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Wstęp
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed
Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie
działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju
obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej
rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie
takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe
w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i
rozwój wsi”.
Plan Odnowy Miejscowości Imielno przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną
miejscowości, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju
społecznego, gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i
wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków
funduszy strukturalnych i środków własnych Gminy Łubowo.
W poniższym opracowaniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (Dz.U. Nr 38 poz. 220 ze zmianami)
zawarto charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą odnowie
miejscowości, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości oraz opis
planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność.
Dokument został przygotowany na podstawie następujących dokumentów:
1. Strategia Rozwoju Gminy Łubowo
2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łubowo
3. PROW – Uzupełnienie
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 -2013 (Dz.U. Nr 38 poz. 220 ze zmianami)
5. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy oraz innych wymienionych w „żródłach”.
We wnioskach końcowych, służących opracowaniu Planu wzięto również pod uwagę
wyniki

debat

strategicznego,

strategicznych
w

których

organizowanych

brali

udział

metodą

reprezentanci

aktywnego
środowisk,

planowania
społecznych,

biznesowych, gospodarczych, samorządowych itp.

Gmina Łubowo 2008

2

Plan Odnowy Miejscowości Imielno 2008 – 2015

Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości Imielno
Plan obejmuje terytorialnie i administracyjnie całą miejscowość Imielno, która
wchodzi w skład Gminy Łubowo a ta w skład powiatu gnieźnieńskiego, który z kolei leży
w województwie wielkopolskim.
Plan Odnowy Miejscowości Imielno został zakreślony na lata 2008 – 2015. Tak
zdefiniowany czas realizacji obejmuje ramy czasowe Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007 – 2013. Pozwala to na precyzyjne określenie zarówno harmonogramu
realizacji zadań ujętych w Planie oraz koszt ich realizacji a jednocześnie wyznacza
kierunek dla tworzenia kolejnych dokumentów strategicznych, w następnym okresie
programowania. Przyjęcie dłuższego okresu realizacji mogłoby negatywnie wpłynąć na
dokładność szacunków kosztów finansowych.
Zadania proponowane w planie są określeniem potrzeb zgłaszanych przez
społeczność. Plan Rozwoju Lokalnego 2008-2015 będzie służył jako punkt odniesienia dla
działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak
również pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych w ramach „Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Plan ma charakter otwarty, stąd istnieje możliwość dopisywania zadań, które w
opinii społeczności miejscowości Imielno, wpłyną korzystnie na rozwój wsi i przyczynią
się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
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Charakterystyka miejscowości Imielno
Położenie administracyjne
Gmina Łubowo po reformie administracyjnej od stycznia 1999 wchodzi w obszar
powiatu gnieźnieńskiego, który obejmuje powierzchnię 125.000ha i jest zamieszkiwany
przez 141.000 osób. W skali województwa wielkopolskiego pod względem obszaru powiat
zajmuje 6 miejsce a pod względem liczby osób 4 miejsce. Gmina Łubowo jest gminą
wiejską o powierzchni ok. 11340ha i zamieszkiwaną przez ponad 5000 osób. Średnio
przypada 40 osób na km2. Imielno zajmuje obszar 644,6728ha. Pomimo, iż wieś należy
zaliczyć do rolniczych, to warunki gospodarowania są tu nieco gorsze niż w pozostałych
miejscowościach gminy. Przeważają tereny rolne w klasach V, nieco mniej w klasie IVa i
b. Ogólnie można przyjąć, że grunty orne zajmują
część

sołectwa

pokrywa

las

-

ponad

30%

43,7% powierzchni obrębu. Dużą
oraz

użytki

zielone

–

17%.

Wieś Imielno liczy aktualnie 223 mieszkańców (10.2008). Położenie Imielna w gminie
Łubowo (ok. 1,5km od południowej granicy Lednickiego Parku Krajobrazowego )
przedstawia poniższa mapka (kolorem ciemniejszym zaznaczono wsie o gęstszym
zaludnieniu).
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Rys historyczny
Imielno to jedna ze wsi Gminy Łubowo która, należy do gmin mających szczególną
przeszłość. Tutaj bowiem, we wsi Dziekanowice zlokalizowany jest unikatowy zespół
archeologiczno - architektoniczny z wczesnego średniowiecza - Ostrów Lednicki oraz
Wielkopolski Park Etnograficzny. Jest to przecież kolebka Kraju Polan. W samym Imielnie
i wokół wsi znajduje się więc duża liczba innych stanowisk archeologicznych. Najstarsza
wzmianka dotycząca wsi, pochodzi z 1243r. Wtedy Przemysł I i Bolesław Pobożny nadali
wieś na własność klasztorowi Bożogrobców w Gnieźnie. Jeszcze przed 1520r. istniał w
Imielnie kościół, w którym mieścił się cudowny obraz Najświętszej Marii Panny. Przez
wieki przybywali tu pielgrzymi, bowiem obraz słynął z cudownej mocy. W 1865r. kościół,
wraz z cudownym obrazem spłonął. Do naszych czasów zachowała się kopia obrazu
pochodząca jeszcze sprzed 1860r. Mieści się ona w kościele imieleńskim, wybudowanym
w 1870r. z fundacji Moraczewskich.

