PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

SĄTOPY

GMINA NOWY TOMYŚL

NOWY TOMYŚL 2009

SPIS TREŚCI
Strona
1. Wprowadzenie ...........................................................................................................................2
2. Charakterystyka miejscowości Sątopy....................................................................................5
2.1.Położenie geograficzne i administracyjne ........................................................................5
2.2. Rys historyczny ..............................................................................................................7
2.3. Sytuacja społeczno – gospodarcza.................................................................................7
2.3.1 Demografia .......................................................................................................7
2.3.2 Struktura przestrzenna.........................................................................................11
2.3.3 Gleby i użytkowanie terenu..............................................................................12
3. Inwentaryzacja zasobów ..............................................................................................................13
3.1. Zasoby przyrodnicze i środowiskowe............................................................................13
3.2. Zasoby kulturowe i historyczne.........................................................................................14
3.3. Gospodarka i rolnictwo .................................................................................................18
3.4. Infrastruktura techniczna ..............................................................................................20
3.4.1Infrastruktura wodno – kanalizacyjna ....................................................................20
3.4.2 Infrastruktura drogowa.........................................................................................20
3.4.3 Infrastruktura gazownicza ...............................................................................20
3.4.4Infrastruktura telekomunikacyjna ........................................................................21
3.4.5Gospodarka odpadami .............................................................................................21
3.5. Oświata .............................................................................................................................21
3.6. Infrastruktura społeczna ...............................................................................................25
3.7 Ochrona zdrowia ...........................................................................................................26
3.8 Sport ..............................................................................................................................26
3.9 Organizacje działające na terenie wsi Sątopy.................................................................26
4. Analiza zasobów wsi Sątopy ....................................................................................................28
5. Analiza SWOT .............................................................................................................................30
6. Misja i cele strategiczne ............................................................................................................32
7. Opis planowanych przedsięwzięć wraz ze źródłami finansowania ........................................33
8. Planowane rezultaty podjętych działań ..................................................................................35
9. Wdrażanie i monitoring Planu Odnowy Miejscowości Sątopy..............................................36
10. Podsumowanie ...........................................................................................................................37
11. Spis tabel i wykresów .................................................................................................................37
12. Spis map ..................................................................................................................................38
13. Spis fotografii ...........................................................................................................................38
14. Spis załączników .......................................................................................................................38

1

1. Wprowadzenie
Polska wieś w ostatnich latach podlega znaczącym przeobrażeniom, można
bowiem

zaobserwować

rozwój

obszarów

wiejskich,

nie

tylko

w

wymiarze

infrastrukturalnym, ale również mentalnościowym. Procesy te niezwykle wyraźnie
dostrzega się we wsiach z terenu gminy Nowy Tomyśl.
Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na wzrost poziomu aktywności mieszkańców,
co

przejawia

się

w

dążeniu

do

wspólnego

realizowania

celów

społecznych,

przyczyniających się do rozwoju „małych ojczyzn”. Wzrasta znaczenie kół gospodyń, które
są motorem wielu lokalnych inicjatyw, a jednocześnie kultywują tradycje i obyczaje tego
terenu. Natomiast świetlice wiejskie stają się centrami kulturalno-integracyjnymi, gdzie
koncentruje się życie społeczne mieszkańców.
Po drugie, zaobserwować można swoisty trend powrotu do natury. Mieszkańcy
dużych miast coraz chętniej osiedlają się na wsiach, gdzie poszukują spokoju i ucieczki od
hałasu i wielkomiejskiego zgiełku. Stają się oni również czynnikiem wpływającym na
rozwój miejscowości, oczekując określonego standardu życia, a jednocześnie chętnie
podejmują działalność społeczną.
Stojąc w obliczu wyzwań jakie stawia obszarom wiejskim Unia Europejska należy
podjąć wszelkie działania, by sprostać tym wymogom. Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 będzie swoistym sprawdzianem dla społeczności wiejskiej.
Realizacja działania „Odnowa i rozwój wsi” jest impulsem do zjednoczenia sił dla
osiągnięcia wspólnych celów, poprawy warunków pracy i jakości życia oraz dążenia do
zmniejszenia dysproporcji między wsią a centrami miejskimi. W ramach działania pomoc
finansową mogą otrzymać następujące typy projektów:
1. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje
rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z
wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
2. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury;
3. Budowa, przebudowa lub

remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych,

szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku
publicznego;
4. Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji
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społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
5. Związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności
poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia
ulicznego;
6. Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc
wypoczynku
7. Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej;
8. Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do
rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
9. Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką
ewidencją zabytków, używanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury,
odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
10. Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji
budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne;
11. Budowa,

przebudowa,

remont

lub

wyposażenie

obiektów

budowlanych

przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów,
punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
12. Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i
cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
13. Wyburzenia

i

rozbiórki

zdewastowanych

obiektów

budowlanych

w

celu

uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i
dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w
pkt. 1-12;
14. Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
15. Zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
16. Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją
operacji.
Niniejsze opracowanie ma charakter planistyczny, przedstawia

w sposób

kompleksowy stan obecny wsi Sątopy oraz wskazuje najistotniejsze problemy, które
należy rozwiązać.
3

Zaprezentowane są również konkretne przedsięwzięcia, wskazane przez samych
mieszkańców Sątopów, przewidziane do realizacji w ramach PROW – u, jak również
środków własnych.
Realizacja planu ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych oraz
podtrzymywaniu lokalnych tradycji i tożsamości. Wprowadzenie w życie jego zapisów
prowadzić ma do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.
Dokument ten jest zgodny ze strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy
Nowy Tomyśl, wpisuje się również w Plan Rozwoju Lokalnego gminy oraz w inne
dokumenty strategiczne o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym.
Zadania wprowadzone do Planu wybrane zostały w oparciu o wytyczne środowiska
lokalnego i konsultacji społecznych.
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2. Charakterystyka miejscowości Sątopy
2.1. Położenie geograficzne i administracyjne

Wieś Sątopy jest jedną z 18 miejscowości wchodzących w skład gminy Nowy
Tomyśl - jednej z sześciu gmin powiatu nowotomyskiego. Położona jest w zachodniej
części województwa wielkopolskiego, 60 km na zachód od Poznania i 120 km od przejścia
granicznego Świecko-Frankfurt/Oder oraz 200 km od obwodnicy Berlina.
Mapa 1. Mapa powiatu nowotomyskiego.
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Nowy Tomyśl od 1999 roku jest jednym z 35 miast powiatowych województwa
wielkopolskiego. Powiat Nowy Tomyśl zajmuje obszar 1012 km2 i liczy 72 tys.
mieszkańców i jest drugim pod względem wielkości ośrodkiem powiatowym w
województwie.
Gmina miejsko – wiejska Nowy Tomyśl sąsiaduje z pozostałymi gminami powiatu
nowotomyskiego, które otaczają ją pierścieniem: od zachodu gminy Zbąszyń i
Miedzichowo, od północy gmina Lwówek, od wschodu gminy Kuślin i Opalenica. Jedynie
od strony południowej Nowy Tomyśl graniczy z gminami Rakoniewice i Grodzisk Wlkp.
(powiat grodziski).
Powierzchnia gminy wynosi 185,9 km2, z czego na miasto Nowy Tomyśl przypada 5
km2. Natomiast wieś Sątopy położona jest 5 km na wschód od Nowego Tomyśla, na
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północ od szosy i linii kolejowej w kierunku Poznania. Zajmuje powierzchnię 1 263,11 ha.
Jest to jedna z mniejszych wsi na terenie gminy, mimo swojego olęderskiego pochodzenia
charakteryzuje się zwartą zabudową. Miejscowości okalające Sątopy to: Nowa Róża,
Bukowiec, Cicha Góra, Paproć, Glinno oraz Stary Tomyśl.

Mapa 2. Usytuowanie miejscowości Sątopy w gminie Nowy Tomyśl.

