położenie jest naturalnym miejscem spotkań mieszkańców. W spotkaniach tych biorą udział
zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci najmłodsi. Z tego względu doposażenie istniejącego placu
zabaw jest zadaniem priorytetowym. Zabawy dzieci na świeżym powietrzu i w bezpiecznym
otoczeniu są dla ich rozwoju niezwykle ważne.
Świetlica wiejska w Sworowie jest istotnym budynkiem dla mieszkańców. Pozwala na
spotkania mieszkańców także w czasie niesprzyjającej pogody, czy też przy organizacji
zebrań wiejskich. Budynek ten wymaga jednak dość gruntownego remontu.
Centrum wsi, w którym odbywają się zebrania, zabawy czy imprezy kulturalno-rozrywkowe
jest niezwykle ważnym, dla miejscowości miejscem, które ułatwia nawiązywanie kontaktów
społecznych i więzi między mieszkańcami.
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• Uzbrojenie miejscowości w pełną infrastrukturę techniczną.
W ramach zadania wykonana będzie kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja
sanitarna. Koszt realizacji zadania wynosi ok. 3.000.000 zł.
• Sworowo wioska budownictwa drewnianego – remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej oraz jej otoczenia.
W ramach zadania dokończona zostanie modernizacja świetlicy (wymiana pokrycia
dachowego, odnowienie elewacji, wymiana okien) i zagospodarowanie jej otoczenia –
placu przy świetlicy, modernizacja placu zabaw, wykonanie szlaku pieszo – jezdnego
przy lokalnych zabytkach od centrum wsi przy kuźni w kierunku świetlicy wiejskiej,
oznakowanie turystyczne największych atrakcji. Szacunkowy koszt zadania wynosi
ok. 450.000 zł.
• Estetyzacja wsi, uporządkowanie terenu wokół zabytków Sworowa.
W ramach przedmiotowego zadania powstać ma wizerunek wsi czystej
i uporządkowanej. Wykonać zostaną nowe nasadzenia krzewów. Koszt szacunkowy
zadania wynosi ok. 250.000 zł.
• Zagospodarowanie miejsca spotkań młodzieży – boiska sportowego, terenu
rekreacyjnego wraz z urządzeniami.
W ramach zadania powstanie boisko sportowe do piki nożnej oraz teren na którym
młodzież będzie aktywnie spędzała czas wolny. Szacunkowy koszt realizacji zadania
wynosi 250.000 zł.
• Utworzenie punktu konsultacyjnego - doradczego w sprawie produktów rolniczych –
wytwarzania, rejestracji, marketingu, tworzenia wsi tematycznych.
Punkt konsultacyjny wspomagać będzie produkcję rolniczą mieszkańców Sworowa
oraz zapewni stałą i trwałą pomoc doradczą. Szacunkowy koszt zadania to 50.000 zł.

W związku z decyzjami Zebrania Wiejskiego ustala się dla miejscowości Sworowo projekt
priorytetowy:
Zadanie do realizacji w pierwszej kolejności:

• Sworowo wioska budownictwa drewnianego – remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej oraz jej otoczenia.
• Uzbrojenie miejscowości w pełną infrastrukturę techniczną.

5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.
W miejscowości Sworowo można wyróżnić obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Obszar ten położony w centralnej części wsi obejmuje 0,5 ha. W obszarze tym znajdują się m.
in. świetlica wiejska, plac zabaw oraz remiza strażacka. Obszar ten ze względu na swoje
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zaprzęgi,

głównych atrakcji Sworowa,

10. Kuźnia zabytkowa wpisana do rejestru 7. Brak oznakowań nieistniejących części
zabytków,

wsi,

11. Młode społeczeństwo wsi
12. Przybywa

nowych

8. Zły stan kapliczek przydrożnych

mieszkańców

z

dużych miast,
13. Dobre warunki do rozwoju agroturystyki,
14. Produkcja miodu
15. Doświadczenie w organizacji imprez
publicznych np.: powiatowe zawody
sikawek konnych,
16. Słynna grochówka ze Sworowa – hit
imprez parafialnych,
17. Koło

Gospodyń

Wiejskich

jest

współorganizatorem wiejskich dożynek,
18. Przez

Sworowo

przebiegają

szlaki

turystyczne – piesze, rowerowe, konne,
19. Bliskość zbiornika „Pakosław”,
20. Kapliczki przydrożne,
21. Aleja dębowa prowadząca do dawnego
dworu Gać,
22. Teren przedwojennego pogranicza,
Szanse

