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Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mieszków w Gminie Jarocin

Wstęp
Strategia rozwoju wsi Mieszków jest dokumentem korelującym z projektem Strategia Rozwoju
Gminy Jarocin na lata 2011 – 2025, przyjętym Uchwałą Nr. LXV/614/2010 Rady Miejskiej
w Jarocinie.
Punktem wyjścia do określenia strategii przyjęto założenie, że cele rozwoju wsi muszą
odzwierciedlać przede wszystkim stan zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców we
wszystkich dziedzinach życia. Cele strategii stanowią zadania sołectwa, a w szczególności odnoszą
się do stwierdzonych potrzeb i problemów w Mieszkowie, oraz konkretnych zadań nałożonych na
sołectwo przez gminę, czy też ustawy państwowe.
Mieszków to malownicza wieś, dawne miasto, położone w północnej części gminy Jarocin,
gdzie graniczy z gminą Nowe Miasto, (w latach 1975 - 1998 granica województw). Naszymi
sąsiadami są wioski: Wolica Pusta, Stramnice i Radliniec (powiat Środa Wlkp), Radlin, Cielcza,
Cząszczew, Osiek (powiat Jarocin).
Wolica
Pusta

Radliniec

Stramnice
Radlin

Mieszków
Osiek

Cielcza
Czaszczew

Rysunek 1. Mapa wsi sąsiadujących z Mieszkowem

Mieszków to wieś z bogata historią, we wsi znajduje się rzymskokatolicki kościół parafialny
pod wezwaniem Św. Wawrzyńca. Jest to budowla późnobarokowa, murowana, otynkowana,
wybudowana w 1767 roku. Została ufundowana przez właściciela ówczesnego miasta, Ludwika
Hersztopskiego. Budynek obecnie gruntownie remontowany.
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Rysunek 2. Kościół Świętego Wawrzyńca w Mieszkowie.

W Mieszkowie znajduje się jeszcze zabytkowy rynek w kształcie kwadratu z "ratuszem"
i figurą Najśw. Serca Pana Jezusa, stary dworek, stojący obok kościoła i zabytkowej plebanii, dom
katolicki i budynek dawnego szpitala, rozpadający się młyn i stara gorzelnia.

Rysunek 3. Dawny szpital w Mieszkowie

Do niedawna była tu starodawna kuźnia. Na rynku w kształcie kwadratu otoczonym zabytkowymi
kamieniczkami, m.in. budynkiem, w którym kiedyś mieściła się szkoła oraz ratuszem, postawiono
w roku 2009 pomnik gen. Stanisława Taczaka.

Rysunek 4. Pomnik gen. Stanisława Taczaka
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Drogi Mieszkowa
Rynek przecięty jest trasą nr 11, która krzyżuje się z drogami powiatowymi nr 3742P, a ta
łączy się z 4184P (dane pobrane z: Uchwała Nr 1885/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie: nadania numerów dla dróg powiatowych w województwie
Wielkopolskim

załącznik nr 2 do uchwały nr 1486/2012 ZWW z dnia 5 stycznia 2012 roku).

