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WSTĘP 
 
     
          Plan Odnowy Miejscowości Broniszewice na lata 2015 – 2022 stanowi dokument 

horyzontalny, którego celem jest przedstawienie strategii rozwoju wsi zmierzającej do 

rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców. 

W planie tym została przedstawiona charakterystyka miejscowości, zidentyfikowane 

zostały zasoby, dokonano oceny mocnych i słabych stron a także opisano planowane kierunki 

rozwoju oraz przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań. 

Dokument - Plan Odnowy Miejscowości ma służyć pełnemu wykorzystaniu 

istniejącego potencjału i szans rozwojowych w oparciu o środki budżetowe gminy oraz                        

w oparciu o dostęp do środków unijnych i rządowych, a także wszelkich innych dostępnych 

środków pozabudżetowych. 

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji                                

w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych.  
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I. Charakterystyka miejscowości 
 
1. Położenie geograficzne i powierzchnia 
 
 Wieś Broniszewice usytuowana jest w południowo – wschodniej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie pleszewskim, w gminie Czermin. Sołectwo położone jest                      

w środkowej części gminy Czermin. Miejscowość Broniszewice jest największą wsią w 

gminie Czermin zarówno pod względem liczby mieszkańców – 1154 osób, jak i pod 

względem wielkości obszarowej.  

 
 
Rys. 1. – Lokalizacja miejscowości Broniszewice na terenie gminy Czermin  

 

 
 
 
 

BRONISZEWICE 
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2. Warunki klimatyczne 

    Klimat gminy Czermin znajduje się pod wpływem powietrza polarno- morskiego z 

przeważającymi wiatrami z sektora zachodniego oraz południowo – zachodniego . Ich średnia 

roczna występowania nie przekracza 10%, a średnia roczna prędkość wiatru z wielolecia 

wynosi około 2,9 m/s.  

Średnia roczna wilgotność powietrza przekracza 80%. Średnie roczne sumy opadów 

kształtują się nieco powyżej 500 mm. Na lokalne warunki mikroklimatyczne wpływają doliny 

rzek zwłaszcza rz. Prosny, kompleksy leśne oraz urozmaicające krajobraz oczka wodne. 

       Większa dolina rzeki Prosny stanowiąca oś spływu wód powierzchniowych pełni 

okresowo rolę korytarza umożliwiających spływ chłodnego powietrza. Zjawiska 

podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł                       

i zamgleń towarzyszą również płytko występującym wodom gruntowym i podmokłością. 

Swoisty mikroklimat wprowadzają kompleksy leśne rozproszone po terenie gminy w postaci 

większych i mniejszych enklaw roślinnych. Cechują się one większą niż tereny przyległe 

wilgotnością powietrza, możliwością hamowania jego swobodnego przepływu, większą 

zacisznością, zacienieniem a także obecnością olejków eterycznych w powietrzu. Wpływają 

one łagodząco na dobowe i roczne wahania temperatur. Oddziaływanie na klimat terenów 

sąsiednich jest jednak stosunkowo niewielkie i dotyczy głównie pasa o szerokości 50 – 100 m 

wokół większego kompleksu leśnego.  

        Na obszarze gminy specyficzne warunki panują w dolinach rzeki Grabówki i Garbacz, 

Kanału Wieczyńskiego i Grodziskiego. Ich wyrazem są okresowo pojawiające się i zalegające 

tam chłodniejsze masy powietrza o zwiększonej wilgotności oraz występowanie 

przygruntowych przymrozków.  

 

3. Ludność – statystyka 

       Broniszewice zamieszkuje według stanu na dzień 31.12.2014r. 1154 mieszkańców,                          

w tym 579 kobiet i 575 mężczyzn, co stanowi około 23,49 % ogółu ludności gminy Czermin. 