Struktura przestrzenna
Układ przestrzenny jest zdominowany przez drogę powiatową nr 2199 Wierzyce –
Imielno

-

Lednogóra,

mieszkaniowa

i

wokół

siedliskowa.

której

zlokalizowana

Większość

budynków

jest

raczej

stanowią

zwarta
domy

zabudowa
jedno

lub

dwukondygnacyjne oraz zabudowania gospodarcze. W części wsi położonej bliżej
Wierzyc, wzdłuż drogi gminnej, prowadzącej do drogi wojewódzkiej Iwno – Łubowo,
położone są Rodzinne Ogrody Działkowe, często ze sporymi domami letniskowymi, gdzie
użytkownikami są wyłącznie mieszkańcy Poznania – zajmują one powierzchnię 45,6ha.
Takiemu rodzajowi zagospodarowania terenu sprzyja leśny krajobraz Imielna. Najbardziej
charakterystycznym elementem Imielna jest kościół murowany, położony na wzgórzu,
które rozdziela Imielno na dwie części. Droga powiatowa posiada w części nawierzchnię
bitumiczną a w części gruntową natomiast droga gminna jest w całości pokryta
dywanikiem asfaltowym. Dzięki nieco pofalowanej rzeźbie terenu, miejscowość jest
bardzo malownicza a sąsiedztwo Lednogóry i Dziekanowic jeszcze podnosi jej walory
turystyczno – krajoznawcze.
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Inwentaryzacja zasobów wsi Imielno
Zasoby przyrodnicze
Bardzo

trudne

i

niemiarodajne

zdaje

się

być

rozpatrywanie

warunków

przyrodniczych tylko dla pojedynczej miejscowości, stąd poniższy opis wykracza nieco
poza granice Imielna, pozostając w terytorialnym zasięgu Gminy Łubowo. Imielno jest
położone w pobliżu Lednickiego Parku Krajobrazowego, który wraz z leżącym na
południowy wschód od Łubowa Parkiem Krajobrazowym „Promno” oraz znajdującym się
na zachód od Imielna Parkiem Krajobrazowym „Puszcza Zielonka” stanowią ważny
przyrodniczo obszar węzłowy w skali międzynarodowej i krajowej. Obszar węzłowy to
forma wyspowa stykająca się od strony zachodniej i północno-zachodniej z dolinami
Warty i Wełny uznanych za korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym. Korytarze
natomiast

to

ciągłe

formy

liniowe

wyraźnie

wyodrębniające

się

wśród

terenów

otaczających pod względem struktury przyrodniczej, o znacznie mniejszej intensywności
użytkowania i gospodarowania. Rzeka Mała Wełna w swym górnym biegu

przecina

wąską doliną przestrzeń gminy Łubowo i stanowi ważny łącznik w regionalnym systemie
przyrodniczo-ochronnym

pomiędzy

brzeżnymi

terenami

projektowanego

obszaru

chronionego Skocko-Czerniejewskiego obejmującego Pojezierze Czerniejewskie, doliny
rzek: Głównej, Cybiny a także rozległy kompleks Lasów Czerniejewskich, którego
północny skraj znajduje się w granicach gminy Łubowo.

Na tych obszarach ochronie

podlega całość środowiska o dużych walorach przyrodniczych i krajoznawczych, a
zwłaszcza wartości kulturowo – historyczne i prehistoryczne, zasoby wodne, lasy,
krajobraz, stanowiska chronionych gatunków flory i fauny. Południowa część gminy
stanowi

ponadto

ważny

przyrodniczy

obszar

ze

względu

na

specyficzny

węzęł

hydrograficzny – styk działów wodnych pomiędzy zlewniami rzek Głównej, Cybiny, Małej
Wełny i Wrześnicy oraz obszary źródliskowe rzek Cybiny i Małej Wełny. Lednicki Park
Krajobrazowy obejmuje 7652,48 ha. Do gminy Łubowo należy ok. 31.6%. Jezioro
Lednickie wraz z najbliższym otoczeniem stanowi unikalny w skali kraju obszar, na
którym zachowały się liczne ślady osadnictwa związane z początkami Państwa Polskiego i
który charakteryzuje się typowym dla Wielkopolski krajobrazem pól uprawnych z
niewielkimi

kompleksami

krajobrazem

leśnymi

przekształconym,

i

zadrzewieniami.