Pozostałe drogi są gminnymi, własnościami instytucji (np. PKP) lub nie posiadają ustalonych
właścicieli. Większość dróg jest w fatalnym stanie technicznym, wymagających utwardzenia lub
remontu. Mieszkańcy dbają o wystrój ulic wokół swoich posesji, dokonują nasadzeń ozdobnymi
krzewami, czyszczą chodniki i jezdnie, zgłaszają zły stan dróg, powstałe dziury w jezdni, ruchome
studzienki itp. W ramach funduszy unijnych 2007 - 20013 został wyremontowany fragment ulicy
osieckiej wraz z chodnikiem, wykonano również wybrukowanie i oświetlenie dojścia do szkoły
(odcinek około 0,5 km), wybrukowano ulicę Nową i Jarocińską w części. Wymieniono oświetlenie
przy drodze powiatowej 3742P (ul. Radlińska).
Przez północno -zachodnią część Mieszkowa przechodzić będzie część obwodnicy miasta
Jarocin. Powstaje Węzeł Mieszkowski z którym mieszkańcy wiążą wizje rozwoju wsi i zagrożenia.
Znaczna część obecnych dróg lokalnych stanie się traktami dojazdowymi do terenu budowy
obwodnicy. Sołectwo stawia sobie na celu:
• dbanie i interweniowanie w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa na drogach
Mieszkowa
• sporządzenie dokumentacji stanu technicznego ulic (film, zdjęcia),
• określenie właścicieli odpowiedzialnych za stan dróg na terenie Mieszkowa,
• zabieganie o bieżące naprawy dróg i właściwe ich utrzymanie u ich właścicieli,
• zabieganie o całkowite i gruntowne wyremontowanie i utwardzenie lokalnych dróg
Mieszkowa i budowanie ścieżek rowerowych,
• zabieganie o nadanie nazw ulicom jeszcze nienazwanym,
• współpraca z innymi sołectwami, gminami i powiatami w celu poprawy stanu
technicznego dróg,
• pozyskiwanie krzewów ozdobnych, zieleni do nasadzeń przy ulicach,
• zabieganie o czyszczenie odpływów, prawidłowe funkcjonowanie mediów w celu
uniknięcia zalania, podtopienia ulic, wybijania studzienek kanalizacyjnych, czy
zerwania linii energetycznych.
• pomoc w inicjatywach lokalnych, np. budowie chodników, parkingów, oświetleń,
• zabieganie o budowę linii światłowodowej czy gazowej,
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• bieżące wskazywanie prac interwencyjnych np. wykaszanie trawy z parku i boiska,
przy chodnikach, z rowów, zgrabianie liści, usuwanie odpadów zielonych, dbanie
o czystość i porządek.

Stan ulic głównych i zadania Sołectwa
Obecnie w Mieszkowie połowa ulic posiada nawierzchnię utwardzoną, trzy z nich są w stanie
bardzo dobrym tj. ul. Jarocińska utwardzona kostką brukową, ul. Nowa o tym samym utwardzeniu
i ulica Osiecka w części asfaltowa z chodnikiem, droga ta w kierunku Cząszczewa nosi tą samą
nazwę jest utwardzona na odcinku ok. 500m kamieniem z licznymi dołami, w których zbierają się po
deszczach głębokie kałuże dokuczające mieszkańcom. Właściwie wykonano dojście do szkoły od
ulicy Radlińskiej, lecz inwestycja jest nie dokończona i wymaga połączenia z ulicą Radliniecką.
Ulica Rynek, to pas zieleni przecięty w połowie trasą krajową nr 11. Wokół zieleni znajduje
się nawierzchnia asfaltowa i chodniki, częściowo odnowione. Przy nich stare kamienice, dawna
zabudowa wsi. W centralnym miejscu znajduje się pomnik gen. Stanisława Taczaka, po przeciwnej
stronie drogi krajowej umieszczona jest kapliczka cokołowa ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Wokół liczne brukowane alejki przy których ustawione są drewniane ławeczki. Wszystko to
zdobią liczne i wiekowe drzewa liściaste dające sporo cienia latem. Zadaniem sołectwa jest działanie
na rzecz utrzymania piękna zieleni na Rynku i jej modernizacji. Zwiększania atrakcyjności
wizualnej, jednocześnie dbając o odnawianie zabytków. Staranie się o plany rewitalizacji Rynku
i wprowadzenie ich do realizacji.
Ulice Dworcowa i Radlińska, które są częściami dróg powiatowych i jednocześnie są
głównymi drogami Mieszkowa, wymagają gruntownego remontu nawierzchni i nowych chodników.
Szerokości ulic pozwalają na poszerzenie istniejących chodników tak aby powstały ścieżki rowerowe
łączące Radlin z dworcem kolejowym w Mieszkowie. Ścieżka mogła by być kontynuowana dalej
w kierunku Stramnic i Osieka. Jazda rowerem to możliwość podziwiania pięknych okolic, szybka
i tania forma komunikacji, dbałość o zdrowie. Dla wielu mieszkańców Mieszkowa i okolicznych
wiosek powstałe ścieżki rowerowe stanowiły by część codziennej drogi do szkoły i pracy, wiele osób
dojeżdża pociągiem z dworca PKP.
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Rysunek 5. Fragment ulicy Radlińskiej na wysokości numeru 12.

