
UCHWAŁA NR LVII/510/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie 
na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje. 

§ 1. 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie na lata 2014-2020 
przyjęty uchwałą Nr 2/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie z dnia 04 
kwietnia 2014 r., który stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. 2013 poz. 1318
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1 Wstęp 

 

Plan Odnowy Miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie  jest dokumentem, mogącym stanowić 

załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania Odnowy i Rozwoju Wsi. 

Jest dokumentem, który przedstawia zakres potrzeb oraz zamiarów inwestycyjnych Sołectwa 

w latach 2014  – 2020  

Celem opracowania jest stworzenie podstaw dla odnowy wsi i jej rozwoju poprzez: 

1. Podniesienie standardu życia i pracy na wsi. 

2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej.  

3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.  

4. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych.  

5. Promowanie terenów wiejskich.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku 

w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” do składania wniosku dołącza się wymagane 

w nim dokumenty w tym:  

1. Plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności  

 Charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja,  

 Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości,  

 Ocenę mocnych stron miejscowości, której będzie realizowana operacja,  

 Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną w okresie, co najmniej 10 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w 

kolejności  przyjętych priorytetach rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych 

kosztów ich realizacji. 

 Uchwała: 

1. Zebranie wiejskie w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości,  

2. Rada Gminy w sprawie zatwierdzenie planu odnowy miejscowości. 

Plan Odnowy Miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie został opracowany przez zespół  

w składzie:  

1. Iglińska Gabriela 

2. Maciejwska Wioletta  

3. Matela Lidia  

4. Tobola Maria  
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5. Tórz Aneta  

6. Golda Anna  

Koordynatorem prac ze strony Gminy Swarzędz był Mariusz Szrajbrowski.  

Istotny udział w opracowanym dokumencie mieli mieszkańcy wsi, którzy partycypowali                     

w ustaleniu strategicznych celów rozwoju miejscowości oraz w specyfikacji projektów                     

do realizowania. 

Sokolniki Gwiazdowskie  jest miejscowością wiejską, wchodzącą w skład sołectwa  Sokolniki 

Gwiazdowskie , administracyjnie należąca do Gminy Swarzędz w powiecie poznańskim, 

województwem wielkopolskim. 

Na zebraniach wiejskich wielokrotnie omawiano kwestię związane z planowanymi 

przedsięwzięciami w ramach odnowy miejscowości Sokolniki Gwiazdowe.  

Plan Odnowy Miejscowości opracowany został dla miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie.  

Przygotowano go w związku z ubieganiem się Gminy o środki Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013   -  2020 r.  

 Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach Programu 

Rozwój Obszarów Wiejskich na lata  2013 – 2020 r.  Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. 

 

2 Charakterystyka miejscowości 

2.1 Położenie 

 

Miejscowość Sokolniki Gwiazdowskie zlokalizowane jest w północno-wschodniej części 

Gminy Swarzędz, sąsiaduje z sołectwami Paczkowo, Sarbinowem, Puszczykowem Zatorze 

oraz graniczy z gminą Kostrzyn Wlkp. 

Zamieszkuje 102 mieszkańców / dane na dzień 30.06 2013 r./  

Tylko siedem rodzin prowadzi gospodarstwa rolne. Przez sołectwo przebiega droga                       

do Paczkowa, oraz do Kostrzyna - gruntowa, do Sarbinowa- droga gruntowa.   

Odległość do najbliższych ośrodków miejskich do Swarzędza – 8 km, do Poznania – 20 km, 

do Kostrzyn - 4 km 

2.2 Krótki zarys historyczny Sołectwa 

 

Nazwa Sokolniki jest nazwą służebną. Mieszkali tu ludzie zajmujący się hodowlą                              

i układaniem sokołów do polowań książęcych. 

W Polsce jest ponad 30 osad o takiej nazwie. Swarzędzkie Sokolniki w XVI i w XVII w. 

należały do rodu Gwiazdowskich / właścicieli pobliskiego większego majątku Gwiazdowo/. 
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Również XIX w. folwark w Sokolnikach wchodzi w skład majętności Gwiazdowo  /w połowie 

XIX w. będący własnością Rogalińskich, potem w rękach niemieckich/.  

