągową znajdującą się w miejscowości Dąbrowa. Stacja wyposażona jest w
system uzdatniania wody w oparciu o filtry otwarte. Pozyskanie wody surowej
odbywa

się

ze

studni

głębinowych

podwodnymi

agregatami

pompowymi.

Rurociągiem PCW woda surowa jest przesyłana do budynku stacji. Po opomiarowaniu
woda jest przesyłana do wspólnego kolektora – dyfuzora, skąd po przejściu węzła
napowietrzania, gdzie zamontowany jest aspirator z pompą wspomagającą, trafia na
blok filtrowy. Posiada jednostopniowe pompowanie wody, tzn. pompy pobierają wodę
ze studni głębinowej i podają do zbiornika wyrównawczego, skąd dalej podawana jest
na filtry i kolejno do sieci wodociągowej.
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Zdjęcie: Stacja wodociągowa w Dąbrowie

3.3.2 Sieć kanalizacyjna
Długość sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smulsko wynosi 2,8 km.
Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana została w 2000 roku. Ścieki odprowadzane są
do oczyszczalni w miejscowości Wichertów. Jest to oczyszczalnia typu SBR, w której
przejęto rozwiązania oparte na systemie reaktora jednokomorowego (SBR) z
technologią wykorzystania procesów osadu czynnego. Oczyszczalnia została
przekazana do eksploatacji w 2000 roku. Pozwolenie wodno prawne na eksploatację
oczyszczalni ścieków typu SBR dotyczy odprowadzenia ścieków do rowu
melioracyjnego.
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Zdjęcie: Oczyszczalnia ścieków typu SBR w miejscowości Wichertów

Stacja zlewcza służy do odbioru ścieków komunalnych z samochodów i przyczep
asenizacyjnych. Umożliwia ona określenie ilości dostarczonych ścieków, temperatury,
pH i identyfikację dostawcy. Pracą stacji zlewczej kieruje panel sterujący wyposażony
w komputer, drukarkę i czytnik kart kodowych.

3.3.3 Komunikacja – drogi i chodniki
Sieć komunikacyjną w miejscowości Smulsko stanowią drogi krajowe,
powiatowe, gminne i chodniki. Stan dróg klasyfikuje się na wysokim poziomie, drogi
są

corocznie remontowane i rozbudowywane. Podział dróg przedstawia się

następująco:
Drogi krajowe 2,1 km,
Drogi powiatowe 2,2 km,
Drogi gminne - 3,3 km
Drogi wyposażone są w infrastrukturę towarzyszącą, do której zaliczamy
chodniki wraz z odwodnieniem i siecią kanalizacji deszczowej oraz lampy
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oświetleniowe wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców na drogach. Długość
chodników wynosi 1,9 km.

3.4. Gospodarka i rolnictwo
Na terenie wsi przeważa zabudowa zagrodowa. Zarejestrowanych jest 14
podmiotów gospodarczych w zakresie: produkcji wyrobów drzewnych i tartacznych,
produkcji wyrobów tekstylnych, roboty budowlane oraz wykończeniowe, sprzedaż
maszyn i urządzeń rolniczych, stacja paliw, sklep spożywczy, gabinet higieny szkolnej
(działalność prowadzona dla uczniów gminy w m. Przykona), sprzedaż pojazdów
samochodowych, sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, usługi hydrauliczne,
sprzedaż wysyłkowa lub internet, praktyka pielęgniarek i położnych.
Znaczna

części

ludności

zatrudniona

jest

poza

miejscowością

w zakładach działających na terenie Gminy Przykona i w pobliskim mieście Turek.
Działalność rolniczą prowadzi 148 gospodarstw rolnych w zakresie produkcji
roślinnej, zwierzęcej oraz mlecznej. Struktura gruntów rolnych z zabudową według
klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:
Klasa III –21,5ha,
Klasa IV – 195,7 ha
Klasa V – 288,2 ha,
Klasa VI – 141,07 ha.
Przeważają tu gleby V klasy bonitacyjnej i obszarowo nie duże gospodarstwa
rolne o profilu produkcji roślinnej i hodowli zwierząt.

IV.

Mocne i słabe strony miejscowości

Analiza SWOT pozwoli na podjęcie prawidłowych decyzji na podstawie posiadanych
informacji. Umożliwi usystematyzowanie danych dotyczących planowanego zadania i
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określi właściwe kierunki rozwiązań. W literaturze spotkać można bardzo różne próby
jej zdefiniowania. Przeważają przy tym ujęcia, zgodnie z którymi analiza SWOT to:
-

„Kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia obszaru i analizy jego
wnętrza”,

-

„Jedna z metod rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących strategię
obszaru”,

-

„Jedno z podstawowych narzędzi planowania strategicznego obszaru/ regionu,

-

„Metoda oceny sytuacji strategicznej obszaru/ regionu”.