kulturowym

od

Krajobraz

czasów

tu

panujący

prehistorycznych.

jest

Badania

palinologiczne przeprowadzone na osadach dennych jez. Lednickiego wykazały, że
bezleśny krajobraz wyspy i otoczenia jeziora panował tu już na przełomie X/XI w.
Powszechne działania ochronne rozpoczęły się powołaniem Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy. Następnie zrealizowano tzw. Mały Skansen, a później Wielkopolski Park
Etnograficzny

gromadzący

obiekty

od

XVIIw.
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wielkopolskiej z przełomu XVIII/XIXw. ze wszystkimi jej składnikami. Powołanie
Lednickiego Parku Krajobrazowego miało na celu nie tylko ochronę najcenniejszych
wartości historycznych, ale też ochronę wartości biologicznych i tradycyjnego krajobrazu
kulturowego wkomponowanego harmonijnie w naturalny pejzaż otoczenia. Okolice jez.
Lednica stały się też współcześnie miejscem kultu religijnego i spotkań pielgrzymów za
sprawą „Bramy III Tysiąclecia”. Znajduje się tutaj również pomnik przyrody: 22-metrowy
dąb szypułkowy zwany „Starym Dębem” o obwodzie na wysokości pierścienicy 490cm,
rosnący na prywatnej posesji. Na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu
środowiska wprowadzony został zakaz używania jednostek pływających o napędzie
silnikowym

na wodach

jeziora

Lednickiego.

Rzeźba

terenów

Imielna jest

nieco

pofalowana, wieś z górującym nad nią kościołem sprawia wrażenie malowniczej osady a
usytuowanie

wśród

zadrzewień

leśnych

podnosi

jej

atrakcyjność

turystyczno-

przyrodniczą.

Dziedzictwo kulturowe
Na terenie sołectwa znajdują się dwa zabytki wpisane do rejestru zabytków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
- osada wczesnośredniowieczna nr rejestru 2226/A
- cmentarzysko całopalne nr rejestru 2225/A
Z charakterystycznych obiektów zabytkowych należy wymienić również:
- zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP – kościół murowany z 1870r. oraz
plebania murowana z początków XXw.
- szkoła – budyek murowany z 1900r.
- zespół dworski z dworem murowanym z 1934r. z portykiem wspartym na 4 kolumnach i
dwojak murowany z początku XXw.
- dom nr 29 murowany z pierwszej dekady XXw.

Infrastruktura społeczna
Na terenie sołectwa funkcjonują dwa sklepy spożywcze, świetlica wiejska, która stanowi
swoiste centrum wsi a także restauracja. Najbliższa Biblioteka Publiczna znajduje się w
Łubowie, w Domu Kultury, który pełni funkcję ośrodka kultury dla terenu Gminy Łubowo.
Bogaty księgozbiór, duża czytelnia i organizowane cyklicznie imprezy kulturalne, np.
spotkania z pisarzami, konkurs poetycki: Lednicka Wiosna Poetycka, obchody dnia
ziemniaka

i

inne

zabawy

przeznaczone

dla

młodszych

czytelników

stanowią

o

atrakcyjności oferty biblioteki. W Domu Kultury prowadzone są zajęcia teatralno –
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muzyczne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych, organizowane są
kameralne

koncerty,

pokazy

filmów

czy

letnie

lub

zimowe

półkolonie.

Dzieci

zamieszkujące Imielno uczęszczają do szkoły podstawowej w Lednogórze oraz do
gimnazjum w Łubowie. Nauka kolejnego szczebla odbywa się najczęściej w Gnieźnie,
ewentualnie w Poznaniu.

Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wodę
Na terenie sołectwa funkcjonuje wodociąg ze stacją wodociągową, zlokalizowaną w
Wierzycach. Ujęcie wody składa się z jednej studni głębinowej o wydajności 300m3/d.
Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Miejscowość jest w pełni skanalizowana. Ścieki prowadzone są do oczyszczalni ścieków w
Dziekanowicach. Jest to nowoczesny, ekologiczny obiekt oparty na technologii SBR , z
mechaniczno – biologicznym oczyszczaniem ścieków.
Utylizacja odpadów stałych
Odpady stałe, komunalne usuwane są przez Firmę URBIS Sp. z o.o. z Gniezna, która
posiada koncesję wydaną przez Wójta Gminy Łubowo na tego typu działalność. Odpady
usuwane są raz w miesiącu. Ponadto, dzięki pojemnikom umieszczonym na terenie wsi,
mieszkańcy mają możliwość segregacji odpadów (szkło, plastik). Korzystanie z nich jest
bezpłatne. Opróżnianiem pojemników zajmuje się ta sama firma. Dodatkowo usuwaniem
posegregowanych odpadów plastikowych trudni się firma FHU Alcom z Poznania z
oddziałem w Gnieźnie.
Energia elektryczna
Energię elektryczną dla wsi Imielno dostarcza firma ENEA S.A. Poznań, Zakład
Dystrybucji Energii Gniezno. 100% gospodarstw domowych jest wyposażonych w
instalację elektryczną.
Telekomunikacja
Imielno posiada pełen dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej kablowej a także
mobilnej (maszty Polkomtel i Centertel w Łubowie). Ze względu na dużą odległość od
centrali TPSA, występują ograniczenia w dostępie do szerokopasmowego internetu
realizowanego głównie przez Telekomunikację Polską (działają usługi ADSL o niższych
prędkościach, w niektórych częściach wsi brak możliwości podłączenia). Zauważyć
również trzeba rosnący udział w rynku operatorów niezależnych.
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Gazyfikacja
Wieś jest w pełni zgazyfikowana. Sieć gazowa jest zasilana z rozdzielni gazu w
Lednogórze.
Komunikacja
Główną drogą biegnącą przez Imielno jest droga powiatowa nr 2199 Wierzyce – Imielno
– Lednogóra – w większej części bitumiczna. Do Imielna prowadzi też asfaltowa droga
gminna, biegnąca od drogi powiatowej Iwno - Łubowo. Od strony południowej istnieje też
połączenie Wierzyc z Imielnem za sprawą gruntowej drogi gminnej. Przez wieś przebiega
linia autobusowa a najbliższa stacja kolejowa znajduje się w odległej o ok. 2km
Lednogórze. Droga krajowa nr 5 znajduje się w odległości ok. 4km od centrum wsi.

Rolnictwo, przemysł
Na terenie Imielna nie funkcjonują zakłady przemysłowe. Rolnictwo nie posiada tak
dobrych warunków gospodarowania jak w pozostałych częściach gminy, nadal jednak
stanowi podstawowe źródło utrzymania większości mieszkańców Imielna. Jednak spora
część obrębu (32.8%) charakteryzuje się wysokim udziałem lasów. Jeśli chodzi o tereny
rolne to przeważają role w klasie V –158.0907ha, klasie VI – 52,7895ha oraz pewien
odsetek w lepszych klasach: IVa – 57.9268ha i klasie IVb – 39.1419ha. Ogólnie można
przyjąć, że grunty orne zajmują 43,7% powierzchni obrębu Imielno. Strukturę
użytkowania ziemi tego terenu w % przedstawia poniższa tabela:
grunty

użytki

orne

zielone

43,7

17

lasy
32,8

pozostałe

tereny

tereny

zabudowane

1,2

1,5

drogi

wody

2,6

1,2

Kapitał społeczny i ludzki
Pozycja gminy Łubowo w strukturze organizacyjnej powiatu jest uprzywilejowana poprzez
bliskość Gniezna i Poznania, gdzie skoncentrowany jest potencjał społeczno-gospodarczy
oraz kulturowy. Imielno leży

w niedużej odległości (ok. 7km) od centrum Łubowa –

siedziby władz samorządowych i ok. 15km od Gniezna. Cała Gmina Łubowo pełni ważną
rolę

kulturalną,

szczególnie

w

organizowaniu

imprez

związanych

z

początkami

Państwowości Polskiej. Zjawisko to obliguje do wyjątkowo sprawnej komunikacji i
dobrego stanu dróg na obszarze wsi i całej gminy. W aktywizacji życia społecznogospodarczego gminy trzeba uwzględnić przebieg fragmentu trasy Szlaku Piastowskiego
– szczególnie w

wymiarze dóbr kultury. Podstawowym źródłem utrzymania ludności
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mieszkającej na terenie Pierzysk jest rolnictwo. Na terenie gminy pojawiają się jednak
nowe zjawiska społeczno-ekonomiczne, które nie omijają Imielna. Część gospodarstw
domowych posiada już własną działalność gospodarczą

jako uzupełnienie dochodu. W

ramach w/w przekształceń mieści się również potrzeba rozwijania odpowiedniej sieci
infrastruktury

technicznej

i

społecznej,

która

jest

niezbędna

do

„zatrzymania”

uwalnianego z rolnictwa potencjału ludności.
Reasumując, Imielno położone jest w ciekawym miejscu zarówno pod
względem historycznym jak i przyrodniczym, stąd oczywista staje się postawa
jej mieszkańców, dążących do możliwie najlepszego zadbania o środowisko
naturalne oraz podtrzymywanie tradycji i rozwój kulturalny, społeczny i
infrastrukturalny miejsca, w którym przyszło im żyć.