2.2. Rys historyczny
Nazwa wsi łączy się z krajobrazem tego miejsca i prawdopodobnie wywodzi się od
pobliskich grzęzawisk, które nazywano sątopią.

Nazwa miejscowości może również

pochodzić od staropolskiego wyrazu sątop = miejsce, gdzie spływa woda. Wieś bowiem
rozciąga się wzdłuż naturalnego cieku wodnego.
Wieś wzmiankowana była po raz pierwszy w rejestrze poboru podatków z 1508 r.
(Sathop). Pierwotnie wchodziła w skład dóbr lwóweckich, a w XVIII w. należała do
Szołdrskich z Wytomyśla. Sątopy powstały w wyniku średniowiecznej kolonizacji na
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obrzeżach istniejącej na tych terenach puszczy. W tamtych czasach wsie zakładano na
wykarczowanych i często wypalanych lasach. W przeciwieństwie do innych wsi z tego
terenu, w Sątopach nie zachowała się ciągłość gospodarki i została ona wtórnie
zasiedlona na prawie holenderskim. Sątopy początkowo zamieszkiwane były przez
ludność katolicką pochodzenia polskiego, jednak najprawdopodobniej między latami 1728
– 1736 uległa wyludnieniu. Ponowne zasiedlenie wsi dokonane zostało przez Mariannę
Szołdrską, właścicielkę dóbr wytomyskich. Nowi osadnicy byli pochodzenia niemieckiego i
wyznania ewangelickiego. Wbrew panującym wówczas zasadom przybysze zachowali
układ

urbanistyczny

i

krajobrazowy

charakterystyczny

dla

wsi

lokowanych

w

średniowieczu. W dużej mierze zachowana została również istniejąca sieć dróg oraz
sposób ustawienia budynków mieszkalnych szczytem do drogi – do dnia dzisiejszego
występuje tu kilka tego typu budowli, najstarszy pochodzi z 1808 r. Wieś posiada kształt
wrzecionowy, zwany także owalnicą - dwie główne drogi tworzą swoiste wrzeciono, czyli
pierwotny plac wspólny. Na placu tym, jak to jest typowe dla zabudowy wrzecionowatej,
znajduje się do dziś staw, który kiedyś pełnił funkcję poidła dla zwierząt. Na dużym placu w
1908 r. zbudowano kościół ewangelicki (dziś katolicki, p.w. św. Andrzeja Boboli), budynek
pastorówki oraz szkołę parafialną. Wieś posiadała dwie karczmy, które znajdowały się na
krańcach wrzeciona, jak również kuźnię (istnieje do dnia dzisiejszego), wolnostojące piece
chlebowe, które posiadało większość gospodarstw, a zwłaszcza te bogatsze oraz 6
wiatraków (żaden z nich się nie zachował).
2.3. Sytuacja społeczno - gospodarcza
2.3.1 Demografia
Gmina Nowy Tomyśl zamieszkiwana jest przez 24505 mieszkańców. Poniższe zestawienie
przedstawia zmiany w strukturze ludności gminy w latach 1999-2006 oraz podstawowe
dane demograficzne:
Tabela nr 1.
Liczba ludności, struktura ludności według płci, wiek ekonomiczny ludności w wieku
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i nieprodukcyjnym oraz przyrost naturalny w Gminie
Nowy Tomyśl w latach 2002-2006.
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Ludność
zamieszku

Liczba ludności

Udział

ludności

wg

ekonomicznych

grup wieku w % ludności ogółem

jąca
gminę
Nowy

Ogółem

w

tym Przedproduk Produkcyj

poprodukcyj

kobiety cyjnym

nym

nym

Urodze

Przyrost

nia żywe Zgony

natural
ny

Tomyśl
2002

23 852

12 369

25,0

63,3

11,8

256

213

43

2003

23 893

12 388

23,9

64,4

11,8

225

183

42

2004

24 033

12 486

23,0

65,2

11,8

228

199

29

2005

24 173

12 541

22,2

65,9

11,8

274

194

80

2006

24 310

12 599

21,8

66,1

12,0

284

215

69

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w styczniu
2008 roku w gminie Nowy Tomyśl na pobyt stały zameldowanych było 24.505 osób.

Tabela nr 2.
Liczba zameldowanych mieszkańców w gminie Nowy Tomyśl w latach 2000 – 2008 z
podziałem na poszczególne miejscowości (stan na 1 stycznia każdego roku).
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miejscowość/rok

2000

2001

2002

BORUJA NOWA
BUKOWIEC
BORUJA KOŚCIELNA
CICHA GÓRA
CHOJNIKI
GLINNO
GRUBSKO
JASTRZĘBSKO STARE
KOZIE LASKI
NOWA RÓŻA
NOWY TOMYŚL
PAPROĆ
PRZYŁĘK
RÓŻA
SĄTOPY
SĘKOWO
STARY TOMYŚL
SZARKI
WYTOMYŚL

592
578
998 1006
922
925
388
379
96
108
789
807
97
95
640
627
177
176
134
126
15901 15863
683
688
488
507
185
184
594
599
364
372
559
556
129
126
522
509

Razem

24258 24231

2003

2004

2005

2006 2007 2008

576
996
922
388
107
821
94
653
175
127
15678
689
507
175
587
354
565
125
508

565
569
576
999 1008 1008
932
932
932
387
390
386
110
116
113
874
937
983
100
99
99
649
644
642
174
182
180
130
130
128
15600 15541 15455
684
698
707
522
536
555
183
179
181
580
581
581
363
369
385
559
567
569
125
125
122
510
512
509

579 580 575
1014 1014 1022
952 950 972
386 395 411
115 120 118
1024 1104 1256
96
98 101
642 645 651
180 177 171
133 134 134
15412 15332 15258
733 760 799
561 576 585
186 186 186
584 593 599
401 398 419
577 579 594
119 128 137
511 509 517

24047

24046 24115 24111

24205 24278 24505

Źródło: Dane statystyczne ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Jak wynika z powyższych danych wieś Sątopy jest siódmym co do wielkości
sołectwem w gminie Nowy Tomyśl, zamieszkuje ją 599 mieszkańców. W odniesieniu do
liczby gospodarstw domowych Sątopy znajdują się na ósmym miejscu w gminie.

Wykres 1. Zmiana liczby mieszkańców Sątopów w latach 2000 – 2008.
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620
Liczba zameldow anych
mieszkańców

610

600

590

580

570

560
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tabela 3.
Liczba gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie w Gminy i Miasta Nowy
Tomyśl.
Lp.

Miejscowość

Liczba

%

gospodarstw
1.

Bukowiec

domowych
225

2.

Boruja Kościelna

253

3,69

3.

Boruja Nowa

124

1,81

4.

Cicha Góra

80

1,17

5.

Chojniki

28

0,41

6.

Glinno

342

4,99

7.

Grubsko

28

0,41

3.28

11

8.

Jastrzębsko Stare

151

2,20

9.

Kozie Laski

42

0,61

10.

Nowa Róża

30

0,44

11.

Nowy Tomyśl

4635

67,66

12.

Paproć

200

2,92

13.

Przyłęk

133

1,94

14.

Róża

45

0,66

15.

Sątopy

142

2,07

16.

Sękowo

94

1,37

17.

Stary Tomyśl

143

2,09

18.