Analiza SWOT jest metodą analizy dokonywanej przez uczestników procesu
planowania strategicznego. Zgodnie z najlepszą wiedzą uczestników warsztatów
analizowane są silne i słabe strony obszaru/ regionu oraz szanse i zagrożenia
zewnętrzne.
Analiza

SWOT

została

przeprowadzona

przy

udziale

mieszkańców

miejscowości .
Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na:
- identyfikację i analizę mocnych i słabych stron miejscowości,
- identyfikację i analizę szans i zagrożeń w otoczeniu miejscowości.
Przeprowadzenie jej jest czynnikiem wspomagającym do prawidłowej oceny sytuacji.
Mocne strony
1. Atrakcyjne położenie miejscowość,
2.

Dobre warunki komunikacyjne,

3. Aktywni mieszkańcy,
4. Dobre wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną: wodociąg, sieć

energetyczną, sieć kanalizacyjną,
5. Możliwość zagospodarowania terenu w centrum miejscowości,
6. Bogate życie społeczne (imprezy kulturalne i sportowe, aktywne grupy

nieformalne mieszkańców),
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7. Czyste środowisko,

8. Dobre warunki do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży,
9. Dobre warunki do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej,
10. Dobre warunki do wykorzystania odnawialnych źródeł energii – energia
wiatrowa, biomasa.
Słabe strony
1. Brak poczucia bezpieczeństwa ,

Uzależnienie się gospodarki i rynku pracy od kopalni i elektrowni,
3. Niski przyrost naturalny,

4. Brak środków na utrzymanie w dobrym stanie budynków użyteczności publicznej,
5. Mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu,
6. Mała aktywność młodzieży w działalności na rzecz społeczności lokalnych,
7. Mało

zagospodarowanej,

przyjaznej,

zielonej

przestrzeni,

umożliwiającej

różnorodne formy aktywności rekreacyjnej i sportowej,
8. Niskie dochody większości mieszkańców,
9. Brak wykorzystywania źródeł energii Odnawialnej,
10. Brak kontynuacji tradycji.

Szanse
1. Dostępność komunikacyjna, sieć dróg i ścieżki pieszo-rowerowe,
2. 100% obszarów wiejskich,
4. Rosnące zainteresowanie agroturystyką,
5. Rosnące zainteresowanie kulturą i sportem,
6. Współpraca z gminą przy realizacji planu odnowy miejscowości,
7. Dostępność zewnętrznych środków finansowych Unii Europejskiej i krajowych
wspierających rozwój obszarów wiejskich,
8. Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich,
ze strony rządu i władz wojewódzkich.
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Zagrożenia
1. Niewystarczające fundusze na dalszy rozwój infrastruktury użyteczności publicznej,
sportowej, społecznej i zagospodarowania terenów ważnych dla wizerunku
miejscowości i funkcjonowania jej społeczności,
2. Rozwój niezrównoważony ze względu na niewystarczające środki finansowe–bez
odpowiedniej infrastruktury społecznej, usługowej oraz bez właściwej wielkości
towarzyszących zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych,
3. Położenie na peryferiach województwa,
4. Brak stabilizacji cen w rolnictwie oraz cen energii i paliw,
5. Niezadowolenie społeczeństwa i spadek aktywności,
6. Starzenie się społeczeństwa.

V.

Zadania inwestycyjne na lata 2010 – 2017
Wieloletni plan inwestycyjny miejscowości Smulsko ma na celu prowadzenie

planowanych działań inwestycyjnych w okresie 8 lat. Realizacja zadań ma na celu
zapewnienie możliwości rozwojowych we wszystkich dziedzinach życia. Plan ten
pozwoli na skuteczne poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji.
Ciągłość realizacji inwestycji jest poparta przez Radę Gminy Przykona poprzez
zabezpieczenie środków w budżecie jak również przewidywany jest udziałem środków
pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.
Zadania inwestycyjne 1
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury użyteczności publicznej.
Cele:
- utrzymanie w dobrym stanie budynków użyteczności publicznej,
- Unowocześnienie obiektów użyteczności publicznej.
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l.p. Nazwa zadania
koszt w tys.
1. Wymiana pokrycia dachowego na 100

lata realizacji
2010-2011

budynku użyteczności publicznej w
Smulsku - świetlica
Zadania inwestycyjne 2
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Cele programu:
- Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej
- Zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń sportowych dla mieszkańców
- Unowocześnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych
l.p. Nazwa zadania
koszt w tys.
1. Budowa kompleksu sportowego w 1300
2.