 

4.Rys historyczny 

Pierwsze wzmianki o naszej miejscowości ukazały się w 1406 – 1412r.  Do 1446r. Własność 

Broniszów (Broniszewskich)  herbu Pomian, następnie w XV-XVIw. – Suchorzewskich 

herbu Zaremba, wzmiankowanych jeszcze ok. 1618r. jako właściciele części. W 1637r. 
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dziedzicem był Świętosław Kipski, proboszcz kolegiaty chockiej. W 1646r. istniał dwór i 

folwark.  W 1713r. Broniszewice należały do miejscowego plebana Łukasza 

Wielowiejskiego. Już ok. 1750r. wieś była w rękach Józefa Wężyka, kasztelana konarskiego i 

sieradzkiego, następnie w 1771r. w rękach wdowy Heleny z Jordanów Wężykowej, 

kasztelanowej poznańskiej, a w 1779r. spadkobierców po Józefie Wężyku. W 1782r. 

właścicielami dóbr byli Teresa z Wężyków Stadnicka i jej mąż Franciszek, starosta 

ostrzeszowski. Przed 1785r. majątek przeszedł w ręce rodziny Skórzewskich i należał kolejno 

do: Drogosława, podkomorzego poznańskiego, następnie Michała, wzmiankowanego w 

1789r., później jego syna Józefa Skórzewskiego, wymienionego jeszcze w 1846r., od którego 

dobra przejął syn Andrzej. Zapewne od niego majątek odkupił w 1858r. Władysław Przyłuski. 

W 1862r. Broniszewice w wyniku przymusowej licytacji przejęła Agnieszka Baranowska z 

domu Lipska, właścicielka sąsiedniego Marszewa, wzmiankowana jeszcze w 1870r. Następną 

dziedziczką była jej córka Marianna Duninowa, która przed 1881r. sprzedała dobra braciom 

Moritzowi i Isaakowi Brandtom z Pleszewa. W 1903 r. majątek pozostawał w rękach Komisji 

Kolonizacyjnej, a po 1907r. został rozparcelowany. W 1771r. istniał dwór, obok którego był 

ogród włoski z figarnią, psiarnią, karczma i gościniec, cegielnia, młyn na stawie. W 1789r. 

istniała także potażnia, mielcuch i gorzelnia. Wieś z majątkiem w 1789r. liczyła 55 domów i 

330 mieszkańców, w 1846r. 54 domy i 593 mieszkańców.  Powierzchnia majątku w 1858r. 

wynosiła 5094 morgi. W 1881r. obszar majątku Broniszewice obejmował 1305ha, w czym 

było 745ha  ziemi ornej, 116ha łąk, 381ha lasów.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(źródło: "Majątki wielkopolskie, Tom II, Powiat Pleszewski" 
opracowanie autorskie Stanisław Małyszko, Łucja Gajda) 
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II. Inwentaryzacja  zasobów   
 

Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz 

informacji  zgromadzonej przez mieszkańców . 

Zasoby- to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, 

które mogą być wykorzystane obecnie lub w przyszłości w realizacji publicznych bądź 

prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. 

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów: 

● środowisko przyrodnicze, 

● środowisko kulturowe, 

● sąsiedzi i przyjezdni, 

● obiekty i tereny, 

● gospodarka i rolnictwo 

● ludzie, organizacje społeczne 

● oświata 

●  ochrona zdrowia 

● transport i komunikacja 

● zaopatrzenie w wodę i kanalizację 

● energetyka 

● telekomunikacja 

● zaopatrzenie w ciepło 

 

1. Środowisko przyrodnicze 

 Wieś Broniszewice usytuowana jest w południowo – wschodniej części województwa 

wielkopolskiego. 

Klimat rozpatrywanego terenu jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na 

przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej 

Europy i Azji. W skali kraju Broniszewice leżą w regionie klimatycznym śląsko – 

wielkopolskim.  

Region wsi jest częścią najcieplejszych regionów w Polsce, charakteryzuje się: przewagą 

wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesna 

wiosną, długim ciepłym latem oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju. 
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Najczęstsze wiatry wieją z kierunków : zachodniego, południowo – zachodniego oraz 

południowego. Ich średnia prędkość oscyluje w granicach 3 – 3,5 m/s. Okres wegetacyjny 

należy do najdłuższych w Polsce i trwa około 225 dni. 