Szarki

26

0,38

129
6850

1,88
100

19.
Wytomyśl
Łącznie:

Źródło: Dane statystyczne ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

2.3.2 Struktura przestrzenna
Obszar gminy Nowy Tomyśl obejmuje 185,9 km2 , z czego tereny rolne stanowią 103,0
km2 tereny leśne to 61,0 km2, tereny zurbanizowane obejmują 7,8 km2, a nieużytki 2,0
km2.
Powierzchnia poszczególnych miejscowości w gminie Nowy Tomyśl przedstawia się
następująco:
Tabela nr 4.
Powierzchnia poszczególnych miejscowości w gminie Nowy Tomyśl.
Miejscowość

Powierzchnia w ha

Nowy Tomyśl

520

Bukowiec

1.715,62

Boruja Kościelna

1.217,64

Cicha Góra

790,18

Chojniki

347,42

Glinno

1.073,60
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Grubsko

587,55

Jastrzębsko Stare

1.210,23

Kozie Laski

422,52

Nowa Boruja

1.158,09

Nowa Róża

740,32

Paproć

1.398,49

Przyłęk

2.148,89

Róża

364,38

Sątopy

1.263,11

Sękowo

886,04

Stary Tomyśl

811,17

Szarki

622,00

Wytomyśl

1.296,89

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
Na terenie wsi zlokalizowanych jest 11 ulic. Największą z nich jest ul. Szkolna, która
jest jednocześnie drogą powiatową. Wraz z ulicą Kościelną tworzy ona tzw. owalnicę,
wyznaczającą centrum wsi oraz plac, na którym znajduje się kościół. Drugą co do
wielkości jest ulica Dworcowa, prowadzi ona bezpośrednio do stacji kolejowej Sątopy.
Pozostałe ulice we wsi to: ul. Bukowiecka,

ul. Krótka, ul. Leśna, ul.

Nowotomyska, ul.

Ogrodowa, ul. Polna, ul. Przemysłowa, ul. Wypoczynkowa.

2.3.3 Gleby i użytkowanie terenu
Pokrywę glebową gminy Nowy Tomyśl tworzą przede wszystkim gleby piaskowe
różnych typów genetycznych: rdzawe, bielicowe oraz brunatne kwaśne, powstałe na
ubogich skałach macierzystych, łatwo przepuszczalne dla wód opadowych. W obniżonych
partiach terenu występują skały pochodzenia organicznego, wśród nich torfy.
W okolicach Nowego Tomyśla dominują gleby murszowe, pochodzenia bagiennego.
Powstały one na obszarach bagiennych wskutek przerywania procesów bagiennych, pod
wpływem naturalnego lub sztucznego obniżania wody gruntowej w różnych porach roku.
Na obrzeżach Równiny Nowotomyskiej pojawiają się gleby innego typu, jak płaty gleb
wytworzonych z glin zwałowych, tzw. bielic oraz piasków naglinowych i naiłowych lekkich i
13

średnich. Występują tu również niezbyt szerokie pasy gleb torfowych niskich –
niedolinnych. Na niektórych obszarach gminy zalegają niewielkie płaty piasków
wydmowych.
Gleby na terenie Gminy Nowy Tomyśl są nadmiernie zakwaszone, przy czym jest
to cecha związana częściowo z charakterem skał macierzystych i przebiegiem procesu
glebotwórczego. Na zakwaszenie gleb wpływ mają również związki siarki i azotu

z

atmosfery, kwaśne nawozy sztuczne oraz naturalne. W związku z występującym
zakwaszeniem, gleby wymagają wapnowania. Stąd są to gleby słabo lub średnio
urodzajne, w większości zaklasyfikowane do średnich i niższych klas bonitacyjnych.
Znaczny procent, bo 46 % stanowią ziemie V i VI klasy bonitacyjnej, gleby klasy IV
zajmują 31 %, a klasy III 19 % powierzchni. Klasy I i II w ogóle nie występują.
Struktura użytkowa gruntów na terenie gminy jest następująca :
•

powierzchnia ogólna - 18 589,0 ha (100 %),

•

użytki rolne – 10 188,0 ha (55 %),

•

użytki leśne – 6 115,0 ha (33%),

•

grunty zabudowane i zurbanizowane – 1 787,0 ha (10 %)

•

tereny inne – 408,0 ha (2 %).

Specyficzny mikroklimat Równiny Nowotomyskiej oraz jakość gleb o niskiej bonitacji
sprzyjają uprawie roślin o małych wymaganiach środowiskowych: chmielu, wikliny i
szparagów , jak również ziemniaków i zboża.

3. Inwentaryzacja zasobów
3.1 Zasoby przyrodnicze i środowiskowe
Rejon Nowego Tomyśla pod względem szaty roślinnej położony jest w strefie
Wielkopolsko-Kujawskiej, w okręgu poznańsko-gnieźnieńskim. Zasadniczo można tu
wyróżnić dwa typy roślinności, obejmujące swym występowaniem znaczne obszary, tj. lasy
(głównie

sosnowe)

oraz

zbiorowiska

upraw

rolnych,

zadrzewione

dość

mocno

zbiorowiskami śródpolnymi, przydrożnymi, nad kanałami i strumieniami.
Fauna występująca na tym terenie nie różni się zasadniczo od innych części
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regionu. Żyją tu m.in. sarny, jelenie, dziki, kuny, lisy. Na polach występują zające,
kuropatwy i sarny, które coraz częściej zasiedlają ten typ ekumeny. Występujące tu
ptactwo jest typowe dla obszarów polnych i leśnych.
Uzupełnieniem zespołów roślinności naturalnej jest roślinność parków, cmentarzy,
ogrodów działkowych oraz liczne zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne. W
otwartym krajobrazie rolniczej części gminy pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowoestetyczną, ale również ekologiczną, korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory
użytkowe środowiska rolniczego.
Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy spełnia także roślinność nieleśna, czyli
zieleń śródpolna, zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna. Zadrzewienia śródpolne,
szczególnie o charakterze pasowym, spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo
funkcję zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi. Na terenie Gminy Nowy Tomyśl
najistotniejsze kompleksy zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są wzdłuż większości
dróg, a także w rejonie oczek wodnych, cieków i rowów. W zadrzewieniach przeważają
takie gatunki drzew jak grusze, topole, wierzby, kasztanowce, jesiony oraz olchy czarne.
Na terenie gminy Nowy Tomyśl nie ma parków krajobrazowych i rezerwatów
przyrody, natomiast występują liczne drzewa pomnikowe. Podobnie w samych Sątopach
do interesujących obiektów przyrodniczych należą drzewa o pomnikowych rozmiarach. Na
skraju owalnicy zwraca uwagę dąb o obwodzie 320 cm. Również na cmentarzu rosną
dorodne dęby o obwodach do 360 cm.
Na południowy – wschód od przystanku kolejowego znajduje się zalesione wzgórze
wydmowe bez nazwy, o wysokości 96 m n. p. m. Od 1425 r. w dokumentach wymieniane
było jako Cicha Góra, na której zbiegały się granice między dobrami grodziskimi,
zbąszyńskimi a lwóweckimi. O przebieg tych granic toczyły się długotrwałe spory, które
próbowano polubownie rozstrzygnąć, np. w 1775 r. usypano 84 kopce graniczne.
Lasy Gminy Nowy Tomyśl położone są na do terenach objętych zarządem
Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp.
3.2. Zasoby kulturowe i historyczne
Ze względu na fakt iż Sątopy są miejscowością w znacznej mierze ukształtowaną przez
kolonizację olęderską, do dnia dzisiejszego przetrwało wiele budowli drewnianych i
murowanych, świadczących o tamtych czasach.
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Kościół św. Andrzeja Boboli

- świątynia reprezentuje formy typowe dla świątyń

ewangelickich, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, gdzie znajdują się drewniane balkony
(empory).
Pierwotnie Sątopy należały do ewangelickiej parafii w Nowym Tomyślu. W kwietniu 1906
roku projekt kościoła i pastorówki został zatwierdzony przez Ministerstwo Robót
Publicznych w Berlinie. Świątynia w Sątopach została wzniesiona przed 1908 r. przez
firmę budowlaną Hauptnera z Poznania. Po 1945 r. kościół został przejęty przez parafię
rzymsko – katolicką w Bukowcu. Od stycznia 1980 r. awansował do rangi kościoła
parafialnego. Jest jednym z ważniejszych zabytków na terenie gminy Nowy Tomyśl,
wpisanym do rejestru zabytków.