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
Inwetaryzację

zasobów

oraz

analizę

mocnych

i

słabych

stron

miejscowości

przeprowadzono opierając się o doświadczenia zdobyte w trakcie prac nad Strategią
Rozwoju

Gminy

Łubowo.

Przeprowadzona

wówczas

analiza

SWOT

posłużyła

do

przeprowadzenia dyskusji na spotkaniu z Radą Sołecką i mieszkańcami Wsi Imielno,
której wyniki zamieszczono poniżej.
INFRASTRUKTURA
WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Silne strony
Bliskość

Braki, problemy

silnego

ośrodka

gospodarczego

(Poznań)
Utrzymujące

się

na

stałym

poziomie

Nieutwardzona część drogi powiatowej

wydatki na inwestycje ze strony Gminy
Łubowo
Położenie blisko trasy krajowej

Gniezno -

Poznań
Duże powierzchnie rolne

Brak placu zabaw, chodników

Pełne zwodociągowanie wsi

Stan techniczny świetlicy wiejskiej

Pełna gazyfikacja wsi

Utrudniony dostęp do szybkiego internetu w
niektórych lokalizacjach

Gmina Łubowo 2008

10

Plan Odnowy Miejscowości Imielno 2008 – 2015

Pełna telefonizacja wsi
Kanalizacja sanitarna
Porządek na terenie wsi.
Duży udział własności prywatnej gruntów

Przeprowadzona analiza i wyniki dyskusji w trakcie spotkania, na których opierała
się ta analiza (podstawę stanowi Strategia Rozwoju Gminy Łubowo), pozwoliły na
dokładne

zidentyfikowanie

najistotniejszych

problemów

w

sferze

infrastruktury

technicznej – np. ograniczenia w dostępie do szybkiego internetu, brak chodników i
konieczność ponoszenia dalszych wydatków na jej poprawę. Z drugiej strony wiele w
omawianej sferze już zrobiono – praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe mają
dostęp do sieci wodociągowej i sprawnego odbioru ścieków kanalizacją sanitarną. Imielno
jest korzystnie położone z punktu widzenia komunikacyjnego. Korzystna jest bliskość
Gniezna i Poznania, a dobre warunki przyrodnicze wpływają na możliwości i perspektywy
rozwoju wsi, również w kierunku agroturystyki.
ROZWÓJ GOSPODARCZY
Silne strony

Braki, problemy

Dobre położenie
Szybki rozwój inwestycji infrastrukturalnych

Słabo

rozwinięta

baza

obsługi

ruchu

turystycznego i rekreacyjnego
Dostępność mediów

Brak

średnich

i

dużych

zakładów

przemysłowych na terenie gminy
Spory

udział

stabilnych

gospodarstw

rolnych o średniej powierzchni pow. 15ha
Walory turystyczne, bliskość:
§

Muzeum Pierwszych Piastów
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§

Wlkp. Park Etnograficzny

§

Lednicki Park Krajobrazowy

Gmina wiejska Łubowo posiada korzystne warunki do rozwoju rolnictwa oraz
turystyki i agroturystyki opartej na zasobach Muzeum Pierwszych Piastów, Wlkp. Parku
Etnograficznego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego. Z tych zasobów mogą też
korzystać mieszkańcy wsi Imielno, tym bardziej że wieś leży w pobliżu Lednogóry i
Dziekanowic. Należy pamiętać, że Imielno jest również wsią rolniczą, której niemal
połowę powierzchni zajmują grunty rolne i istnieje bardzo duża liczba małych
gospodarstw domowych. Wynika z tego, że duża część ludności utrzymuje się z
prowadzonej działalności rolniczej. Duży odsetek powierzchni obrębu pokryty lasem
sprzyja

rozwojowi

agroturystyki.