Smulsku – „Moje boisko Orlik 2012”
Budowa placu zabaw

120

lata realizacji
2010-2011
2011

Zadania inwestycyjne 3
Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców.
Cele:
- Poprawa dostępności do Internetu mieszkańcom
l.p. Nazwa zadania
1. Szerokopasmowy dostęp do Internetu

koszt w tys.
100

lata realizacji
2011-2013

Zadania inwestycyjne 4
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Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Smulsko.
Cele:
− Poprawa stanu technicznego dróg
− Usprawnienie organizacji ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa

− Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowy jednorodzinnej.
l.p. Nazwa zadania
koszt w tys.
1. Modernizacja drogi powiatowej nr 400

lata realizacji
2012-2014

2.

4506P Sarbice – Słomów -Smulsko.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w 200

2010-2012

3.

miejscowości Smulsko
Budowa chodnika Smulsko

2014-2016

- 400

Boleszczyn

VI. Przedsięwzięcia aktywizujące społeczność
1. Podniesienie Jakości Życia Mieszkańców Wsi Smulsko

Na podniesienie jakości życia główny wpływ mają inicjatywy mieszkańców oraz
aktywne wsparcie ze strony władz samorządowych. Aby potencjał mieszkańców został
w pełni wykorzystany będziemy realizować zadania integrujące.
Celem aktywizującym społeczność będzie:
- wypromowanie miejscowości,
- kultywowanie tradycji i obyczajów,
- pełna integracja wielokulturowego środowiska.
Do planowanych projektów zaliczamy:
1. Reklama promująca wieś,
2. Organizowanie imprez:
− Piknik sołecki
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− „Andrzejki” ,
− obchody Dnia Dziecka,
− obchody Dnia Matki,

− obchody Dnia Strażaka,
− zawody strażackie.

Do

realizacji

tych

projektów

wykorzystamy

zaangażowanie

mieszkańców,

zintegrowane działanie istniejących kółek różańcowych, rady sołeckiej, grupy odnowy
miejscowości a także wsparcie Urzędu Gminy.
Realizacja tych projektów ma podwyższyć tożsamość i wzrost wartości życia
wiejskiego.
l.p. Nazwa przedsięwzięcia
koszt w tys.
1. Promocja walorów miejscowości 120
poprzez

organizowanie

kulturowych
2.

i

imprez

podtrzymujących

tradycje
Oznakowanie miejsc rekreacyjnosportowych
wytyczenie

i

lata realizacji
2010 - 2017

20

2015-2016

przyrodniczych,
ścieżek

pieszo-

rowerowych i edukacyjnych w lesie

VII. Opis obszaru służącego zaspakajaniu potrzeb społecznych mieszkańców
Centrum Miejscowości to obszar na którym realizowane jest życie społecznokulturalne miejscowości. Zlokalizowany jest tu budynek użyteczności publicznej w
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którym mieści się OSP, Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, lokal Zespołu
Ludowego „Zgoda ze Smulska”. W tym miejscu również powstanie Kompleks
sportowy Moje Boisko Orlik 2012. Jest to miejsce dość dobrze wyposażone w
infrastrukturę techniczną. Budynek użyteczności publicznej otoczony jest parkingami
wraz z oświetleniem. Natomiast stan dachu na budynku budzi zastrzeżenia w związku
z tym władze samorządowe we współpracy z mieszkańcami chcą doprowadzić obiekt
do dobrego stanu technicznego.
Do organizacji zajmujących się życiem społeczno - kulturalnym miejscowości
Smulsko zaliczamy:
Centrum Kształcenia Na Odległość Na Terenach Wiejskich
Centrum Kształcenia na odległość jest placówką o charakterze oświatowym,
zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line celem
uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji.
Centrum działa od marca 2008r. Wyposażone jest w 10 stanowisk
komputerowych, biurowych wraz z serwerem. Stanowiska wyposażone są w kontent
merytoryczny, poza tym w znajduje się tam telewizor oraz tablet wykorzystywany do
przeprowadzania szkoleń dla mieszkańców. Centrum w ramach swojej działalności
prowadzi bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania
zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Centra przyczyniają
się do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do
wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do
kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Centrum służy również jako świetlica w
której prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzież w szczególności z
miejscowości Smulsko.
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Zdjęcie: Centrum Kształcenia w Smulsku