Zdjęcie 1:
Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Sątopach.
Na terenie wsi Sątopy znajduje się również kilka budynków, które objęte są ochroną
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konserwatorską:
Szkoła Podstawowa – budynek znajduje się na ul. Szkolnej. Został wybudowany w 1902
roku. Do 1945 r. nauka w nim była prowadzona w języku niemieckim.
Przedszkole – budynek murowany, powstał w latach 1900 – 1910.
Zespół Stacji PKP na ul. Kolejowej:
a) stacja murowana z lat 1900 – 1910
b) dom nr 6, murowany, z lat 1910 – 1920
9 budynków mieszkalnych znajdujących się na ul. Kolejowej – pochodzące z XIX
wieku
Budynki przy ul. Kościelnej
1.Zagroda nr 4
–dom murowany z połowy XIX wieku
–stodoła drewniana z połowy XIX wieku
–chlew drewniany z połowy XIX wieku
2.Zagroda nr 8
–dom drewniany z początku XX wieku
–budynek gospodarczy drewniany z II połowy XIX wieku
3.Zagroda nr 24
–dom murowany z przełomu XIX i XX wieku
–świniarnia murowana z początku XX wieku
–drewniana stodoła z początku XX wieku
–piec chlebowy murowany z początku XX wieku
4.Zagroda nr 28
5.Dom murowany z początku XX wieku
–leśna chata drewniana z 1806 roku
–stodoła murowana z II połowy XIX wieku
–wozownia murowana z II połowy XIX wieku
–7 domów murowanych z XIX i początku XX wieku
–4 domy drewniane z XIX wieku
–1 dom murowano – drewniany z XIX wieku
Budynki przy ul. Leśnej
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1.Dom nr 2 murowano – drewniany z końca XIX wieku
2.Dom nr 8 drewniano – gliniany z XIX wieku
3.Dom nr 10 drewniano – gliniany, kryty strzechą, z XIX wieku
4.Dom nr 14 gliniano – drewniany z XIX wieku.
Budynki przy ul. Nowotomyskiej
1. Zagroda nr 1
–dom drewniany z XIX wieku
–obora murowano – drewniana z 1876 r.
–obora murowana z 1860 r.
–stodoła drewniana z końca XIX wieku
2. Dom nr 3, murowany, powstał w latach 1910 – 1920
3. Dom nr 8, drewniany, z lat 1900 – 1910.
Budynki przy ul. Ogrodowej
1.4 domy drewniane z XIX wieku
2.1 dom murowany, około 1920 r.
Budynki przy ul. Rozrudowej
1. Zagroda nr 4
–dom murowany z 1909 r.
–obora murowana 1900 – 1910
–stodoła murowana 1900 – 1910
Budynki przy ul. Szkolnej
1.13 domów murowanych z XIX i XX wieku
2.2 domy drewniane z XIX i XX wieku
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Zdjęcie 2:
Przykład drewnianego budynku olęderskiego we wsi Sątopy
3.3 Gospodarka i rolnictwo
Nowy Tomyśl to aglomeracja miejsko – wiejska. Koncentracja przemysłu występuje w
samym mieście oraz na bezpośrednio przylegających terenach wiejskich.
Tabela 5.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w gminie Nowy Tomyśl, w tym w
Sątopach.
2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008

2009

1071

1893

2137

2032

2201

Wpisy

190

192

224

251

169

Wykreślenia

214

196

150

179

191

Zarejestrowane
podmioty
gospodarcze
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Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

W samych Sątopach zarejestrowanych jest 25 podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, w tym 2 sklepy spożywcze, 2 sklepy z odzieżą, oprócz tego
funkcjonują tutaj liczne zakłady usługowe, w tym zakład kowalstwa artystycznego.
Na terenie wsi znajduje się plac produkcyjny Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno –
Drogowych S.A.

Firma jest wykonawcą robót drogowych, mostowych i inżynierskich.

Powstała w 1991 roku w wyniku reorganizacji drogownictwa po przekształceniu w
Przedsiębiorstwo Państwowe byłego Rejonu Dróg Publicznych w Nowym Tomyślu,
którego historia sięga lat przedwojennych. Główna siedziba firmy znajduje się w Nowym
Tomyślu przy ul. Poznańskiej, zaś plac produkcyjny w odległych o 5 km Sątopach.
Przedmiotem działalności firmy jest wykonawstwo robót drogowych, w tym robót
ziemnych,

kanalizacji,

przepustów,

stabilizacji

gruntów oraz

robót

wykonawstwo

nawierzchniowych,

wszelkiego
zarówno

rodzaju

podbudów,

bitumicznych,

jak

i

cementowych. Firma zatrudnia około 80 pracowników, którzy stanowią dobrze wyszkoloną
kadrę.

Przedsiębiorstwo

posiada

Wytwórnię

Mas

Bitumicznych

z

laboratorium

badawczym. Wytwórnia produkuje masy bitumiczne o najwyższych standardach. Spółka
specjalizuje się także w produkcji mas bitumicznych do wbudowania na zimno, na które
posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.
Ponadto firma posiada nowoczesny, w pełni zautomatyzowany węzeł betoniarski, własną
kopalnię żwiru oraz linię przerobu kruszyw umożliwiającą recykling materiałów
odpadowych takich jak gruz betonowy czy gruz z mas bitumicznych.
Przedsiębiorstwo

Robót

Inżynieryjno

Drogowych

S.A.

mając

na

uwadze

wzrastające wymagania klientów i dużą konkurencję na rynku wprowadza nowe
technologie przyjazne środowisku wykorzystujące materiały odpadowe oraz unowocześnia
i uzupełnia swój park maszynowy.
Dążąc do realizacji powyższych celów przedsiębiorstwo korzysta z różnych
projektów dofinansowujących, między innymi korzystało ze środków Unii Europejskiej w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Drugim ważnym przedsiębiorstwem funkcjonującym na terenie wsi jest zakład
drzewny Export – Import Tomasz Gomuła. Firma zajmuje się przetwarzaniem drewna na
deski, drewno wielkogabarytowe i kłodowane. Zatrudnionych w nim jest około 20
20

pracowników. Jest to przedsiębiorstwo, które prężnie się rozwija, o czym świadczą
przedsięwzięcia inwestycyjne, które w ostatnim czasie zostały zrealizowane: budowa
budynku magazynu do tarcicy, budynku warsztatowego oraz budynku suszarni do tarcicy.
Specyficzny mikroklimat tego terenu, w tym wsi Sątopy, oraz jakość gleb o niskiej
bonitacji sprzyjają uprawie roślin o małych wymaganiach środowiskowych: chmielu, wikliny
i szparagów. W gminie Nowy Tomyśl swoje siedziby mają: Polski Związek Zrzeszeń
Producentów

Chmielu,

Wielkopolskie

Zrzeszenie

Plantatorów

Chmielu,

Chmiel

Wielkopolski Sp. z o.o. - grupa producentów rolnych, Stowarzyszenie Plecionkarzy i
Wikliniarzy Polskich oraz Polski Związek Producentów Szparaga. Wskazuje to na nową
rolę tego regionu Wielkopolski, jako ośrodka integracji producentów rolnych oraz
doradztwa w dziedzinie uprawy, przetwórstwa i zbycia płodów rolnych.
Z dawnego ośrodka nastawionego jedynie na pozyskiwanie wikliny, Nowy Tomyśl
przeradza

się

w

centrum

wzornictwa

przemysłowego

i

artystycznego

oraz

upowszechniania kultury i technologii uprawy chmielu. Coraz popularniejsza staje się
także uprawa szparagów, którą zajmuje się w całej gminie około 50 rolników. Plantacje
chmielu w gminie Nowy Tomyśl zajmują powierzchnię około 100 ha. 20 rolników zajmuje
się uprawą tej rośliny.
Drugim sektorem rolnictwa w gminie Nowy Tomyśl jest hodowla bydła mlecznego.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w hodowli nowotomyscy rolnicy uzyskują
wysoką wydajność mleka. Jest ono odstawiane do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w
Nowym Tomyślu. Spółdzielnia jest producentem szerokiego asortymentu wyrobów
nabiałowych. Szczególnym uznaniem wśród konsumentów, a także instytucji branży
spożywczej cieszy się ser smażony z kminkiem, który uzyskał miano produktu
tradycyjnego i regionalnego.
Jeszcze kilkanaście lat temu głównym źródłem utrzymania mieszkańców wsi
Sątopy było rolnictwo. Na dzień dzisiejszy na terenie wsi pozostało tylko kilka gospodarstw
rolnych, co spowodowane jest niską opłacalnością produkcji i hodowli. Większość
mieszkańców zatrudniona jest w zakładach pracy znajdujących się w Sątopach lub poza
terenem wsi, głównie w Nowym Tomyślu, lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