Dla

rozwoju

działalności

pozarolniczej

istotną

przeszkodą jest niski potencjał gospodarczy całego subregionu szczególnie w zakresie
przetwórstwa produktów rolnych, dlatego należy silnie uwypuklić elementy związane z
rozwojem

rolnictwa,

turystyki i

wykorzystaniem

istniejących

walorów środowiska

naturalnego. Dodatkowym elementem warunkującym w przyszłości rozwój gospodarczy
wsi jest korzystne położenie niedaleko od trasy Poznań – Bydgoszcz, sąsiedztwo Gniezna
i Poznania - miast wpływających korzystnie na rozwój gospodarczy.
OŚWIATA, KULTURA I SPORT
Silne strony

Braki, problemy

Bliskość Domu Kultury i Biblioteki Gminnej

Stan techniczny świetlicy wiejskiej

oraz Muzeum Pierwszych Piastów
Nauka dwóch języków obcych w gimnazjum

Brak placów zabaw, skweru – miejsca na
spacery rodzin z dziećmi

Duża

liczba

zajęć

pozalekcyjnych

w

Brak ścieżki rowerowej

gimnazjum
Szlak Piastowski
Zawody w pływaniu długodystansowym na
Lednicy
Plenerowe

imprezy

folklorystyczne

w

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
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Boisko w Łubowie i Imielenku
KS Piast Łubowo
Uczniowski Klub Sportowy działający na
terenie gminy
Działalność

Stowarzyszenia

Patria

ze

Skrzetuszewa – w tym roczny program
„Jutro

My”

realizowany

w

świetlicy

w

Siemianowie
Działalność Lokalnej Grupy Działania Leader
- Stowarzyszenia Światowid w Łubowie
Boisko „Orlik 2012” w Lednogórze

Analiza sytuacji oświaty w gminie Łubowo doprowadziła do wniosku, że dbałość o
dobre warunki nauczania i rozwój sportu są jednymi z priorytetów władz samorządowych.
Nie oznacza to, że wszystko w tej dziedzinie udało się zrealizować. Rozwój kulturalny wsi
jest stymulowany głównie przez świetlicę wiejską oraz Dom Kultury Łubowo i Bibliotekę
Publiczną – stąd ważne zdaje się być przygotowanie odpowiedniego zaplecza do działań,
prowadzonych przez te jednostki. Ciekawym pomysłem jest budowa parku z placem
zabaw dla rodzin z małymi dziećmi, które pozwolą na większą integrację lokalnej
społeczności i umożliwią ciekawsze spędzanie wolnego czasu przez małe dzieci.
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO
Silne strony
Organizowanie

Braki, problemy
imprez

w

ramach

Niewielka ilość mieszkań socjalnych

działalności GOPS
Dożywianie dzieci w szkołach

Paczki

świąteczne,

zakupy

Niewielkie środki na pomoc społeczną

książek

i

odzieży dla najuboższych
Wypoczynek letni dla dzieci w ramach GOPS

Brak komisariatu policji na terenie gminy

Pozyskiwanie środków na działania pomocy

Brak

społecznej

komunikację pieszą na terenie wsi

Ośrodek

Rehabilitacji

przy

remizie

chodnika

ułatwiającego

bezpieczną

OSP

Łubowo
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Ośrodek zdrowia w pobliskim Łubowie

Podobnie jak w wielu polskich gminach na uwagę zasługuje aktywna działalność
Ośrodka Pomocy Społecznej i władz gminy w całym omawianym tutaj zakresie. Na
terenie Gminy nie ma też problemów z dostępem do podstawowych usług zdrowotnych.
Ośrodek zdrowia znajduje się na terenie wsi Łubowo. Jednak, podobnie jak we wszystkich
innych analizowanych dziedzinach, nie oznacza to, że wszystkie potrzeby społeczne
zostały już zaspokojone. Ograniczone środki na pomoc społeczną powodują, że Gmina nie
jest w stanie w pełni pomóc wszystkim potrzebującym. Podobna sytuacja ma miejsce w
przypadku profilaktyki zdrowotnej szczególnie adresowanej do dzieci i młodzieży.
Ważnym elementem dla gminy Łubowo jest kwestia bezpieczeństwa. Gmina Łubowo nie
posiada komisariatu policji – elementu wydatnie zwiększającego poziom bezpieczeństwa
poszczególnych miejscowości całej gminy.
Szanse i zagrożenia
Szanse
- możliwość uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej
- sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich ze
strony rządu i władz wojewódzkich
- realizacja planu odnowy miejscowości
- rozwój turystyczny związany z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolskim
Parkiem Etnograficznym
- promocja walorów sołectwa
- wzrost zamożności społeczeństwa w skali makro
- otwarcie granic (możliwość legalnej pracy oraz nauki)
- wykorzystanie dobrego stanu środowiska naturalnego do rozwoju agroturystyki jako
zaplecza terenów leżących nad Lednicą
- rozwój społeczeństwa informacyjnego
Zagrożenia
- niestabilny system prawny, szczególnie podatkowy w Polsce
- trudno dostępny pieniądz (niestabilność kredytowa i bankowa)
- bezrobocie i degradacja społeczeństwa
- migracja młodzieży (szczególnie wykształconej) do miast
- postępujące zanieczyszczenie środowiska
- niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki unijne
- nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