 

Nazwa Sokolniki gwiazdowskie / drugi człon nazwy pisany z małej litery/ pojawia się na 

mapach i w wykazach majątków dopiero w drugiej połowie XIX w.                                      

Pojawienie się przymiotnika Gwiazdowskie spowodowane było wspólnymi lasami Sokolniki                

i Gwiazdowa.  

W 1906 r. nazwa Sokolniki Gwiazdowskie władze pruskie zastąpiły nazwą / w jęz. Polskim: 

Falke – sokół; Stern – gwiazda/, która była urzędową nazwą wsi do 1918 r.  

Po raz drugi pojawiła się tu nazwa podczas okupacji hitlerowskiej. 

2.3 Liczba ludności 

 

Sokolniki Gwiazdowskie  wieś sołecka, gm. Swarzędz, powiat poznański, parafia Kostrzyn 

Wielkopolski liczy 102  mieszkańców. 

Liczba mieszkańców sołectwa  w ostatnich latach przedstawia się następująco:  

 2007 r. wynosi 91 mieszkańców  

 2008 r. wynosi 92  mieszkańców  

 2009 r. wynosi 94 mieszkańców  

 2010 r. wynosi 97 mieszkańców 

 2011 r. wynosi  102 mieszkańców  

 2012 r. wynosi  101 mieszkańców  

 2013 r. wynosi 103  mieszkańców.  

Z przedstawionego zestawieniu wynika, że w  Sokolniki Gwiazdowskie od 2007 r. liczba 

mieszkańców utrzymuje się na równym poziomie z niewielką wzrost 

2.4 Walory przyrodniczo-rekreacyjne i turystyczne 

 

Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie jest dość urozmaicone, występują liczne pagórki, 

wzniesienia. Na terenie sołectwa znajduje się zbiornik wodny – staw, oczko wodne.  

Przez sołectwo  przepływa rzeczka o nazwie  Kopla, która wpada do rzeki Cybiny.  

Sołectwo graniczy z lasem Gwiazdowskimi.  
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2.5 Zabytki 

 

Na terenie Sołectwa znajduje się:  

 kapliczka przy ulicy Sokolnickiej 

 krzyż położony na rozstajach dróg 
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3 Określenie przestrzennej struktury Sołectwa 

3.1 Rolnictwo i gospodarka 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nie prowadzi ewidencji liczby bezrobotnych                          

w poszczególnych miejscowościach powiatu.  

W miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie  funkcjonują  7 gospodarstwo rolnych o powierzchni  

od 1 – 23 ha . Mieszkańcy pracują w rolnictwie jak również poza sektorem rolny 

W gospodarstwie tym przeważa uprawa rolna, zboża, mieszanki zbożowe, kukurydza, 

hodowla zwierzęca, uprawy szkółkarskie. 

 Gospodarstwa te są większości jedynym źródłem utrzymania.  

.Na terenie sołectwa jest jedna firma zatrudnienie mają okoliczni mieszkańcy.   

Na terenie wsi nie ma sklepu spożywczego, mieszkańcy zaopatrują się w sklepie ogólna – 

spożywczym położonym w najbliżej wsi Paczkowano.  

3.2 Komunikacja drogowa i autobusowa 

 

Na terenie sołectwa istnieje droga gmina, która stanowi połączenie z drogą powiatową.  

Jest też droga gminna utwardzona o nawierzchni asfaltowej, drogi gruntowe, wzmocnione 

tłuczniem.  

Przez wieś przebiega  linia autobusowa  komunikacji gminnej: 

 S- 6, które kursują na odcinku Sokolniki Gwiazdowskie -  Siekierki- Swarzędz. 

3.3 Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

 

Realizacją usług wodociągowych na terenie sołectwa zajmuje się Zakład Gospodarki 

Komunalnej podległej  Gminy Swarzędz.  

Miejscowość zwodociągowana 70% i są problemy z połączeniem nowych odbiorców.  

3.4 Kanalizacja i gospodarka odpadami stałymi  

 

Na terenie wsi znajduje się  12  przydomowych   oczyszczalnia ścieków eksploatowana 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej.   