3.4 Infrastruktura techniczna na terenie wsi Sątopy:
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3.4.1 Infrastruktura wodno – kanalizacyjna
Wieś Sątopy jest zwodociągowana w 100%, natomiast nie posiada sieci kanalizacji
sanitarnej. Gospodarstwa domowe wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków
lub posiadają szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe. Z zakresie wywozu
ścieków wieś Sątopy obsługiwana jest przez 3 firmy: TEW Sp. z o. o., DEN-AGRO oraz
firmą Chalasz.
3.4.2Infrastruktura drogowa na terenie wsi Sątopy
Główną drogą we wsi, która rozciąga się na całej jej długości jest droga powiatowa
nr 2714 P, łącząca miejscowości Sątopy i Róża. Jednocześnie stanowi ona największą
ulicę na terenie Sątopów, noszącą nazwę ul. Szkolna. Oprócz tego przez wieś przebiegają
następujące drogi gminne:
–droga nr 376546 P - łącząca Sątopy z Bukowcem
–droga nr 376545 P – łącząca Sątopy ze Starym Tomyślem
–droga nr 376551 P – łącząca Sątopy z Nową Różą.

3.4.3Infrastruktura gazownicza
Odkrycie dużych złóż gazu ziemnego w okolicy miasta Nowy Tomyśl pozytywnie
wpłynęło na rangę gospodarczą miasta, a uruchomienie pierwszej kopalni gazu ziemnego
w 1981 r. w Sątopach spowodowało, że zamknięto gazownię z 1903 r. na gaz koksowniczy
i propan-butan a zaczęto korzystać z gazu ziemnego. Odkryte na terenie gminy zasoby
tego surowca naturalnego szacuje się na ok. 4240 m 3 gazu kategorii B i 290 mln m3
kategorii C. Jest to surowiec ekologiczny. Od 1999 r. z gazu ziemnego korzysta ponad 93
% ludności Nowego Tomyśla i około 25% ludności wsi. Gaz ziemny mają doprowadzone
tylko największe wsie z terenu gminy, w tym Sątopy.
Gaz z lokalnych kopalń gazu ziemnego wydobywa Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo Oddział w Zielonej Górze i przesyła go siecią gazową wysokiego ciśnienia.
Natomiast Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp z o.o. Oddział – Zakład
Dystrybucji

Gazu

Poznań

zajmuje

się

dystrybucją

i

dostawą

gazu

ziemnego
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wydobywanego przez PGNiG Oddz. w Zielonej Górze do odbiorców w miejscowościach z
terenu gminy w tym do wsi Sątopy.

3.4.4Infrastruktura telekomunikacyjna
Na terenie wsi sieć telefonii stacjonarnej obsługuje Telekomunikacja Polska SA.
Ponadto na terenie gminy znajdują się 3 stacje bazowe telefonii komórkowej. Natomiast
internet do Sątopów dostarczany jest głównie przez operatorów sieci komórkowej.
3.4.5Gospodarka odpadami
Na terenie gminy Nowy Tomyśl, w tym Sątopów, stosowany jest system zbiórki
selektywnej przez źródła – za pomocą worków. Wcześniej stosowano system donoszenia
odpadów do pojemników, tzw. „dzwonów”, jednak w chwili obecnej pozostawiono jedynie
pojemniki na szkło. Usługi w zakresie gospodarki odpadami realizują lokalne firmy: TEW
Sp. z o.o. oraz DOMBUD Sp z o.o. Odpady z terenu gminy wywożone są do Zakładu
Utylizacji Odpadów w Mnichach, gmina Międzychód.

3.5Oświata
We wsi Sątopy funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego. Patron szkoły
zasłużył na to miano przekształcając niemiecką jednostkę w polską i podejmując się
zadania kierowania nowo powstałą szkołą polską . Placówka, początkowo rozbita na trzy
budynki, obecnie mieści się w całości w jednym zmodernizowanym budynku. Odnowione i
dobrze wyposażone sale lekcyjne wraz z salą komputerową zasługują na miano
nowoczesnych. Oprócz szkoły podstawowej w budynku mieści się również oddział
przedszkolny oraz Biblioteka Publiczna.
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Zdjęcie 3:
Budynek Szkoły Podstawowej w Sątopach
Przy szkole znajduje się boisko szkolne urozmaicające uczniom lekcje wychowania
fizycznego, oraz czas pozaszkolny. Dla młodszych wychowanków placówka
zagwarantowała duży plac zabaw w pełni wyposażony w nowy, atrakcyjny sprzęt
zabawowy.
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Zdjęcie 4:
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach
Naukę oraz rozwój zainteresowań uczniów wspiera szkolna biblioteka, która na dzień
dzisiejszy posiada około trzech tysięcy pozycji.
Zarządcy szkoły na bieżąco podejmują działania z zakresu konserwacji oraz
drobnych napraw obiektu. W minionym roku szkolnym:
- wymieniono balustradę na schodach
- wymalowano klatkę schodową
- zamontowano na piętrze i na parterze szatnie dla wszystkich uczniów
- dokonano bieżącej naprawy dachu budynku szkolnego
- wykonano modernizacje kuchni szkolnej
- zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw
- dokonano innych drobnych napraw
W Szkole Podstawowej w Sątopach funkcjonuje 6 oddziałów. Na zajęcia uczęszcza
57 uczniów. O wykształcenie wychowanków dba grono 10 pedagogów. Szkoła zatrudnia
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również 2 pracowników obsługi.
Funkcjonujące przy szkole przedszkole sprawuje opiekę nad 19 dziećmi.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątopach coraz częściej angażują się w udział w
szkolnych konkursach. W latach 2008/2009 swoich sił spróbowali w takich inicjatywach
jak:
- "Kangur 2009"
- Konkurs matematyczny - "Piramida"
- "Szkolny Mistrz Ortografii-2009"
- "Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce"
- "Konkurs wiedzy przyrodniczej"
- "Konkurs na projekt kartki bożonarodzeniowej"
- "Szkolny konkurs języka angielskiego"
- "Międzyszkolny konkurs o Powstaniu Wielkopolskim"
Nie tylko konkursowy charakter działań skupia zainteresowanie uczniów. Angażują się oni
również w prace redakcyjne szkolnej gazetki, gazetek ściennych oraz inne inicjatywy
edukacyjne pozwalające uczniom przy wsparciu grona pedagogicznego na rozwijanie
swoich zainteresowań i umiejętności. Wyróżnieniem dla szkoły jest uzyskiwany
kilkakrotnie przez uczniów tej placówki tytuł "Złotego Wawrzynu" dla najlepszego ucznia w
gminie Nowy Tomyśl.
Na terenie szkoły uczniowie mają możliwość zjedzenia ciepłego posiłku
ufundowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypicia gorącej herbaty. Zajęcia
świetlicowe odbywają się w zaprzyjaźnionej jednostce mieszczącej się w murach szkoły, tj.
w punkcie filialnym Nowotomyskiej Biblioteki Publicznej.
Z drugiej jednak strony, za pośrednictwem społeczności uczniowskiej obserwuje się
niepokojący proces ubożenia mieszkańców wsi Sątopy. Ponad połowa uczniów pozostaje
pod stałą opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
Szkoła Podstawowa w Sątopach należy do grona 56 placówek powiatu
nowotomyskiego, które wzięły udział w projekcie "ECDL przepustką w przyszłość".
Inicjatywa realizowana była przez Powiat Nowotomyski i współfinansowana przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten do tej pory
okazał się największym tego typu projektem w Polsce w ramach Działania 2.1
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Celem projektu było przyswojenie grupom zainteresowanych uczniów ze szkół
podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych wiedzy teoretycznej i praktycznej z
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zakresu siedmiu modułów:
1.Podstawowe idee technologii informacyjnych
2.System operacyjny MS Windows XP
3.Edytor tekstu MS Word 2003
4.Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003
5.Bazy danych MS Access 2003
6.Grafika menadżerska i prezentacyjna MS PowerPoint 2003
7.Internet - MS Outlook Express i MS Internet Explorer
Zajęcia przeprowadzane były w cyklu 20 godzinnych szkoleń. Na zakończenie uczestnicy
przystąpili do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
Dużą rolę w usprawnieniu funkcjonowania szkoły, jej modernizacji oraz
wzbogacaniu bazy dydaktycznej odgrywają lokalni przyjaciele placówki, którzy udzielają jej
bezinteresownej pomocy zarówno finansowej, materialnej jak i przy wykonywaniu prac
fizycznych.