Zespół Ludowy „Zgoda ze Smulska”
Śpiewaczy zespół ludowy w Smulsku powstał w roku 1996. Obecnie zespół
liczy osiem pań i jednego instruktora muzycznego. Działalność zespołu odbywa się
pod patronatem Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
Repertuar zespołu jest różnorodny, typowe piosenki ludowe, biesiadne a także
okolicznościowe tworzone w zespole na daną okazje.
Zespół wyposażony jest w oryginalne stroje ludowe. Często występują na
przeglądach zespołów ludowych , wokalno – instrumentalnych, dożynkach
powiatowych i gminnych. W 2001r. reprezentował region Koniński w Kazimierzu
Dolnym na występach. Zespół ten ma na swoim koncie wiele osiągnięć między
innymi: Nagrodę Wojewody Konińskiego w 1997r., Nagrodę Wójta Gminy Kramsk,
Nagrodę Starosty Tureckiego w postaci pucharu i dyplomu, oraz wielu nagród
rzeczowych i pieniężnych.
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Zdjęcie: Zespół Ludowy „Zgoda ze Smulska”

Ochotnicza Straż Pożarna w Smulsku
Pierwsze ślady w działalności OSP w miejscowości Smulsko sięgają okresu końca I
wojny

światowej.

Po

zakończeniu

II

wojny

światowej

w

latach

50-

dziesiątychrozpoczęto budowę Domu Ludowego. W 1965 roku ukończono budowę
Domu Ludowego w którym umieszczono Szkołę Podstawową w jednej części a druga
służyła mieszkańcom na działalność społeczno-kulturalną. Prężna działalność OSP w
Smulsku rozpoczęła się od 1983 roku, dzięki ówczesnemu sołtysowi wsi Smulsko,
który w trudnym okresie stanu wojennego doprowadził do rejestru OSP. OSP w
Smulsku od początku istnienia prowadzi intensywną działalność gospodarczo –
kulturalną i sportowo – pożarniczą. Po trzech latach istnienia została wybudowana
nowa strażnica, która była połączona z budynkiem Szkoły Podstawowej w Smulsku
liczącej jeden oddział przedszkolny oraz cztery klasy: od klasy pierwszej do czwartej.
Do budowy strażnicy i szkoły włączyli się wszyscy strażacy oraz większość
mieszkańców wsi. Dzięki temu powstała ona w przeciągu trzech lat stanowiąc chlubę
wsi. W 1988 roku OSP Smulsko otrzymało sztandar, a w roku 1992 jednostka zakupiła

21

nowy samochód bojowy. OSP Smulsko brało czynny udział w wielu akcjach
gaśniczych miedzy innymi w tj. w Grodzicu i Kuźni Racibierskiej. OSP jest aktywną
jednostką straży pożarnej, gdyż uczestniczy we wszystkich akcjach pożarniczych na
terenie regionalnym, zwłaszcza podczas okresu suszy, która stanowi zagrożenie we
wszystkich lasach regionu. Uczestniczy w akcjach gaśniczych na terenie Gminy i
Gmin sąsiadujących wspomagając ich. Posiada również sprzęt do ratownictwa
drogowego, który wykorzystywany jest podczas wypadków przez przeszkolonych
strażaków. Organizowane są zawody strażackie, w które angażowane są dzieci z
miejscowości, aby zapewnić im rozwój zarówno kulturowy jak i fizyczny. Za
osiągnięcia OSP Smulsko otrzymało od Zarządu Głównego Związku OSP
Rzeczpospolitej Polskiej brązowy medal za zasługi w dziedzinie pożarnictwa.
Jednostka podejmuje i realizuje wiele zadań w zakresie ochrony życia i mienia przed
pożarami jak również realizuje wspólnie z mieszkańcami wiele czynów społecznych,
przykładem tego jest wybudowana droga we wsi Smulsko oraz prace remontowe
odbywające się w budynku OSP celem przygotowania miejsca dla wszystkich
mieszkańców służącego rozwojowi kultury i sportu.
Opis realizowanej operacji w ramach PROW
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi
mieszkańcy zaproponowali aby wymienić pokrycie dachowe na budynku użyteczności
publicznej w którym mają siedzibę wszystkie wyżej wymienione organizacje a władze
samorządowe wyraziły chęć realizacji zadania inwestycyjnego. Dach budynku uległ
zniszczeniu i należy dokonać jego wymiany aby stan techniczny pozwalał na realizację
założonych przez społeczność miejscowości zadań kulturalnych wpływających na
rozwój miejscowości jak i ich mieszkańców.
Operacja obejmować będzie wymianę pokrycia dachowego na powierzchni 536,9 m 2 z
blachy dachówkopodobnej, przemurowanie istniejących kominów ponad dachem z
cegły klinkierowej. Wymiana obejmuje także istniejące urządzenia na dachu tj.:
wywiewki kanalizacyjne, wywietrzaki, rury wywiewne z wywiewkami, wentylatory
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dachowe, instalacje odgromowe, obróbki blacharskie dostosowane kształtem do
powierzchni na których będą montowane oraz rynny i rury spustowe.
VIII. Zarządzanie planem
Zarządzania realizacją Planu wpływa na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym
procesie wdrażania. Małe zaangażowanie i wygasanie entuzjazmu towarzyszącego
procesowi tworzenia Planu wśród mieszkańców i samorządu bez odpowiedniego
systemu mogłoby doprowadzić do „Odłożenia Planu na półkę”. Tak więc system
realizacji planu ma doprowadzić do:
•