 

Według fizyczno- geograficznej  regionalizacji Polski J. Kondrackiego sołectwo 

Broniszewice umiejscowione jest w następujących jednostkach: 

 ● megaregion - Europa Środkowa 

 ● prowincja - Niż Srodkowoeuropejski  

 ● podprowincja - Niziny Środkowopolskie 

 ● makroregion- Nizina Południowowielkopolska  

 ● mezoregion- Wysoczyzna Kaliska, oraz Równina Rychwalska. 

     

2. Środowisko kulturowe 

 Pamiątką z czasów zaboru pruskiego jest między innymi zachowane do dzisiaj 

budownictwo, ukształtowane przez panujące na tym terenie XIX – wieczne stosunki 

gospodarczo – społeczne oraz przez ówczesne prawo budowlane. Powstające budynki mogły 

być wykonane jedynie z kamienia lub cegły bądź w tzw. technice szachulcowej. Efektem tego 

jest znikomy procent zagrodowego budownictwa drewnianego z końca XIX i początku XX 

wieku. 

 

3. Sąsiedzi i przyjezdni 

 Broniszewice sąsiadują z: 

• od strony południowej z gminą Pleszew (miejscowością Marszew); 

• od strony południowo – wschodniej z gminą Pleszew (miejscowością Pacanowice                   

i Grodzisko); 

• od strony południowo – zachodniej z Czerminem; 

• od strony północnej ze Żbikami; 

• od strony zachodniej z Psienie Ostrów; 

• od strony wschodniej z Gminą Chocz (miejscowością Chocz i Kwileń). 

 

4. Obiekty i tereny  

 Wieś Broniszewice jest miejscowością niezurbanizowaną – większość mieszkańców 

prowadzi gospodarstwa rolne. Jest to wieś o rozproszonej zabudowie, podzielona na siedem 
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dzielnic. Są to: Marianin, Polskie Nowe, Polskie Stare, Górka, Podwórze, Stara Wieś                           

i Mazury.  

W miejscowości znajdują się ciekawy obiekty – niektóre z nich zostały wpisane do 

rejestru zabytków: 

• Pałac z 1892 roku w stylu eklektycznym (obecnie Dom Pomocy Społecznej), park 

 

• Kościół św. Piotra i Pawła z 1914 roku w stylu neobarokowym wraz z plebanią                      
i organistówką 
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• Kościół św. Michała Archanioła z 1896 roku w stylu neogotyckim 

 

• Oberża z 1905 roku 
• Budynek dawnej szkoły w Broniszewicach Nowych (Górka) z 1906 roku 
• Budynek dawnej szkoły w Broniszewicach Starych z 1870 roku 
• Kopiec rycerski "motte" na wysepce w pobliżu pałacu 
• Gorzelnia Skórzewskich z 1853 roku 

5. Gospodarka, rolnictwo 

 Broniszewice podobnie jak cała gmina ma charakter rolniczy. Większość 

mieszkańców wsi Broniszewice pracuje we własnych gospodarstwach rolnych, których jest 

396.  

Głównym kierunkiem w produkcji rolniczej jest uprawa roślinna dostosowana do potrzeb 

produkcji zwierzęcej, na potrzeby ludności i przemysłu przetwórczego oraz hodowla 

zwierząt. Największe znaczenie mają następujące uprawy: 

• zboża 

• warzywa gruntowe 

• ziemniaki 

• okopowe pastewne 

Wśród upraw zbożowych dominują: mieszanki zbożowe, żyto, pszenżyto oraz pszenica. 

Ukierunkowanie upraw na warzywa gruntowe i owoce spowodowane jest bliskością zakładu 



 11 

przetwórczego „Kotlin”, do którego rolnicy dostarczają głównie pomidory i truskawki. 

Natomiast główne kierunki hodowli to trzoda i bydło.  

           Ogólnie można przyjąć, że na terenie wsi uprawia się mało roślin 

wymagających dużej chemizacji, to jest: pszenicy, rzepaku czy buraka cukrowego. To 

zjawisko należy uznać za pozytywne w stosunku  do środowiska przyrodniczego. 

