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Szkoła
Podstawowa
we Mścichach
Prezentacja budynku

Dane techniczne budynku
Obiekt znajduje się na działce nr 21/1 o powierzchni 0,75 ha (dodatkowo działka rolna o powierzchni 1,5 ha) w miejscowości Mścichy nr 33 położonej w Gminie
Radziłów, w powiecie grajewskim.
Rok ukończenia budowy: 1960 r.
Właściciel: Gmina Radziłów

Typ budynku: parterowy, z podpiwniczeniem i strychem

Budulec: cegła

Elewacja: tynk nakrapiany (terrazyt)

Stolarka okienna i drzwiowa: PCV (okna i drzwi) i drewno (drzwi)

Podłogi: drewno i lastrico

Ogrodzenie: słupki (żelbeton) oraz siatka

Instalacja elektryczna: 1- oraz 3-fazowa

Woda: zasilanie wodociągiem wiejskim

Odprowadzanie ścieków: oczyszczalnia indywidualna

Dach: drewniany, krokwiowy, kryty blachą ocynkowaną

Położenie budynku
Zasadnicza mapa geodezyjna działki we wsi
Mścichy, na której znajduje się szkoła.

Turystyka

Autorzy mapy: G. Kwiatkowski, A. Wiśniewski, P. Tałałaj

Wartość sąsiedztwa
Biebrzański Park Narodowy
i Mazury

Charakterystyka obszaru
Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Region rozciąga się wzdłuż
malowniczej Niziny Podlaskiej, sąsiadującej z Pojezierzem Mazurskim i Niziną Mazowiecką. Posiada korzystne położenie względem ważnych
szlaków tranzytowych z zachodu na wschód i z południa na północ Europy. Od wschodu graniczy z Białorusią, zaś od północy z Litwą. O
atrakcyjności turystycznej Podlasia decydują głównie walory przyrodnicze. Województwo podlaskie to perła polskiej przyrody – piękne
krajobrazy, czyste powietrze, naturalne środowisko „Zielonych Płuc Polski”. Cenne kompleksy leśne, unikalna fauna i flora oraz obszary
niezmienione działalnością człowieka stanowią niezaprzeczalne skarby regionu. Nie bez znaczenia dla turystycznej atrakcyjności województwa
jest również położenie na styku kultur i narodowości. Zachowały się tu także cenne obiekty zabytkowe, świadczące o interesującej historii i
bogatej kulturze regionu.
Obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny stanowi jedną z trzech głównych atrakcji regionu Podlasia i północnego Mazowsza
(obok Suwalszczyzny oraz Puszczy Białowieskiej).

Za: Główny Urząd Statystyczny, Turystyka w województwie podlaskim w 2014 r., http://bialystok.stat.gov.pl, dostęp: 10 grudnia 2015 r.

Zarys charakterystyki turystycznej
mikroregionu i Gminy
Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wyznaczono 457,5 km
szlaków. Turyści do dyspozycji mają: szlaki kajakowe (rzeką Biebrzą,
Sidrą, Jegrznią, Brzozówką, Wissą oraz kanałami: Augustowskim,
Rudzkim) o łącznej długości 223,2km; szlaki rowerowe; szlaki piesze;
ścieżki edukacyjne. Na kilku z nich wybudowano wieże i pomosty
widokowe oraz położono kładki, ułatwiające przejście po grząskim
terenie. Przy stacji kolejowej Osowiec zlokalizowany jest Terenowy
Ośrodek Edukacyjny wyposażony w wieże widokowe, pomosty
obserwacyjne, kładki i tablice informacyjne. Wymienione szlaki
stanowią część systemu znakowanych szlaków województwa
podlaskiego, które mają kilka tys. km. Pola namiotowe w OsowcuTwierdzy, Barwiku i Grzędach posiadają wiaty turystyczne. Najlepiej jest
zagospodarowane pole namiotowe w Osowcu-Twierdzy (zaopatrzone w
toalety i prysznice).
Nieopodal wsi Mścichy znajduje się pole namiotowe Biały Grąd, które
wyposażone jest w wieżę widokową.
(Cyt. za: http://www.biebrza.org.pl/283,turystyka-w-bbpn.html).