Tabela nr 6 : Statystyki dotyczące szkoły Podstawowej im. L. Śliwińskiego w
Sątopach.
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Liczba
uczniów

62

65

67

63

58

68

57

Liczba
oddziałów

6

6

6

6

6

6

6

Liczba
9
10
9
10
etatów
pedagogiczn
ych
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

18

12

10

3.6 Infrastruktura społeczna
Sołectwo Sątopy nie posiada własnej, odrębnej świetlicy wiejskiej. Korzysta natomiast z
pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach. Jednak sala ta nie odpowiada
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zapotrzebowaniu mieszkańców wsi, gdyż nie jest wystarczająco duża i nie posiada
dostosowanego zaplecza kuchenno – sanitarnego. Z tego powodu przy organizowaniu
różnych imprez i przedsięwzięć sołectwo korzysta z sali Wiejskiego Domu Kultury w
oddalonym o kilka kilometrów Bukowcu.
Na terenie wsi Sątopy istnieje filia biblioteczna Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu. Funkcjonuje ona od roku 1976, a mieści się w budynku Szkoły
Podstawowej w Sątopach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 80 m2 z 24 miejscami
dla czytelników w kąciku czytelniczym. Biblioteką kieruje pani Maria Pigla.
Do podstawowych zadań filii bibliotecznej należą:
•gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
•działalność informacyjno-bibliograficzna'
•działalność kulturalno-oświatowa.
W roku sprawozdawczym 2008 stan księgozbioru wynosił 7691 woluminów. Zakupiono
292 wol. nowości książkowych. Wypożyczono - ogółem 8537 wol., 3661 literatury dla
dorosłych, 4785 wol. literatury dla dzieci, 91 wol. literatury niebeletrystycznej, zanotowano
10763 odwiedzin w placówce bibliotecznej. W filii zarejestrowanych jest ogółem 218
czytelników. Na miejscu, w kąciku czytelniczym, udostępniono ogółem 1026 wol. I
udzielono 217 informacji.
Filia zaspokaja potrzeby uczniów szkoły podstawowej jak i mieszkańców wsi Sątopy.
Dysponuje katalogami : alfabetycznym i rzeczowym. Organizuje lekcje biblioteczne,
spotkania autorskie, konkursy plastyczne, imprezy okolicznościowe, lato i ferie w
bibliotece. Współpracuje ze szkołą i organizacjami działającymi w środowisku.
3.7 Ochrona zdrowia
Ze względu na niewielką odległość do Nowego Tomyśla Sątopy nie posiadają
własnego ośrodka zdrowia ani punktu aptecznego. W zakresie ochrony zdrowia
mieszkańcy wsi korzystają z infrastruktury miasta.
3.8 Sport
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W Sątopach działa Uczniowski Klub Sportowy „Sątopiak”. Celem działalności klubu jest
zachęcenie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia poprzez sport. Koncentruje swoją
działalność głównie na piłce nożnej. Klub dysponuje boiskiem piłkarskim, na którym
odbywają się zajęcia sportowe oraz rozgrywają mecze piłkarskie.
3.9 Organizacje działające na terenie wsi Sątopy
Wieś Sątopy posiada własną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Miejscowi
ochotnicy pomagają mieszkańcom wsi i okolicznych miejscowości od 1946 roku.
Jednostka kwalifikuje się do grupy jednostek typu "S". Na dzień dzisiejszy OSP w
Sątopach posiada wóz strażacki marki Żuk A156 wyprodukowany w 1990 roku. Poza
podstawowym sprzętem i umundurowaniem strażacy, w celu przeprowadzenia akcji
ratunkowej, mają do dyspozycji:
- 2 motopompy M8/8
- piłę motorową STIHL
- siekierołom
- kombinezon do usuwania gniazd os i szerszeni
Jej atutem jest również dobre zaplecze socjalne którym dysponuje.
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Zdjęcie 5:
Jednostka OSP Sątopy
Jednostka

liczy

22

członków.

Zorganizowane

zostały

również

3

sekcje

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w tym jedną jednostkę drużyny dziewcząt.
Członkowie sątopskiej jednostki przeciwpożarowej biorą czynny udział w akcjach
ratowniczych na terenie gminy. Ochotnicy są ubezpieczeni, posiadają aktualne badania
lekarskie. Strażacy przechodzą systematyczne szkolenia, w zakresie ratownictwa
przeciwpożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy, organizowane przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
Jednostka każdego roku wspiera lokalne inicjatywy społeczno-kulturalno-sportowe
poprzez działania zabezpieczające mi. imprezy masowe oraz wydarzenia sportowe, takie
jak Wyścig Kolarski czy Jarmark Chmielo-Wikliniarski.
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu wspólnie z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP organizuje systematycznie gminne zawody sportowo-pożarnicze, które
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co roku odbywają się na terenie innej jednostki. Sątopy były gospodarzem zawodów które
odbyły się w 2008 roku. Od 2000 roku w zawodach sportowo - pożarniczych bierze udział
grupa niemieckich strażaków z gminy Biesenthal, z którą gmina Nowy Tomyśl prowadzi
współpracę partnerską. Również strażacy z OSP Sątopy wyjeżdżają z rewizytą do
Niemiec, gdzie biorą udział w podobnych zawodach.
W Sątopach działa Koło Gospodyń Wiejskich. Mimo braku swojej siedziby w postaci
świetlicy wiejskiej, organizacja ta jest motorem wielu inicjatyw i imprez odbywających się
we wsi. To właśnie Koło Gospodyń przygotowuje program artystyczny do „Turnieju wsi”,
który co roku organizowany jest przez Nowotomyski Ośrodek Kultury. Wieś w turnieju
brała udział 9 razy, a największy sukces odniosła 2009 roku, kiedy zdobyła I miejsce.
4.Analiza zasobów wsi Sątopy

Tabela 7.
ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA SĄTOPY
RODZAJ ZASOBU

BRAK

WYSTĘPUJE,
MAŁE
ZNACZENIE

WYSTĘPUJE,
DUŻE
ZNACZENIE

ZASOBY PRZYRODNICZE
Walory krajobrazu

X

Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

X

Wody powierzchniowe
wodne, stawy)

X

(rzeki,

cieki

Gleby, kopaliny

X

ZASOBY KULTUROWE
Walory architektury wiejskiej

X

Walory zagospodarowania
przestrzennego

X

Zabytki

X

Zespoły artystyczne

X

DZIEDZICTWO RELIGIJNE I HISTORYCZNE
Miejsca, osoby, przedmioty kultu

X

Święta, odpusty, pielgrzymki
Tradycyjne obrzędy, gwara

X
X
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Legendy, fakty historyczne