Warunki glebowe wsi, zbliżone do średniej występującej w województwie wielkopolskim 

powodują, że plony głównych ziemiopłodów odpowiadają wartościom osiągniętym w 

regionie. 

struktura użytkowania gruntów ( %) 

 

        Użytki rolne 

 

             Lasy 

 

      Pozostałe grunty 

1                  2                     3 
 

97,83 

 

1,41 

 

0,76 

 

Wielkość gospodarstw w ha kształtuje się następująco: 

Wyszczególnienie Ilość 

do 1,00 ha      146 

1,01- 2,00      66 

2,01- 5,00      58 

5,01- 7,00       26 

7,01- 10,00    32 

10,01- 15,00   36 

15,01 i pow.    32 

 

Łączna powierzchnia wszystkich gospodarstw wynosi  1976,82 ha fizycznych.  

Struktura działalności gospodarczej  w Broniszewicach 

 

Produkcja 
grzejników 
i kotłów CO 

 

Konserwacja                    
i naprawa 
pojazdów 

samochodowych 

Wykonywanie 
pozostałych robót 

budowlanych 
wykończeniowych 

Transport 
drogowy 
towarów 

 

Sprzedaż 
hurtowa 
paliw i 

produktów 
pochodnych 

Działalność 
w zakresie 

architektury 

Inne 

 
4 
 

 
10 

 
7 

 
15 

 
1 

 
2 

 
1 
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  6.  Ludzie, organizacje społeczne 

Kształtowanie się liczby ludności we wsi Broniszewice na przełomie lat  2005- 2014. 

 

Rok Liczba ludności 

2005.12.31 1154 

2006.12.31 1156 

2007.12.31 1153 

2008.12.31 1159 

2009.12.31 1156 

2010.12.31 1159 

2011.12.31 1175 

2012.12.31 1169 

2013.12.31 1168 

2014.12.31 1154 

 

 

Na terenie wsi Broniszewice działają następujące organizacje społeczne:                                                                             

- Koło Gospodyń Wiejskich                                            

- Kółko Rolnicze                                                             

- Ochotnicza  Straż Pożarna                                          

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk”  

- Ludowy Zespół Sportowy 

 

 

7. Oświata  

 Edukacja na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum zlokalizowana 

jest w Broniszewicach. Uczniowie szkół średnich dojeżdżają do Pleszewa.  

 

8. Ochrona zdrowia  

        Mieszkańcy Broniszewic korzystają z usług medycznych Ośrodka Zdrowia 

zlokalizowanego w Czerminie, jak również w przypadku specjalistycznych usług 

medycznych, czy hospitalizacji z usług Pleszewskiego Centrum Medycznego. 
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9. Transport i komunikacja 

Obecnie sieć komunikacji autobusowej zapewnia przedsiębiorstwo Pleszewskie Linie 

Autobusowe „Gaedig – Reisen”. Na terenie gminy uruchomionych zostało 7 linii, 

zapewniając w ten sposób mieszkańcom dostęp do transportu zbiorowego. 

Przez miejscowość biegną drogi powiatowe nr 4311P Strzydzew-Czermin-Broniszewice, 

4315P Wieczyn-Żegocin-Broniszewice-Grodzisko, 4334P Pacanowice-Broniszewice-Chocz, 

4319P Broniszewice-Pardelak, 4325P Broniszewice-Marszew oraz drogi gminne. 

 

10. Zaopatrzenie w wodę i kanalizację 

Miejscowość Broniszewice jest zwodociągowana w 100%, nie posiada kanalizacji. 

Sukcesywnie powstają jednak przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

  

11. Energetyka 

       Przez teren gminy Czermin nie przebiega żadna linia energetyczna wysokiego 

napięcia. Odbiorcy energii elektrycznej zaopatrywani są z Głównego Punktu Zasilania w 

Pleszewie. Istnieje sieć linii średniego napięcia SN 15 kV i sieć niskiego napięcia NN. 

Aktualnie na terenie gminy pracuje ogółem 51 stacji transformatorowych SN 15 kV. 