Zagrożenia

1. Uczestnictwo w programach Odnowy wsi 1. Bezrobocie
2. Korzystanie

z

funduszy

na

rozwój

obszarów wiejskich

związane z problemami

okolicznych pracodawców
2. Spadek dochodów gmin

3. Moda na wieś w tym na turystykę 3. Spadek opłacalności produkcji rolnej
wiejską
4. Niszowa

4. Ubożenie społeczeństwa
produkcja

rolna

w

tym 5. Klęski żywiołowe

ekologiczna

4. Opis planowanych zadań w perspektywie10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.
Podczas warsztatów uczestnicy ustalili dla Sworowa priorytetowe zadania:
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fot.Przydrożna
kapliczka-Sworowo
2.4. Współpraca zagraniczna
Od 1991 roku Gmina Pakosław utrzymuje ożywione kontakty z francuską gminą MOULT z
Północnej Normandii. Rozwija wyjątkowo serdeczne i przyjacielskie kontakty, w tym wymianę
wakacyjną dzieci szkolnych oraz wymianę turystyczną rodzin. Ostatnim wspólnym gestem
partnerskiej współpracy było utworzenie w odrestaurowanym pałacu w Pakosławiu „Centrum Kultury
Francuskiej”, obejmującym bibliotekę z literaturą francuską, sale konferencyjno - bankietowa, salę
klubową i biuro. W „Centrum Francuskim” organizować można oficjalne spotkania i rozmowy gmin
oraz instytucji byłego województwa leszczyńskiego współpracujących z Francją.
Od 1999 r. gmina zapoczątkowała prowadzenie współpracy z gminą Paszowice pow. Jawor.
Współpraca przede wszystkim ma dotyczyć organizowania wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży
„zielone szkoły” i „zielone klasy”.

3. Ocena mocnych i słabych stron Sworowa.
Silne strony

Słabe strony

1. Aktywni mieszkańcy,

1. Słaba

2. Ochotnicza Straż Pożarna – z własną
sikawką konną,

w

sanitarnej

remontu; - pokrycie dachowe, zaplecze

i

kuchenne, wymiana okien w części

burzowej),

budynku,
budynek

elewacja

zewnętrzna,

utwardzenie i uporządkowanie terenu

świetlicy

wiejskiej,

wokół świetlicy, wykonanie płyty do

5. Dobre położenie – miejscowość otoczona

tańca,

lasami, łąkami

–

uzupełnienie

ogrzewania,

wykonanie utwardzonego parkingu,

6. Dobre położenie komunikacyjne,
7. Zabytki

drogi

2. Budynek świetlicy wymaga dokończenia

kanalizacji

4. Wyremontowany

nawierzchni

kierunku do świetlicy,

3. Dobra infrastruktura techniczna, ( za
wyjątkiem

jakość

zachowane

3. Urządzenia na placu zabaw wymagają
obiekty

wymiany, a teren uporządkowania,

budownictwa drewnianego z XVIII i XIX 4. Brak
w. wpisane do rejestru zabytków,

zagospodarowanego

miejsca

spotkań młodzieży – boiska sportowego,

8. Miejscowość, w której tradycyjnie jest 5. Brak chodników – ścieżek rowerowych
wypasane bydło,

przy głównej drodze,

9. Liczne gospodarstwa posiadają konie i 6. Brak
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oznakowania

turystycznego

fot.Zabytkowa sikawka konna
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2.3 Oświata i kultura
W gminie działają 2 przedszkola samorządowe, do których uczęszcza 152 dzieci i 3 szkoły
podstawowe, w których uczy się 341 uczniów oraz jedno gimnazjum, w którym uczy się 177 uczniów.
Przy szkole podstawowej i gimnazjum funkcjonuje kort tenisowy i boisko do piłki nożnej, boisko do
koszykówki i siatkówki. W trakcie budowy znajduje się sala sportowa.
Działalność kulturalną prowadzą Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu, oraz filia w
Chojnie, zespoły folklorystyczne - „Słowianie” w Pakosławiu i „Chojnioki” w Chojnie, a także zespół
śpiewaczy „Kalina” przy Klubie Seniora w Pakosławiu.
Od 1992 roku wydawane jest społeczne czasopismo samorządowe „Pakosław i Okolice”. Jest
ono przede wszystkim pismem informacyjnym samorządu gminnego. Na stałe w gazecie
„zadomowiły” się takie działy jak historia regionu, ekologia, poradnik kulinarny, poezja, sport,
rozrywka.

fot. 100-Lecie OSP Sworowo
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fot.Sworowo w scenerii zimowo-wiosennej

fot.Miejscowa zabudowa
7

Jeden telefon w gminie przypada na 5,3 osoby, obecnie jest 850 abonentów; gminę obsługuję
automatyczna centrala cyfrowa – 1000 numerów.
Drogi gminne mają 35,0 km długości w tym o nawierzchni bitumicznej – 11,6 km, o
nawierzchni z kostki betonowej – 1,0 km, o nawierzchni gruntowej – 22,4 km.