X

Ważne postacie historyczne

X

Specyficzne nazwy

X

OBIEKTY I TERENY
Działki pod zabudowę mieszkaniową
Działki pod domy letniskowe

X
X

Działki pod zakłady usługowe i przemysł

X

Tradycyjne
obiekty
gospodarskie
(spichlerze, kuźnie, młyny)

X

Place i miejsca publicznych spotkań

X

Miejsca sportu i rekreacji

X

GOSPODARKA, ROLNICTWO
Specyficzne produkty (hodowle, uprawy)

X

Znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe
Możliwe do wykorzystania
poprodukcyjne

X

odpady X

SĄSIEDZI I PRZEJEZDNI
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże
miasta, arterie komunikacyjne, atrakcje
turystyczne)

X

Ruch tranzytowy

X

Przyjezdni stali i sezonowi

X

INSTYTUCJE
Placówki opieki medycznej i społecznej

X

Szkoły

X

Dom Kultury (świetlica wiejska)

X

Biblioteka

X

LUDZIE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE
OSP

X

KGW

X

Stowarzyszenia

X

5.Analiza SWOT miejscowości Sątopy
Podczas spotkań z mieszkańcami Sątopów zbadano potencjał miejscowości

z

zastosowaniem analizy SWOT - jednej z najpopularniejszych technik analitycznych,
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służącej porządkowaniu informacji.
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o
danej sprawie, w tym przypadku o sołectwie Sątopy, na cztery kategorie czynników
strategicznych:
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę
analizowanej miejscowości,
W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę
miejscowości,
O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanej miejscowości
szansę korzystnej zmiany,
T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla miejscowości niebezpieczeństwo
zmiany niekorzystnej.
mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, zależne od nas (te, na które mamy
wpływ planistyczny i zarządczy),
szanse i zagrożenia — to czynniki zewnętrzne, obiektywne, na które nie mamy
bezpośredniego wpływu sprawczego.

MOCNE STRONY:
– dobra lokalizacja – niewielka odległość od ośrodków miejskich,
– położenie przy głównych trasach, zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich
– posiadanie stacji PKP
– gospodarność i zaradność mieszkańców
– Klub sportowy „Sątopiak”
– dobra infrastruktura wodociągowa
– gazyfikacja wsi oraz zasoby gazu ziemnego występujące na jej terenie
– prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich
– wieś posiada jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej
– prężnie działający lokalni przedsiębiorcy, na terenie wsi zlokalizowane są 2 duże firmy:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych oraz tartak Export – Import
– duża ilość lasów bogatych w grzyby, ścieżki leśne zachęcające do spacerów i
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aktywnego wypoczynku
– dobry stan środowiska naturalnego
– zwarta zabudowa sprzyjająca integracji mieszkańców
– wieś posiada własną szkołę podstawową z nowym placem zabaw dla dzieci

SŁABE STRONY:
– brak świetlicy wiejskiej
– brak sieci kanalizacji sanitarnej
– zły stan techniczny dróg i chodników
– mało walorów turystycznych i zabytków
– niedoinwestowana infrastruktura sportowa
– mała ilość tradycyjnych obrzędów i obyczajów
– brak zespołów artystycznych
SZANSE:
– uzyskanie wsparcia ze środków unijnych
– budowa świetlicy wiejskiej przyczyni się do aktywizacji społeczno – kulturalnej
mieszkańców
– rozwój lokalnych przedsiębiorstw
– dobra współpraca z samorządem gminnym i wsparcie dla wsi
– młodzi i wykształceni mieszkańcy wsi

ZAGROŻENIA:
– odpływ młodych ludzi do większych ośrodków miejskich
– opóźniające się inwestycje infrastrukturalne (kanalizacja, drogi, chodniki,)
– upadek miejscowych firm
– małe zainteresowanie ze strony inwestorów
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– marginalizacja terenów wiejskich kosztem rozwoju miasta

6. Misja i cele strategiczne
W oparciu o analizę SWOT oraz wskazane przedsięwzięcia sformułowana została misja
rozwoju wsi Sątopy:

MISJA
Sątopy jako wieś gwarantująca dobre warunki życia, z rozwiniętą infrastrukturą i
klimatem sprzyjającym aktywności kulturalnej, sportowej oraz integracji społecznej.
Gwarancją realizacji misji jest prawidłowe sformułowanie celów strategicznych:
Cel 1:
Poprawa warunków życia na wsi

Cel ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców wsi poprzez inwestycje w
infrastrukturę

techniczną

i

poprawę

stanu

zagospodarowania

przestrzeni

publicznej:
– Rozbudowa świetlicy wiejskiej
– budowa kanalizacji sanitarnej
– budowa oświetlenia ulicznego

Cel 2:
Wzrost jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wieś Sątopy posiada dobre połączenie komunikacyjne z Nowym Tomyślem, jak również z
Poznaniem. Znaczna część mieszkańców dojeżdża do pracy samochodami, dlatego
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niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu drogowego, co również
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki wsi.
– Remont drogi na ulicy Szkolnej
– Remont drogi na ul. Dworcowej
– Remont drogi na ul. Kościelnej
– Remont drogi na ul. Ogrodowej
– Budowa chodników na terenie wsi
Cel 3:
Wsparcie działań w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji
Dla każdego środowiska wiejskiego ważna jest integracja mieszkańców oraz stworzenie
zaplecza, które będzie stanowiło uzupełnienie dla planowanych inicjatyw w dziedzinie
kultury i sportu.
–Budowa placu sportowo – rekreacyjnego dla młodzieży (skateparku)
–Zagospodarowanie boiska piłkarskiego
–organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców wsi

7.Opis planowanych przedsięwzięć wraz ze źródłami finansowania
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami wyodrębnione zostały zadania,
które są istotne z punktu widzenia rozwoju wsi, w perspektywie najbliższych 7 lat :
1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej
2.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi
3.Remont drogi na ul. Szkolnej
4.Remont drogi na ul. Dworcowej
5.Remont drogi na ul. Kościelnej
6.Remont drogi na ul. Ogrodowej
7.Budowa chodników na terenie wsi
8.Budowa oświetlenia
9.Budowa placu dla młodzieży (skateparku)
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10.Zagospodarowanie boiska piłkarskiego\
11.Organizacja imprez sportowych i integracyjnych dla mieszkańców wsi

Tabela nr 8
Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w miejscowości Sątopy.
Nazwa
przedsięwzięcia
Rozbudowa świetlicy
wiejskiej

Cel

Lata
realizacji

Szacunkowy
koszt

Cel 1:
Poprawa

PROW – 40%
2010

715.000,00

warunków życia
Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie

na wsi

2012 - 2013
4.000.000,00

Środki własne
gminy - 50%

Remont drogi na ul.

2013 - 2014

300.000,00

Środki własne
gminy -100 %

203-2014

400.000,00

Środki własne
gminy - 100%

2014 -2 015

622.000,00

Środki własne
gminy - 100 %

2015 - 2016

527.000,00

Środki własne
gminy - 100 %

2012 - 2016

444.690,00

Środki własne
gminy - 100 %

2010 - 2015

400.000,00

Środki własne
gminy - 100 %

2011

70.000,00

PROW – 50%

Szkolnej
Remont drogi na ul.
Remont drogi na ul.