 

12. Telekomunikacja 

Miejscowość Broniszewice jak i cała Gmina Czermin wyposażona jest w systemy 

telekomunikacyjne. Niemal cały obszar samorządu znajduje się w zasięgu działania telefonii 

komórkowej systemu GSM: Plus GSM, T – mobile, Play, Orange Polska S.A. Pod względem 

infrastruktury informatycznej każde gospodarstwo domowe posiada możliwość korzystania z 

dostępu do Internetu, czy to przez stałe łącze czy radiowe. Obecnie na terenie Wielkopolski 

realizowany jest projekt budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Na terenie gminy 

Czermin również wybudowano teleinformatyczną sieć szerokopasmową. W 2015 roku 

planuje się wykonanie przyłączy abonenckich do wybudowanej infrastruktury sieci 

szerokopasmowej.  

13. Zaopatrzenie w ciepło 

      Przez miejscowość Broniszewice nie przebiega żadna magistrala cieplna. 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w ciepło na terenie Czermina jak i całej gminy są  

indywidualne kotłownie w budynkach. W przeważającej mierze są to tradycyjne kotłownie 

węglowe. 
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III. Analiza SWOT- ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

 
 
 

                    MOCNE STRONY  
 
 

 

                     SŁABE STRONY 

 
 
►korzystne położenie 
►czyste otoczenie i środowisko naturalne 
►zżycie mieszkańców 
►duża ilość lasów w okolicy 
►największy w okolicy zbiornik wodny 
► duża ilość zabytków 
► rozwinięta sieć wodociągowa 
► tereny do zagospodarowania 
► dobra sieć komunikacyjna 
►dobrze rozwinięte rolnictwo  
►wytyczona ścieżka nordic walking 
►organizacje społeczne 

 
► zły stan nawierzchni dróg 
► brak kanalizacji sanitarnej 
► brak chodników  
► wysokie bezrobocie 
► brak placu zabaw dla dzieci i miejsca 
wypoczynku dla dorosłych 
 

 

 

                                 OKAZJE 

 

 

                          ZAGROŻENIA 

 
 
► warunki umożliwiające rozwój 
gospodarstw agroturystycznych 
►możliwość pozyskania funduszy z UE 
► moda na mieszkanie „za miastem” 
► modernizacja dróg   
► wzrost kwalifikacji mieszkańców wsi 
► młodzież szansą rozwoju wsi 
►zalesienie gleb o niskiej jakości 

 
► rosnące bezrobocie 
► niestabilna polityka rolna państwa 
► stagnacja w kraju 
► migracja ludzi wykształconych do 
ośrodków miejskich 
► przywiązanie do tradycyjnych form 
gospodarowania 
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IV. Opis planowanych zadań w perspektywie 8 lat od dnia przyjęcia planu 
odnowy 
 

1. Diagnoza aktualnej sytuacji i wizja stanu docelowego miejscowości 
Broniszewice  
 

 

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI 

 

 

WIZJA STANU DOCELOWEGO 

Co nas wyróżnia? - Zespół Szkół: 

przedszkole, szkoła 

podstawowa, 

gimnazjum;  
- Dwa kościoły 
parafialne 
- Ośrodek kultury 
- Remiza OSP 
- Wioska internetowa 
- zbiornik wodny 
- Dom Pomocy 
Społecznej dla dzieci 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
św. Dominika 
- centrum 
miejscowości 
- sala widowiskowa 

Co ma nas 
wyróżniać? 

- Dobry stan dróg i 

chodników 

doposażona szkoła 

- doposażony Ośrodek 

Kultury 

- zagospodarowany 

teren przy zalewie 

- dalsze odcinki 

chodników i ścieżek 

rowerowych 

Jakie funkcje pełni 
Czermin? 

- mieszkalna  

- edukacyjna 

- rolnicza 

 

Jakie funkcje ma 
pełnić Czermin? 