Rysunek 6. Droga dojazdowa do dworca PKP.

Ulice przedstawione na rysunkach 5 i 6 wraz z ulicą Dworcową i Radliniecką są w bardzo
złym stanie technicznym, wymagają całkowitej przebudowy. Drogi te obecnie są wytyczonymi
dojazdami towarów do budowy Obwodnicy Jarocina. Zadaniem Sołectwa będzie zabieganie, za
pośrednictwem władz gminnych i powiatowych, o naprawienie nawierzchni tych ulic u wykonawcy
budowy. Droga dojazdowa do dworca PKP wymaga dodatkowo ustaleń prawnych właściciela
gruntów.
Ulica Radliniecka mimo, że utwardzona asfaltem jest bardzo wąska, brak wyznaczonego
miejsca dla pieszych. Wymaga remontu, budowy odwodnienia i chodnika. Ulica Jarocińska
w części utwardzona asfaltem, obecnie mocno zniszczonym (odcinek 160m) dalej utwardzenie
kostką brukową z wytyczonymi chodnikami (odcinek około 450m). dalej utwardzenie żużlowe na
odcinku 250m. Ulica Jarocińska wjazd od ul. Poznańskiej utwardzenie kamień + piach z licznymi
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głębokimi kałużami na odcinku 120m, dalej trawa następne 120m. po przeciwnej stronie około 2 km
drogi gruntowej stanowiącej dojazd mieszkańców do drogi głównej i w drugą stronę do pól
uprawnych.
Ulica Stramnicka - szczegółowo opisana inwestycja w piśnie znajdującym się na stronie
Gminy Jarocin pod nazwą:

DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznan, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 4241,
UCHWAŁA NR LXXXIV/539/2014 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
ul. Dworcowej i Stramnickiej we wsi Mieszków, gmina Jarocin,…

Stan ulic nieutwardzonych i szczególne zadania Sołectwa
Parcele, ulica przy cmentarzu, w kierunku Cząszczewa, granicząca z Osiekiem
(Chabędy), część ulicy przy szkole i przy boisku wymagają utwardzenia. Zadaniem Sołectwa jest
zabieganie u właścicieli dróg o poprawę stanu ich nawierzchni.

Rysunek 7. Fragment nieutwardzonej ulicy potocznie nazywanej Parcele
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Rysunek 8. Fragment nieutwardzonej ulicy potocznie nazywanej Chabędy.

Zadaniem Sołectwa jest również promowanie działek budowlanych i zabieganie o powstanie
nowych działek dla osiedlających się w Mieszkowie. Atrakcyjność takich gruntów jest uzależniona
od

wielu

czynników,

ale

jednym

z

ważniejszych

jest

odpowiedni

dojazd.

Na

rysunku 8. Przedstawiony jest fragment pięknej, zachowanej w staropolskim stylu drogi
z nasadzeniami wierzb. Ulica ta wymaga utwardzenia podobnie jak droga przedstawiona na
rysunku 9, która stanowi dojazd do nowopowstałych uzbrojonych w media działek budowlanych.

Rysunek 9. Droga do nowych działek budowlanych przy lesie.