Wieś nie jest skanalizowana. 
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Nie wszystkie gospodarstwa domowe są podłączone do biologicznych oczyszczalni ścieków. 

Gmina wystąpiła o środki na budowę zbiorczej oczyszczalni  ścieków dla pozostałych 

gospodarstw z ulicy Sokolnickiej. 

Na terenie sołectwa prowadzi się segregacje odpadów komunalnych. Prowadzona jest 

systemem  workowo – pojemnikowym.  

Na terenie sołectwa znajdują się pokrycia dachowe budynków gospodarczych z eternitu 

zawierającego azbest. Pomimo dofinansowania w 70% przez Gminy fundusz Ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej mieszkańcy nie są zainteresowani akcją usuwania eternitu. 

3.5 Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz  

 

Wieś jest zgazyfikowana 70%.  

Pozostałe gospodarstwa domowe nie mają możliwość podłączenia się do sieci gazowej.  

3.6 Telefonizacja, Internet  

 

Sołectwo Sokolniki Gwiazdowskie  jest w pełni stelefonizowane i   posiada dostęp do Internet  

drogą radiową.  

3.7 Sytuacja mieszkaniowa  

 

W miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie funkcjonuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna.   

3.8 Oświata  

 

Na terenie sołectwa Sokolniki Gwiazdowe nie ma szkoły.  

Do szkoły podstawowej uczniowie dojeżdżają do Paczkowa.  

Szkoła prócz działalności edukacyjnej prowadzi  działalność sportową i kulturalną.   

Do gimnazjum dzieci dojeżdżają do Paczkowa,   

Do szkół średnich  młodzież dojeżdża do Poznania, Swarzędza.   

3.9 Sport  

 

W Sokolnikach Gwiazdowskich  brak jest infrastruktury sportowej.  

Sołectwo posiada teren z przeznaczeniem   bazę sportowo-rekreacyjną . 
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Na etapie koncepcji jest zagospodarowanie powyższego terenu pod kątem sportowo-

rekreacyjnym z pełnym węzłem sanitarnym . 

Dużą popularnością na terenie cieszy się piłka nożna.   

Posiadany obiekt sportowy nie jest wyposażone w bramki. 

Mieszkańcy mogą korzystać z bazy sportowej typu „Olik” na terenie sołectwa j Paczkowo 

oddalonego o 2 km.  

3.10 Pomoc Społeczna i ochrona zdrowia  

 

W Gminie Swarzędz zadania pomocy społecznej – własne i zlecone wykonuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.  

Wieś Sokolniki Gwiazdowskie nie posiada ośrodka ochrony zdrowia. 

 W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, mieszkańcy korzystają z ośrodka położonego 

na gminy Swarzędz: 

1. „DIAGTER” Zespół Lekarz Rodzinnego w Swarzędzu 

2. „CERTUS”  Zespół Lekarz Rodzinnego Swarzędz ul. Poznańska 25  

3.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 

Nad bezpieczeństwem publicznym w Sokolnikach Gwiazdowskich czuwa Komisariat Policji                

w Swarzędzu, który współpracuje ze Strażą Gminną i Ochotniczą Strażą Pożarną wspólnie 

realizują zadania poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
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4 Ocena mocnych i słabych stron miejscowości  

4.1 Mocne i słabe strony Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie 

 

Mocne strony  

 

Słabe strony  

Czyste środowisko i atrakcyjny krajobraz Brak świetlicy miejsca spotkań towarzyskich 

Położenie na skraju małego kompleksu 
leśnego należącego do Gwiazdowa.  