Dotychczasowe                             

a ponadto: 

- kulturalne,  

- rekreacyjne                               

i turystyczne,  

-  handlowo-usługowe 

i rzemieślnicze  

Kim są mieszkańcy? Ludność rdzenna, 

część mieszkańców 

osiedlona z terenów 

zabużańskich 

Kim mają być 

mieszkańcy? 
Mieszkańcy wsi 

zintegrowani, 

podnoszący swoje 

kwalifikacje, 

zaangażowani 

w życie wsi 
Z czego utrzymują 

się? 
Rolnictwo, praca 

umysłowa, fizyczna, 

świadczenia 

emerytalno-rentowe, 

praca dorywcza,  

zasiłki z opieki 

społecznej, emigracja 

zarobkowa 

 

Z czego mają się 
utrzymywać? 

Firmy lokalne, 

rozwinięte 

gospodarstwa rolne, 

działalność 

gospodarcza 
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Jak zorganizowani 
są mieszkańcy? 

-Rada Sołecka 

-Grupa Odnowy Wsi 

-Koło Gospodyń 

Wiejskich 

-OSP 

- LZS 

-Kółko Rolnicze 

-Rada Parafialna 

-Akcja Katolicka 

-Stowarzyszenie na 

rzecz dzieci „Promyk” 

- Zgromadzenie Sióstr 

św. Dominika 

Jak mają być 
zorganizowani 

mieszkańcy? 

Większa integracja 

mieszkańców, oraz 

szersza współpraca 

organizacji 

społecznych 

 

Jak rozwiązywane są 
problemy? 

- zebrania wiejskie 

- zebrania Rady 

Sołeckiej 

- spotkania z Wójtem 

i Radnymi 

 

Jak mają być 
rozwiązywane 

problemy? 

- Utrzymany sposób 

rozwiązywania 

problemów, 

zacieśniona 

współpraca z 

sąsiednimi sołectwami, 

zwiększony przepływ 

informacji, 

zaangażowanie 

młodzieży w życie wsi 

Jak wygląda wieś? - zabudowa zwarta 

- gospodarstwa 

raczej zadbane 
 

Jak ma wyglądać 
wieś?  

- poprawiony wygląd 

zewnętrzny 

zabudowań 

- nasadzenie zieleni, 

kwiatów 

- kontynuacja budowy 

chodników i ścieżek 

rowerowych 

- wyremontowana 

droga powiatowa 

przez wieś 

Jakie tradycje                      
i obyczaje są 

pielęgnowane? 

- Dożynki wiejskie 

- Andrzejki 

- Zabawy 

karnawałowe 

- Spotkania i pokazy z 

okazji różnego 

rodzaju świąt 

- rozgrywki sportowe 

 

Jakie tradycje                       
i obyczaje mają być 

przez nas 
pielęgnowane? 

- utrzymane obchody 

dotychczasowych 

imprez i festynów 

- więcej imprez 

podtrzymujących 

tradycję polskiej wsi  

 

Co proponujemy 

dzieciom i 
młodzieży? 

- oferta wioski 

internetowej 

- wycieczki,  festyny 

 

Co zaproponujemy 

dzieciom i 
młodzieży? 

- większa ilość imprez 

oraz zajęć kulturalnych                           

i sportowych 

Jak wyglądają nasze 

obejścia? 

Większość posesji 

zadbana z dużą ilością 

zieleni, zdarzają się 

obejścia utrzymane   

w nieładzie 

 

Jak mają wyglądać 

nasze obejścia? 

Zadbane, 

uporządkowane, 

odnowione elewacje                            

i ogrodzenia, pełne 

zieleni   
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Jaki jest stan 
otoczenia i 

środowiska? 

- Brak zakładów 

przemysłowych,  

- park 

- otaczające 

zabudowania pola i 

łąki 

 

Jaki ma być stan 
otoczenia i 

środowiska? 

Czyste powietrze,                     

w 100% 

skanalizowana wieś 

Jakie jest rolnictwo? - gospodarstwa 

indywidualne 
 

Jakie ma być 
rolnictwo? 

Nowoczesne, 

innowacyjne, 

ekologiczne,  rentowne 

Jakie są powiązania 

komunikacyjne? 