Gmina Łubowo 2008

14

Plan Odnowy Miejscowości Imielno 2008 – 2015

Kierunki rozwoju
Kierunki rozwoju wsi Imielno są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Łubowo.
Podstawowymi kierunkami rozwoju, które wyłaniają się z powyższych rozważań a także z
przeprowadzonej

w

dalszej części

dokumentu

analizy

mocnych

i

słabych

stron

miejscowości są:

Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska
Usługi dla mieszkańców i przyjezdnych
Wsparcie dla rolnictwa i rozwój gospodarczy
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Zadania inwestycyjne dla wsi Imielno
Zadanie

Prognozowany

Szacunkowy

Jednostka

Prognozowane

Wymogi

inwestycyjne

termin

koszt

odpowiedzialna

finansowanie i

formalno

realizacji

realizacji

za realizację

refundacja

prawne

(PLN)
Remont

2009/2010

61.769

świetlicy

wydatków
Urząd Gminy

Środki własne,

Zabezpieczenie

Łubowo

kredyt, PROW

finansowe

Rada Sołecka

Leader – Małe

Zabezpieczenie

projekty

finansowe

wiejskiej w
Imielnie w
ramach
projektu:
„Remont
świetlic
wiejskich w
Gminie
Łubowo”
Budowa placu

2009/2010

30.000

zabaw przy
świetlicy
Budowa

2009/2010

do

Starostwo

Starostwo

Zabezpieczenie

chodnika

oszacowania

Powiatowe w

Powiatowe

finansowe

wzdłuż drogi

na etapie

Gnieźnie

powiatowej

projektowania

Urząd Gminy
Łubowo
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Opis i uzasadnienie planowanych zadań
Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju kultury w miejscowości
Imielno, podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców.
Rozwój infrastruktury ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki i
zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców.

1. Remont świetlicy wiejskiej w Imielnie
Planowany remont świetlicy obejmuje:
- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana instalacji grzewczej
- wymianę stolarki: okien i drzwi
- wymianę podłóg
- malowanie ścian wewnętrznych
- zakup wyposażenia: 15szt. stołów i 80szt. krzeseł
Celem remontu świetlicy jest stworzenie komfortowego miejsca, które już funkcjonuje
jako centrum kulturalne, miejsce spotkań lokalnej społeczności. Stworzone zostaną
możliwości dalszego rozwoju świetlicy. Odremontowany obiekt poprawi niewątpliwie
estetyczny wizerunek Imielna.

2. Budowa placu zabaw w Imielnie
Planowana inwestycja obejmuje:
- przygotowanie terenu przy świetlicy pod montaż urządzeń zabawowych
- montaż urządzeń z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
- zagospodarowanie terenu wokół urządzeń – montaż ławek i utwardzenie ciągów
komunikacyjnych
Celem budowy placu zabaw jest stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla rodzin z
dziećmi. Planowana inwestycja wpłynie korzystnie na sprawność ruchową małych dzieci a
także zintegruje lokalną społeczność młodych rodziców. Inwestycja może być
współfinansowana z funduszy unijnych z tzw. „Małych projektów” – które będą wdrażane
przez Lokalną Grupę Działania – Światowid w Łubowie.
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3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej
Inwestycja obejmuje wybudowanie chodnika z kostki brukowej lub innego materiału.
Rada sołecka wraz z Urzędem Gminy Łubowo zamierza wnioskować w tej sprawie do
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Efektem inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa
pieszych poruszających się wzdłuż drogi powiatowej, przez centrum wsi. Chodnik poprawi
też estetyczny wizerunek wsi.

System monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju
Miejscowości Imielno w Gminie Łubowo.
Funkcję Instytucji Zarządzającej będzie pełnił Wójt i Skarbnik, których główną rolą
będzie monitorowanie i ewaluacja przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie. Będą
współpracowali ze społecznością wsi Imielno, której przedstawicielem jest Rada Sołecka.
W celu najbardziej efektywnego przeprowadzania obiektywnego procesu ewaluacji
Instytucja Zarządzająca każdorazowo wybierać będzie najbardziej skuteczne narzędzie
oceny.
Zalecanymi narzędziami ewaluacji przeprowadzanej w systemie półrocznym i
rocznym,

jak

również

dostosowanymi

do

okresu

programowania

poszczególnych

zewnętrznych źródeł finansowania zadań, w rozwoju lokalnym gmin o charakterze
wiejskim są1:
Ø ewaluacja ex-ante
Ø ewaluacja ex-post

1

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, z punktu widzenia
przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest częścią
procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne
zbieranie i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i warto ści.
Proponowane narzędzia ewaluacji nie wykluczają zastosowanie innych technik przytoczonych w tekście.
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Strategia Promocji Planu Rozwoju Wsi Imielno

Plan Odnowy Wsi Imielno jest jednym z podstawowych narzędzi programujących
wytycza

on

i

wskazuje

kierunki

rozwoju,

jak

również

poszczególne

działania

podejmowane na rzecz wsi.
Plan spełnia również funkcję informacyjną, poprzez realizację strategii informacyjnej.
Zadaniem strategii informacyjnej jest:
Ø zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania
wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na
terenie Gminy, nie tylko wsi Imielno
Ø zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i
realizowanie Planu w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez
wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,
Ø inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,
Ø wykorzystanie

nowoczesnych

technologii,

takich

jak

Internet,

poczta

elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia
komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu.

Grupy docelowe odbiorców
Działania podejmowane w ramach Planu będą uwzględniały specyficzne potrzeby
wymienionych grup docelowych, jeśli chodzi o zakres informacji oraz użyte instrumenty w
celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.
Opinia publiczna – powszechna wiedza na temat działań związanych z wdrażaniem
oraz wykorzystaniem środków Unii Europejskiej służyć będzie prezentacji korzyści
płynących z członkostwa we Wspólnocie, budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów
zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, jak również przyczyni się do poparcia dla
inwestycji, których bezpośrednim beneficjentem będzie społeczność lokalna Gminy.
Beneficjenci - to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające
z wdrażanej pomocy. Będą to:
-

jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,

-

podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące

zadania jednostki samorządu gminnego,
-

podmioty gospodarcze,
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-

organizacje zrzeszające przedsiębiorców,

-

jednostki edukacyjne,

-

organizacje pozarządowe,

-

inne organizacje społeczne

-

mieszkańcy.

Instrumenty strategii informacyjnej
Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:
Ø konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje
o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE oraz
usystematyzowania wiedzy;
Ø wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody
prezentacji osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków
Unii Europejskiej;
Ø informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów – należy zadbać
o przekazanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy, którzy będą
odpowiedzialni za spełnienie wymogów w tym zakresie;
Ø serwisy internetowe – będą szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji dla
potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania z
pakietu pomocowego, zaś dla opinii publicznej stanowią kompleksowe źródło
informacji o osiągnięciach PROW i wsparciu ze strony Unii Europejskiej dla Gminy;
Ø publikacje, broszury informacyjne, ulotki, reklamy, plakaty, materiały audiowizualne – ułatwiają w atrakcyjnej, przystępnej formie przybliżyć wiedzę na temat
dostępnej pomocy Unii Europejskiej, możliwości jej uzyskania, roli instytucji w
zarządzaniu pomocą oraz roli Unii Europejskiej w tym procesie;
Ø współpraca z mediami – działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem,
telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy
realizacji Planu w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. Działania
podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i relacji
prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam i ogłoszeń.

Ø Wszelka informacja o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem
funduszy strukturalnych powinna być przekazana w zwięzły i przystępny sposób.

Gmina Łubowo 2008

20

Plan Odnowy Miejscowości Imielno 2008 – 2015

Źródła
1.

Strategia Rozwoju Gminy Łubowo

2.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łubowo

3.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Uzupełnienie

4.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 14 lutego

2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 38 poz
218,219,220 z późniejszymi zmianami).

5.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy

6.

Małgorzata Rajska: „Struktura społeczno gospodarcza gminy wiejskiej

Łubowo” – praca magisterska napisana w Instytucie Geografii Społeczno
Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy
Czyż

7.

Klaudia Matelska „Ziemia Gnieźnieska – przewodnik po Gnieźnie i

powiecie gnieźnieńskim”

8.

Maria Chojnacka, Beata Raszka „ Lednicki Park Krajobrazowy”

9.

Dane Urzędu Gminy Łubowo

Gmina Łubowo 2008

21