Cel 2:

Kościelnej

Wzrost jakości i

Remont drogi na ul.

bezpieczeństwa

Ogrodowej

ruchu drogowego

Budowa chodników na
terenie wsi
Budowa oświetlenia

Budowa placu dla
młodzieży
(skateparku)

Cel 3:

Zagospodarowanie

Wsparcie działań

boiska piłkarskiego

w dziedzinie

Organizacja imprez
sportowych i
integracyjnych dla

Środki własne
gminy - 60%
PROW – 50%

wsi

Dworcowej

Źródła
finansowania

kultury, sportu i
rekreacji

Środki własne
gminy - 50%
2012

PROW – 50%
100.000,00
Środki własne
gminy - 50%

2010 - 2016

PROW – 50%
100.000,00

Środki własne
gminy - 50%

mieszkańców wsi
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Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego
Priorytetem z zakresu odnowy wsi Sątopy jest rozbudowa oraz przebudowa świetlicy
wiejskiej. Na dzień dzisiejszy lokum społeczności wiejskiej użycza własnym kosztem
miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony o
rzucie poziomym zbliżonym do kwadratu, z płaskim dachem. Wewnątrz znajduje się mała
sala spotkań wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz garaż i magazyn OSP
Sątopy. Rozbudowa planowana jest w kierunku północno-zachodnim, projektowana część
będzie wyższa od istniejącej, parterowa z antresolą. W wyniku przeprowadzenia prac
budowlanych wydzielone zostaną dwa niezależne lokale: świetlica wiejska i zaplecze OSP.
Salę wiejską będzie tworzyć kompleks złożony z sali spotkań wraz z szatnią, zaplecza
kuchennego i sanitarnego oraz pomieszczenia technicznego. OSP będzie dysponowała
salą spotkań, zapleczem kulinarnym i sanitarnym, garażem dla wozu strażackiego oraz
magazynem dla sprzętu przeciwpożarowego. Oba obiekty posiadać będą niezależne
wejścia, dodatkowo sala wiejska posiadać będzie drugie wejście przeznaczone dla
personelu obsługującego i dostawy towarów. Charakter użytkowania obiektu zakłada się
na okazjonalny, dlatego też nie przewiduje się stworzenia tam miejsc pracy. Salę
zaprojektowano dla jednoczesnego przebywania do 50 osób. Zaprojektowane pokrycie
dachu wykonane zostanie z blachy trapezowej TR 55x188x0,75 mm z warstwą styropapy
grubości 10 cm od strony zewnętrznej. Wewnętrzną instalację wody wykona się z rur
miedzianych łączonych przez lutowanie lutem miękkim np. L-SnCu3. Projektowane odcinki
instalacji wodociągowej zasilone zostaną z istniejącej instalacji znajdującej się w
przebudowanej części budynku. Wykonana zostanie również instalacja elektryczna.

8.Planowane rezultaty podjętych działań
Założone cele i wytypowane przedsięwzięcia zgłoszone zostały przez samych
mieszkańców, a ich realizacja jest istotnym czynnikiem odnowy wsi.
W wyniku realizacji planu stworzone zostaną warunki do pełniejszego rozwoju
społeczno – gospodarczego Sątopów. Wsparcie inwestycyjne przyczyni się do
ukształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu z
punktu widzenia mieszkańców wsi, jak również osób przejezdnych odwiedzających
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Sątopy.
Dzięki realizacji planu poprawi się jakość życia mieszkańców, jak również wizerunek
i estetyka wsi. Inwestycje w infrastrukturę i sport mają na celu stworzenie warunków dla
rozwoju aktywności społecznej mieszkańców. Rozbudowa

świetlicy wiejskiej, miejsca

integrującego społeczność, bez wątpienia zainicjuje wiele przedsięwzięć wzmacniających
lokalne więzi, wpłynie tez pozytywnie na funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich i
organizacja ta będzie mogła korzystać z nowego pomieszczenia do rozwoju swojej
działalności i inicjowania różnego typu imprez i spotkań.
Niestety, problem niedoinwestowanej infrastruktury stanowi istotną barierę, która
niejednokrotnie stanowi czynnik hamujący działalność społeczną.
9.Wdrażanie i monitoring Planu Odnowy Miejscowości Sątopy
Wdrażanie Planu rozpocznie się w momencie podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nowym
Tomyślu w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sątopy. Plan ma umożliwić
systematyczne i skoordynowane wprowadzanie w życie zaplanowanych przedsięwzięć i
otworzyć możliwość pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie określonych
zadań.
W celu jak najlepszego wdrożenia Planu Odnowy Miejscowości Sątopy powołany
zostanie specjalny Zespół ds Odnowy Wsi, który będzie odpowiedzialny za koordynację
wszystkich prac związanych z planem. Na jego czele stanie burmistrz Nowego Tomyśla, a
w jego skład będą wchodzili przedstawiciele Wydziału Rozwoju i Promocji oraz Wydziału
Komunalno – Inwestycyjnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Nowym Tomyślu, jak również sołtys Sątopów. Wszelkie wnioski z realizacji planu
przedstawiane będą na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Nowym Tomyślu.
Plan będzie poddawany systemowi monitorowania. Monitorowanie jako proces
systematycznego zbierania, raportowania i analizowania ilościowych i jakościowych
informacji na temat wdrażanego planu w aspekcie finansowym i rzeczowym ma na celu
dbanie o prawidłową jego realizację.
W

proces monitorowania Planu zaangażowanych będzie szereg podmiotów –

Zespół ds Odnowy Wsi oraz inne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, jak również
sami mieszkańcy Sątopów, którzy zarówno na spotkaniach Rady Sołeckiej, jak i podczas
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zebrań wiejskich, będą systematycznie zapoznawać się ze stanem zaawansowania prac,
będą również mieli możliwość zgłaszania wniosków i uwag będących podstawą do
modyfikacji i uaktualniania zapisów dokumentu.
Realizacja przedsięwzięć będzie weryfikowana poprzez okresowe wizje lokalne na
terenie wsi, a ich efekty będą przedstawiane na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu.

10. Podsumowanie
Powyższe opracowanie w sposób syntetyczny przedstawia obecną sytuację wsi,
jak również wizję rozwoju Sątopów. Zostały w nim nakreślone główne kierunki
działań inwestycyjnych, przy jednoczesnym aktywizowaniu społeczności wiejskiej w
ujęciu perspektywy 7 lat.
Przy wykorzystaniu potencjału, jaki stanowią mieszkańcy wsi Sątopy realizacja
jasno określonych celów Planu Odnowy Miejscowości bez wątpienia przyczyni się
do podniesienia poziomu i jakości życia w tej wielkopolskiej wsi.

11.Spis tabel i wykresów
TABELE:
1. Tabela nr 1. Liczba ludności, struktura ludności według płci, wiek
ekonomiczny

ludności

w

wieku

przedprodukcyjnym,

produkcyjnym

i

nieprodukcyjnym oraz przyrost naturalny w Gminie Nowy Tomyśl w latach
2002-2006.
2. Tabela nr 2. Liczba zameldowanych mieszkańców w gminie Nowy Tomyśl w
latach 2000 – 2008 z podziałem na poszczególne miejscowości (stan na 1
stycznia każdego roku).
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3. Tabela nr 3. Liczba gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie w

Gminy i Miasta Nowy Tomyśl.
4. Tabela nr 4. Powierzchnia poszczególnych miejscowości w gminie Nowy
Tomyśl.
5. Tabela nr 5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w gminie Nowy
Tomyśl, w tym w Sątopach.
6. Tabela nr 6. Statystyki Szkoły Podstawowej w Sątopach
7. Tabela nr 7. Analiza zasobów sołectwa Sątopy
8. Tabela nr 8. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w miejscowości
Sątopy.
WYKRESY:

1. Wykres 1. Zmiana liczby mieszkańców wsi Sątopy w latach 2000 – 2009
12. Spis map
1. Mapa 1. Mapa powiatu nowotomyskiego.

2. Mapa 2. Usytuowanie miejscowości Sątopy w gminie Nowy Tomyśl.

13. Spis fotografii:

1. Zdjęcie nr 1. Kościół pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Sątopach
2. Zdjęcie nr 2. Przykład drewnianego budynku olęderskiego we wsi Sątopy
3. Zdjęcie nr 3. Budynek Szkoły Podstawowej w Sątopach
4. Zdjęcie nr 4. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach
5. Zdjęcie nr 5. Jednostka OSP Sątopy

14. Spis załączników
1. Mapa terenu inwestycji
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