Największą grupę wśród odwiedzających stanowią obserwatorzy
ptaków z różnych krajów i uczestnicy spływów kajakowych.
Bliskość krainy Wielkich Jezior Mazurskich (około 50 km) oraz Jeziora
Rajgrodzkiego podnosi atrakcyjność turystyczną lokalizacji.
W pracy naukowej Koncepcja szlaku turystycznego „Dolina Wissy” w
Gminie Radziłów i wskazania do kształtowania krajobrazu Ewa Bujko
stwierdza konieczność rozbudowy infrastruktury turystycznej, której
brak może stać się „wąskim gardłem” dla czerpania dochodów z
działalności turystycznej na tym obszarze.
[Bujko E., tamże, SGGW, Warszawa 2007]

Województwo Podlaskie – struktura turystycznych obiektów noclegowych w 2014 r.
W 2014 r. z turystycznych obiektów noclegowych
zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego
skorzystało 599,6 tys. turystów, tj. o 0,9% więcej niż przed
rokiem. Podobnie jak w roku poprzednim, turyści najchętniej
zatrzymywali się w hotelach, które przyjęły 333,7 tys. osób
(55,7% ogółu korzystających z noclegów). Duża część spośród
nich, bo aż 147,3 tys., tj. 44,1% wybrała hotele
trzygwiazdkowe. Na usługi innych obiektów hotelowych
zdecydowało się 17,3% turystów korzystających z noclegów w
województwie podlaskim, moteli i pensjonatów - 4,0%,
ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych - 3,3%, zespołów ogólnodostępnych domków turystycznych - 2,7% oraz pokoi
gościnnych/kwater prywatnych i kwater agroturystycznych - po
1,2%.
Z powyższego wynika, że większość turystów korzysta z oferty
pobytowej w hotelach. Zaproponowanie tańszej oferty, która
jednocześnie spełniałaby podstawowe standardy pobytu jest
szansą na sukces rynkowy.
Z danych GUS wynika, że od 01 stycznia 2014 r. do 31 lipca
2014 r. w całym powiecie grajewskim udzielono 40 836
noclegów. Stanowi to zaledwie 6,8 % wszystkich noclegów
udzielonych w woj. podlaskim.
Wniosek: potencjał turystyczny powiatu jest wykorzystany w
niewielkim stopniu.
Wykres i dane za: Główny Urząd Statystyczny, Turystyka w województwie podlaskim w 2014 r., http://bialystok.stat.gov.pl, dostęp: 11 grudnia 2015 r.

Przemysł lekki
Przetwórstwo rolno-spożywcze

Charakterystyka obszaru pod względem prowadzenia biznesu
„Powiat Grajewski oraz znajdujące się na jego obszarze jednostki gminne powinny rozwijać się jako centra rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Należy w
większym stopniu niż dotychczas rozbudować przetwórstwo produkowanych w tym regionie płodów rolnych. Rozwój tego przemysłu stworzyłby nowe miejsca
pracy. Istniejąca infrastruktura stwarza korzystne warunki do realizacji tego typu inwestycji”.
cytat ze Strategii Rozwoju Powiatu Grajewskiego, grudzień 2001 r.
W Gminie Radziłów zdecydowana większość mieszkańców zatrudniona jest w sektorze rolnym. Dominującą formą produkcji rolnej jest produkcja zwierzęca (mleka i
pochodnych). Inne formy produkcji rolnej (oprócz produkcji roślinnej na potrzeby własne), w związku ze zwiększonym nastawieniem na koncentrację produkcji, zostały
w przeciągu ostatnich lat prawie całkowicie wyparte.
Teren Gminy nie sprzyja prowadzeniu wielkoskalowej i wysokonakładowej działalności przemysłowej. Miejscowość Mścichy położona jest na obszarze NATURA 2000,
co blokuje możliwość industrializacji terenów położonych na południu i wschodzie Gminy.
W opinii mieszkańców oraz władz gminy drogą prowadzącą do rozwoju jest poprawa rentowności gospodarstw rolnych. Można tego dokonać przez dywersyfikację
produkcji rolnej o takie produkty rolne, które pozwolą na kompensację strat wynikających z cykli koniunkturalnych występujących na rynku produktów mleka i jego