doskonalenia istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

• monitorowanie realizacji celów i projektów,
• zmiany i aktualizacja Planu.
Działania realizacji
Najważniejszym instrumentem na którym opiera się realizacja Planu Odnowy
Miejscowości jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu oraz wieloletni plan
inwestycyjny prowadzi do usprawnienia zarządzaniem środkami publicznymi oraz
tworzy czytelny obraz operacji finansowych prowadzonych przez Radę Gminy.
Dynamika wdrażania Planu ma swoje znaczenie w kolejnych budżetach. Zadania
wynikające z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo
zidentyfikować.
Ważnym

działaniem

jest

tworzenie

dobrego

klimatu

dla

rozwoju

przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Takie działania
satysfakcjonują mieszkańców pod względem rozwojowym, rynkowym jak
i ekonomicznym co prowadzi do zwiększenia środków finansowych budżetu poprzez
kolejnych podatników.
Stosowanie „montażu finansowego” ma istotne znaczenie przy dużych
inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na
realizację kolejnych zadań wynikających z planu.
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Ważne jest także stworzenie systemu marketingu miejscowości i gminy jako
całości czyli wzajemne osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji
społecznych, mieszkańców i zasobów. Ułatwia to i prowadzi do promocji wewnętrznej
- skierowanej do mieszkańców gminy oraz zewnętrznej.
Monitoring
Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie
realizacji i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od
pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach.
W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy
i finansowy.
Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu
Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie.
Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty działań. Do
rezultatów działań zaliczamy:
- Wskaźniki produktu, które odnoszą się one do rzeczywistych efektów
działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość wybudowanej
ścieżek pieszo-rowerowych, kanalizacji czy wodociągu, długość nowo budowanych
dróg czy ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.
- Wskaźniki rezultatu natomiast odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym
efektom wynikającym z wdrożenia Planu Odnowy. Mogą one przybierać formę
wskaźników materialnych (oszczędności w zużyciu wody, skrócenie czasu podróży,
zmniejszenie liczby wypadków drogowych) lub finansowych np. zwiększenie
sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem.
- Wskaźniki oddziaływania przedstawiają konsekwencje Planu wykraczające poza
natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może
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odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem jak i do
efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko
wynikających ze zrealizowanego działania.

Monitoring finansowy dostarcza nam danych związanych z finansowymi
aspektami realizacji Planu, które są podstawą do oceny sprawnego wydatkowania
przeznaczonych na ten cel środków. Wójt Gminy prowadzi stały monitoring
finansowy podjętych zadań, sporządzane są raporty, które zostają przedstawione
Radzie Gminy podczas Sesji Rady.
Ocena planu odnowy
Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z
prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności jeżeli
zaistnieją oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Raporty zawierać będą
informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz
prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą
wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km wybudowanej ścieżki pieszo rowerowej.
Dokładna ocena ujęta będzie w sprawozdaniu rocznym, które Wójt Gminy przedstawi
Radzie Gminy podczas sesji absolutoryjnej za działania w roku poprzednim. Ocena
szczegółowa zadań Wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu
inwestycji.
O realizacji Planu Odnowy Miejscowości będą informowani także wszyscy
mieszkańcy. Informacje będą przekazywane za pośrednictwem prasy regionalnej
i lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz
bezpośrednio przez władze gminy na zebraniach wiejskich.
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