Wieś Sworowo położona jest 16 km od miasta powiatowego Rawicz, jest najbardziej
wysunięta na południe i graniczy z województwem dolnośląskim. Zamieszkuje ją 280
mieszkańców w tym 139 kobiet i 141 mężczyzn.
Sworowo posiada częściowy dostęp do infrastruktury technicznej a mianowicie:
- zwodociągowany jest 100% gospodarstw domowych,
- część wioski posiada kanalizację deszczową,
- gaz ziemny dostarczany jest gazociągiem także do wszystkich gospodarstw,
- śmieci komunalne zbierane są przez firmę „Eko-Skórtex” Spółka z o.o. Nowa Wieś
w pojemnikach plastikowych, śmieci segregowane w workach kolorowych.
Mieszkańcy w głównej mierze trudnią się mało opłacalnym rolnictwem, gdyż tereny
południowe gminy to grunty klas V i VI - 58 rolników. Wiele gospodarstw wyspecjalizowało
się w hodowli bydła mlecznego ze względu na niską klasę bonitacyjną gleb.
Jedynym miejscem umożliwiającym spotkania mieszkańców wioski jest świetlica wiejska,
która wykorzystywana jest do organizowania różnych imprez o zasięgu lokalnym jak również
rodzinnych.
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Tutejsza ludność trudni się rolnictwem (58 indywidualnych gospodarstw) i pracą zarobkową w
zakładach przetwórstwa mięsnego.
Średni obszar gospodarstwa w gminie wynosi ha.
Działalność

gospodarczą

pozarolniczą

prowadzą

w

Sworowie

3

podmioty

gospodarcze

zarejestrowanych w systemie „REGON”.
Pomimo słabej jakości gleb rolnictwo gminy od wielu lat należy do ścisłej czołówki
wojewódzkiej. Gmina Pakosław należy do 6 gmin byłego województwa leszczyńskiego, gdzie poziom
produkcji zwierzęcej wyprzedza produkcję roślinną, stąd dążenie do wzrostu obszaru gospodarstw.
W Gminie Pakosław występuje na najwyższym poziomie w województwie komplementarność
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pakosław należy do obszarów najbardziej aktywnych w agrobiznesie
na południu byłego województwa leszczyńskiego obok Rawicza. Przetwórstwem rolno – spożywczym
zajmują się 2 zakłady prywatne: przetwórstwa mięsnego w Białymkale i Golejewie.
W gminie gospodarują 2 państwowe gospodarstwa rolne:
- Pierwsze to Stadnina Koni „Golejewko” o obszarze 259 ha. „Golejewko” to nie tylko hodowla koni
pełnej krwi angielskiej, lecz także znane sukcesy na torach wyścigowych kraju i Europy.
- Drugie gospodarstwo znajduje się w Zaorlu, gospodaruje na obszarze 84 ha i podlega Instytutowi
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach.
Obok dynamicznie rozwijającego się przetwórstwa rolno – spożywczego, mocną pozycję w
gminie zajmuje rzemiosło, głównie branża drzewna i metalowa.
Bezrobocie w Gminie Pakosław nie należało do wysokich, obecnie są zarejestrowane 163
osoby jako bezrobotne. Jest to liczba sięgająca największej liczby bezrobotnych, jaka w 2003 r.
wynosiła 169 osób.
W 1995 roku Gmina Pakosław wyróżniona została w krajowym konkursie na „Ekologiczną
Gminę”.
2.2 Infrastruktura techniczna
Zwodociągowanych jest 100% gospodarstw, 875 odbiorców (96 km sieci, hydrofornia w
Białymkale i przepompownia w Pakosławiu).
Zakończono gazyfikację 12 miejscowości, 262 gospodarstwa podłączone są do sieci, która ogólnie
rozciąga się na 62,5 km Stacja redukcyjna znajduje się w Pakosławiu o przepustowości 1600 m3 / h.
Doprowadzony jest gaz ziemny GZ 50.
Oczyszczalnia ścieków w Chojnie obsługuje miejscowości: Chojno, Golejewko, Golejewo w Gminie
Pakosław oraz Konary i Topólkę w Gminie Miejska Górka, (razem 22,2 km kolektorów sanitarnych),
w roku 2000 oddano do użytkowania oczyszczalnię w Pakosławiu dla pozostałych miejscowości
gminy (obecnie 18,1 km kolektorów sanitarnych).
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W gminie występuje sporo wydm, pokrytych w przeważającej mierze lasem z drzewostanem iglastym.
Lasy zajmują 21,3% powierzchni gminy, stąd obok określenia „rolnicza” gmina pojawia się też często
nazwa „zielona” gmina.
Z roślin chronionych znaleziono na terenie gminy takie gatunki jak: widłak spłaszczony,
kruszyna pospolita, kalina koralowa, bluszcz pospolity, centuria pospolita, kocanki piaskowe,
konwalia majowa, kosaciec syberyjski oraz kukułka szerokolistna (storczyk szerokolistny), a z
grzybów: sromotnik bezwstydny oraz rzadki podgrzybek pasożytniczy. Interesujące jest występowanie
wielu ciekawych gatunków roślin związanych z uprawami.
Gmina posiada 5 parków zabytkowych:

•

Park pałacowy w Golejewku z XVIII w. o powierzchni 4,60 ha.

•

Park pałacowy w Osieku z XIX w. o powierzchni 15,54 ha.

•

Park pałacowy w Pakosławiu z XVIII w. o powierzchni 4,30 ha.

•

Park dworski w Ostrobudkach z XIX w. o powierzchni 2,46 ha.

•

Park dworski w Zaorlu z XIX w. o powierzchni 2,00 ha.

Szczególnie ciekawym założeniem parkowo – pałacowym jest park w Golejewku z zabytkową aleją
lipową, gdzie znajdują się kamienie upamiętniające zasłużone konie ze stadniny.
Wszystkie parki zasługują na ochronę zarówno ze względów historyczno – krajobrazowych, jak
również florystyczno – faunistycznych.
Warunki klimatyczne są w rejonie Pakosławia łagodniejsze, aniżeli we wschodniej części
Wielkopolski. Występują tu małe amplitudy roczne temperatur. Lata i wiosny są długie i ciepłe, a
zimy łagodne. Rocznie spada średnio około 550 mm opadów, co świadczy, że jest to obszar o niskich
opadach. Wiatry wieją przeważnie z kierunków zachodnich (25%). Wiatry zachodnie, południowo i
północno zachodnie to 40% wszystkich wiatrów. Średnia temperatura roczna to 7,7 do 7,0 oC z
najcieplejszym lipcem (17,9 oC) i najzimniejszym lutym (-2,9 oC). Śnieg leży średnio przez 60 dni w
roku w okresie od listopada do marca. Wegetacja trwa od 210 do 220 dni w roku. Na podkreślenie
zasługuje duża czystość powietrza atmosferycznego, nie ma tu, bowiem obiektów przemysłowych
zatruwających powietrze.
Gmina zajmuje obszar 7.754 ha, z tego 4.075 ha to użytki rolne, 1.401 ha to użytki zielone,
1.658 ha to lasy, 121 ha wody, 9 ha nieużytki i 490 ha grunty pozostałe.
W gminie przeważają gleby słabe i piaszczyste klas od IV do VI, 2.630 ha użytków to grunty V i VI
klasy.
Gminę zamieszkuje 4.688 osób w 15 sołectwach, największą miejscowością liczącą 1.053
mieszkańców jest Pakosław, natomiast Sworowo liczy 280 mieszkańców (stan na 31.12.2009 r.).
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Fot.Położenie Gminy Pakosław i wsi Sworowo

2. Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego.
2.1 Podstawowa charakterystyka i cechy
Gmina Pakosław położona jest na południu Niziny Wielkopolskiej, na wysokości około 100
metrów n.p.m., w dorzeczu rzeki Orli, stanowiącego część dorzecza Baryczy. Dorzecze Orli to liczne
lewo i prawobrzeżne cieki, z których największy to Szpatnica.
Są to rzeki nizinne o małych spadkach jak również niewielkich zdolnościach retencyjnych.
Północna cześć gminy ma mniejszą ilość cieków. Wody gruntowe występują na głębokości:
- w części środkowej i południowej 0,5 – 1,2 m,
- w części północnej 1,0 – 3,0 m
od powierzchni gruntu.
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lasami. Gmina sąsiaduje z rezerwatem ornitologicznym „Stawy Milickie”, znanym z około 240
gatunków dzikiego ptactwa.
Dlatego Gmina Pakosław stwarza możliwość rozwoju turystyki wiejskiej w nieskażonym odpadami
przemysłowymi środowisku naturalnym. Najbardziej znaną atrakcją turystyczną jest Stadnina Koni
„Golejewko” z muzeum powozów uznawanych za drugie po Łańcucie, z salą nagród zdobytych przez
golejewskie konie oraz jedyną w Europie aleją zasłużonych koni. Warto odwiedzić też zespoły
parkowo – pałacowe w Osieku i Pakosławiu. Szansą rozwoju turystyki aktywnej w gminie jest
turystyka konna i rowerowa. Gospodarstwa agroturystyczne i rancza konne mają ofertę wypoczynku
weekendowego, z wykorzystaniem szlaku konnego i tras rowerowych: lokalnego „Szlaku
Miodowego”, wielkopolskiego szlaku rowerowego pod nazwą „Ziemiański Szlak Rowerowy” oraz
Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-9 Euro-Velo. Nad rzeką Orlą powstał zbiornik retencyjny
„Pakosław” ochraniający dolinę rzeki przed powodzią i służący do gromadzenia wody. Zbiornik
retencyjny (zalew) „Pakosław” z przylegającym terenem będzie służył jednocześnie wypoczynkowi i
rekreacji. Przewidywane jest urządzenie kąpieliska, przystani dla jednostek pływających oraz
spływów kajakowych na rzece Orli.
Sworowo to wieś sołecka położona na terenie Gminy Pakosław. Z dokumentów historycznych
wynika, że przed wielu wiekami znaczne obszary południowo – zachodniej części naszej gminy
pokryte były puszczą pełną bagien i moczarów. W wyniku rozwoju osadnictwa następowało
stopniowe zanikanie rozległych niegdyś puszcz pogranicza Śląsko-Wielkopolskiego. Jedną z wielu
powstałych w tym okresie osad jest miejscowość Sworowo, którą datuje się od roku 1603. W
początkowym okresie Sworowo należało do rodu Habdanków Choińskich z Chojna, rodu
wywodzącego się Awdańców kasztelanii dupińskiej. Na przełomie XVII i XVIII wieku na tereni wsi
istniał browar, w którym produkowano 43 do 45 beczek. Jednocześnie w tym okresie czynny był młyn
wodny usytuowany na starym korycie rzeki Szpatnica /dorzecze rzeki Orli/. W wiosce znajduje się
wiele zabytkowych miejsc, przydrożnych kapliczek. Zachowało się również kilka budynków z
poprzednich stuleci o konstrukcji gliniano-drewnianej. Zachowała się historyczna zabudowa
pradawnej kuźni będącą własnością miejscowego kowala. Dzieci do szkoły i przedszkoli są dowożone
do Chojna i do Gimnazjum w Pakosławiu. Wioska ta posiada długoletnie tradycje Ochotniczej Straży
Pożarnej. W roku 2009 obchodzono 100 lecie miejscowej OSP, która aktywnie uczestniczy w
gminnych i nie tylko, zawodach sportowo-pożarniczych zajmując I miejsca. Miejscowa jednostka jest
w posiadaniu ponad stuletniej zabytkowej sikawki konnej, dzięki której brała udział w krajowych i
międzynarodowych Zawodach Sikawek Konnych w Trzebiatowie w 2008 roku i 2009 roku zajmując
premiowane miejsca.
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ODNOWA I ROZWÓJ WSI SWOROWO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SWOROWO 2010 – 2020
„SWOROWO -WIOSKA BUDOWNICTWA DREWNIANEGO”

1. Charakterystyka wsi Sworowo.
2. Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego.
3. Ocena mocnych i słabych stron Sworowa
4. Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.
5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.

CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Sworowo. Plan
rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady
sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.
Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki
pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz do programu Wielkopolska
Odnowa Wsi. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi
infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Sworowo.

1. Charakterystyka wsi Sworowo

Gmina Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej w dorzeczu Orli. Obszar typowo rolniczy. 70% to
użytki rolne i łąki. Powierzchnia gminy wynosi 77,54 km2. Gospodarstwa rolne charakteryzują się
wysoką obsadą bydła i trzody chlewnej. Dynamicznie rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze,
przetwórstwem mięsa zajmują się dwa zakłady. Ponad jedna piąta powierzchni gminy pokryta jest
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