pochodnych. Rozwiązania takie z powodzeniem funkcjonują w innych regionach Polski (szczególnie na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku). Istotne jest
częściowe przekierowanie produktywności zasobów ziemi uprawnej i pracy na produkcję innego rodzaju (np. wysoce specjalistyczną produkcję roślinną).
Gmina Radziłów dostrzega możliwość adaptacji nieruchomości będących w jej posiadaniu na potrzeby przemysłu lekkiego, np. rolno-spożywczego, dla którego
zapleczem surowcowym byłyby produkty pochodzące ze zdywersyfikowanej działalności rolniczej pochodzącej z terenu Gminy (wyspecjalizowanej produkcji roślinnej
lub z rolnictwa ekologicznego). Możliwa jest również działalność mieszana np. usługowo-produkcyjna.

Portret Gminy Radziłów
Radziłów

jest jedną z 3 gmin wiejskich powiatu grajewskiego. Położony jest w
południowej części powiatu. Część obszaru gminy wchodzi w skład Biebrzańskiego
Parku Narodowego.
Powierzchnia gminy wynosi 200 km2, co plasuje ją w gronie większych gmin w
powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało prawie 5 tys. osób, co stanowiło
nieco ponad 10% ludności powiatu i 0,4% ludności województwa. Charakteryzuje
się ona jednym z niższych wskaźników zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w
województwie (25 osób na km2 wobec 51 – w powiecie i 59 – w województwie).
Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania
terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (nieco ponad 75%). Wśród tych
użytków prawie 54% stanowią grunty orne, blisko 27% – łąki, a 17% – pastwiska.
Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 0,9 tys. gospodarstw rolnych. Średnia
wielkość gospodarstwa wynosiła 18,2 ha.
W gminie na koniec 2009 r. zarejestrowane były 162 podmioty. Najwięcej
podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (ponad 27%), rolnictwo, łowiectwo
i leśnictwo (powyżej 22%) oraz budownictwo (ponad 14%).
Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej,
mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności,
kształtuje się następująco: 82% osób korzysta z wodociągu, 22% – z kanalizacji.
Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie
stanowią 20,9% powierzchni.
Dane za: GUS O/Białystok

PROW 2016 – 2020 – potencjalna dźwignia rozwoju lokalnego i szansa dla obszarów wiejskich.
Nowo implementowany PROW 2016 – 2020 różni się w swoich założeniach od poprzedniego PROW 2007 – 2013.
W bieżącej perspektywie finansowej decydenci zwrócili szczególną uwagę na wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego w tym
przetwarzania, wprowadzania do obrotu i marketingu produktów rolnych. Jednym z podstawowych celów nowego PROW 16-20 jest tworzenie
miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz przywrócenie osób wykluczonych społecznie i defaworyzowanych do obiegu i łańcucha
gospodarczego.
Wsparcie obejmuje sektory przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka, mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), owoców i warzyw, zbóż,
ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także
usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.
Najprawdopodobniej wsparcie nie będzie obejmowało budowy nowych zakładów.
Jednym z kryteriów przyznania pomocy z PROW będzie zawarcie długoterminowych (co najmniej 3-letnich) z dostawcami surowca (rolnikami).

Źródło: opracowanie własne; Ministerstwo Rolnictwa

Galeria

Biały Grąd,
fot. M. Gromisz, 2002.

Meandry Biebrzy w okolicach wsi Mścichy,
fot. LGD BDN.
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