Zadaniem Sołectwa jest również zabieganie o powstawanie parkingów na terenie Mieszkowa.
Obecnie jedynym istniejącym prawidłowo wykonanym miejscem do parkowania jest parking przy
Kościele Parafialnym. Pozostałe instytucje takie jak Przedszkole i Szkoła Podstawowa nie posiadają
odpowiednich miejsc do parkowania. Najbardziej dokuczliwy jest brak wyznaczonych miejsc
parkingowych wokół szkoły podstawowej i nowo powstałej sali sportowej. Obiekty te otaczają
grunty, które można przeznaczyć na ten cel.
Instytucje takie jak Ośrodki Zdrowia, apteka, część sklepów, punktów handlowych, do
których dojeżdżają nie tylko mieszkańcy naszej miejscowości, ale również ościennych wiosek,
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również nie posiadają odpowiednich miejsc parkingowych. Należy ubiegać się nie tylko o remonty
tych ulic, ale również, w miarę możliwości terenowych, o powstanie miejsc parkingowych.
Dodatkowymi celami sołectwa jest pozyskiwanie informacji o planowanych budowach np.
infrastruktury gazowej i światłowodowej. Prowadzenie dialogu z mieszkańcami, władzami gminy
i wykonawcami robót budowlanych w celu zapewnienia mieszkańcom optymalnych warunków
mieszkaniowych.
Zadaniem Sołectwa zatem, jest dążenie do uzyskania właściwego stanu nawierzchni dróg,
zabieganie o powstanie nowych chodników i ścieżek rowerowych, właściwe ich oświetlenie.
Zapewni to polepszenie bezpieczeństwa mieszkańcom i innym użytkownikom dróg. Dodatkowo
zapewnienie nowoczesnych mediów (takich jak np. linia gazowa) podniesie atrakcyjność działek
budowlanych. Węzły komunikacyjne zapewniają atrakcyjność gruntów i pozytywnie wpływają na
promocję Mieszkowa.
Drogi gruntowe i dojazdy do pól:
Część dróg w Mieszkowie stanowi dojazdy do pól, a jednocześnie jest często
wykorzystywanym połączeniem komunikacyjnym dla innych kierowców np. dojazd do boiska
gminnego przy szkole podstawowej w Mieszkowie, odcinek ten stanowi łącznik ulicy Radlińskiej
i Radlinieckiej. Ulica Jarocińska, którą można podzielić na co najmniej cztery różne odcinki,
w części stanowi drogę gruntową (to także dojazd mieszkańców do posesji). Ulica przy cmentarzu to
dojazd do posesji państwa Matuszczaków i cmentarza, ale także pól uprawnych. Znajduje się na
skraju powiatu i gminy Jarocin. Ulica stanowiąca dojazd do państwa Frankowiaków, od ulicy
Radlinieckiej, dojazd do szkoły do i państwa Rapczyńskich z ulicy Radlinieckiej, to drogi gruntowe,
często trudno przejezdne. Podobnie ulica Osiecka w stronę Cząszczewa, i także dojazd do pól i dalej
lasu z ulicy Radlińskiej obok państwa Kowalskich. Zadaniem sołectwa jest zabieganie o jak
najlepszy stan techniczny tych dróg, zapewniający bezpieczeństwo poruszających się po nich
uczestnikom ruchu drogowego.
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Promocja miejscowości – strategia informatyczna
Zadania sołectwa:
• Stworzenie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Mieszków, - szybka, skuteczna i
pełna informacja,
• Ustalenie strategii krótkoterminowej (jednorocznej) – kalendarz działań,
• Kontakty z Radą Gminy Jarocin i Starostwem Powiatowym, podejmowanie wspólnych
inicjatyw i działań,
• Współpraca z innymi wioskami i podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań,
• Współpraca i wspomaganie działalności lokalnych Stowarzyszeń np.:, Inspiracje”, „Nasz
Mieszków”,
• Współpraca z wszystkimi organizacjami działającymi na terenie wsi i parafii, proboszczem,
wspólne dążenie do realizacji ustalonych celów (np. imprezy środowiskowe),
• Dokumentowanie działalności Sołectwa, wykonywanie filmów, zdjęć, kontakty z lokalna
prasą,
• Dbanie o właściwy stan techniczny tablic informatycznych na terenie wsi,
• Wspieranie działalności lokalnych placówek oświatowych, wspomaganie ich działalności,
• Wspólne organizowanie imprez integracyjnych promujących Mieszków.
• Budownictwo, promowanie istniejących działek budowlanych w Mieszkowie,
• Zabieganie po powstanie nowych atrakcyjnych do osiedlania mieszkańców działek
budowlanych
• Wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości na terenie wsi,
o Reklama,
o Wspólne inicjatywy