Brak wielofunkcyjnego obiektu sportowego  

Dobre  połączenia autobusowe z  gminą Brak zbiorczej oczyszczalni ścieków 

W miarę stabilna sytuacja demograficzna Wzrost liczby mieszkańców w podeszłym 
wieku, 

Są tereny możliwe do wykorzystania pod 
zabudowę mieszkalna lub rekreacyjną, 

Niezaradność życiowa części mieszkańców  

Brak przemysłu  Brak  w pełni  z wodociągowej wsi 

Zaangażowanie mieszkańców  organizację 
imprez np., dzień   dziecka, imprezy otwarte 

Brak odpowiedniej infrastruktury , sportowej, 
rekreacyjnej i turystycznej  

Cisza i spokój,  Brak wystarczających  środków na 
organizacje imprez  

Pełne stelefonizowanie 

 

Bardzo ograniczone możliwości prowadzenia 
gospodarstwa agroturystycznych czy innych 
form obsługi turystów i wypoczywających 

Dostęp do Internetu Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego  

Rozwój gospodarstw rolnych Brak przedsiębiorców i instytucji z otoczenia 
biznesu 

Zwarta budowa wsi Niedostateczny poziom usług jest sklep, 
fryzjer 

 Brak placówki służby zdrowia 
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4.2 Szanse i zagrożenia 

 

 

Szanse 

 

Zagrożenia 

Rozwój: sportu, turystyki, rekreacji Degradacja środowiska, zanieczyszczenie 

odpadami.  

Rozwój kulturalny Zanikanie tradycji i obyczajów.  

Integracja mieszkańców Niski poziom  przyrostu naturalnego. 

Silny potencjał rozwojowy wśród 

mieszkańców 

Brak ofert  pracy w swojej miejscowości. 

Możliwości pozyskania środków Wyjazdy młodych ludzi do pracy zagranicę . 

Pobudzenie inicjatyw społecznych  Brak środków finansowych na realizacje 

wszystkich potrzebnych inwestycji. 

Współpraca międzygminna i 

międzynarodowa  

 

Rozwój drobnej wytwórczości i usług   

Promocja miejscowości   
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5 Wizja rozwoju wsi – nasza miejscowość 

5.1 Wizja rozwoju wsi 

 

Chcemy, aby wieś stała się centrum sportowo- turystyczno- kulturowego, aby zachowała 

wiejski charakter, wolny od uciążliwości przemysłu, aby rozwijała się w sposób 

zrównoważony z poszanowaniem ochrony środowiska. 

Chcemy, aby udało się wyeksponować walory przyrodnicze, rekreacyjne i turystyczne, aby 

mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i tworzyli zwartą społeczność wiejską, 

żyli zgodnie i dostatnio. Chętnie podejmowali się akcji społecznej, dbali o tradycje i obrzędy 

kościelne.   

Swoje obejścia i tereny wokół miejsca zamieszkania maja być zadbane, czyste i schludne, 

mają świadczyć o wielkopolskiej gospodarności 

Cele do realizacji  

Poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie potrzeb kulturalnych: 

a) Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa  

b) Budowa świetlicy wiejskiej  

c) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wyposażenie w ławeczki, stoły, altanki. 

d) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej. 

e) Budowa nakładki asfaltowej 

f) Gazyfikacja pozostałej części sołectwa  

g) Zwodociągowanie pozostałej części sołectwa  

h) Budowa drogi o  nawierzchni asfaltowej ul. Winogronowej, Łubinowa i Skałowskiej  

i) Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego  

j) Budowa siłowni zewnętrznych.  

k) Zagospodarowani terenów rekreacyjnych przy stawie  

l) Budowa oświetlenia ul. Skałowskiej, Winogronowej 

m) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców  

n) Renowacja krzyża, ułożenie kostki brukowej wokół przyległego terenu,  

o) Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

p) Szkolenia dla seniorów, warsztaty rękodzieła lokalnego 

q) Budowa internatu szerokopasmowego. 
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Uzasadnienie
Plan odnowy miejscowości jest dokumentem tworzonym przez społeczność danej jednostki 

pomocniczej. Plan taki jest niezbędnym załącznikiem wymaganym przy ubieganiu się 
o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, w tym: 

- środków przyznawanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

- środków przyznawanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację 
zadań związanych objętych programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". 

Mieszkańcy sołectwa Jasin opracowali i następnie, na zebraniu wiejskim w dniu 
04.04.2014 roku, przyjęli do realizacji Plan Odnowy Miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie. 

Zgodnie z wymaganiami, plan przyjęty przez mieszkańców, dla swej ważności wymaga 
zatwierdzenia przez Radę Miejską w Swarzędzu.
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