Obecnie sieć 

komunikacji 

autobusowej 

zapewnia 

przedsiębiorstwo 

Pleszewskie Linie 

Autobusowe. Na 

terenie gminy 

uruchomionych 

zostało 7 linii, które 

zapewniają 

mieszkańcom dostęp 

do transportu 

zbiorowego. Zły stan 

nawierzchni drogi 

powiatowej biegnącej 

przez wieś. 

Jakie mają być 

powiązania 
komunikacyjne? 

Zwiększenie  
częstotliwości kursów 
linii autobusowych. 
Przeprowadzanie 
remontów dróg 
gminnych i 
powiatowych, 
kontynuacja budowy 
chodników i ścieżek 
rowerowych 

 

 
2. Priorytety rozwojowe  

Realizacja niżej wymienionych priorytetów ustalonych w ramach Planu Odnowy 

Miejscowości Broniszewice na spotkaniach mieszkańców, zebraniu wiejskim oraz na 

podstawie zebranych ankiet przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, 

podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno- kulturowego oraz 

pobudzenia aktywności sportowo rekreacyjnej. Przy ustaleniu priorytetów kierowano się m. 

in. potrzebami społeczności lokalnej ale również realnością realizacji danego zadania. 

 W wyniku realizacji zamierzeń zawartych w niniejszym planie zakłada się osiągnięcie 

następujących rezultatów: 

 - poprawa warunków życia i pracy 

 - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej 

 - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

 - poprawa jakości życia mieszkańców 

 - rozwój fizyczny dzieci i młodzieży 

 - poprawa estetyki miejscowości 

 - poprawa stanu bezpieczeństwa 
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Priorytet 1: poprawa infrastruktury społecznej 

• budowa boiska wielofunkcyjnego 

• zagospodarowanie placu imprez przy zalewie 

• remont i modernizacja zaplecza kuchennego w budynku Ośrodka Kultury 

• remont kościołów oraz zagospodarowanie przyległych do nich terenów 

• zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw 

 

Priorytet 2 : poprawa infrastruktury technicznej 

• kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4311P Strzydzew 

– Broniszewice  

• kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni 

• remont drogi powiatowej  

• bieżąca poprawa stanu dróg 

• uzupełnienie oświetlenia dróg 

 

Priorytet 3 : edukacja i integracja mieszkańców 

• organizowanie szkoleń i kursów dla różnych grup mieszkańców 

• organizowanie imprez integrujących mieszkańców i mobilizujących do większej 

współpracy i promocji miejscowości (festyny rodzinne, dożynki wiejskie, turnieje 

sportowe, biesiady majowe, turnieje miedzysołeckie) 

• kultywowanie tradycyjnych, regionalnych obrzędów religijnych  

i świątecznych.  
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3. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – 
przestrzenne.  
 
 W miejscowości Broniszewice można wyróżnić trzy obszary o szczególnym znaczeniu 

dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, 

ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.  

Jednym z obszarów jest teren położony w centrum Broniszewic. W tym obszarze 

znajdują się m.in. Zespół Szkół Publicznych, Ośrodek Kultury, Remiza OSP, Kółko Rolnicze, 

Sala Widowiskowa, Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa, boisko sportowe, 

Miasteczko Ruchu Drogowego oraz sklepy. Obszar ten, ze względu na położenie pełni dla 

mieszkańców wsi ważną funkcję, jest miejscem w którym mieszkańcy mogą się spotkać, 

służy integracji społeczności lokalnej, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży 

oraz utrzymaniu i rozwojowi organizacji społecznych.  

Drugim obszarem jest teren przy którym znajduje się zarybiony, przystosowany do 

wędkowania  zbiornik wodny. Zagospodarowanie tego terenu poprawi estetykę wsi oraz 

zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.  

Kolejnym obszarem jest teren położony wzdłuż drogi powiatowej nr 4311P Strzydzew 

– Broniszewice o całkowitej długości  5,8 km, przebiegający przez centrum wsi Broniszewice   

i łączący się z drogą gminną nr 625027P.  Kontynuacja budowa ścieżki rowerowej poprawi 

atrakcyjność turystyczną miejscowości oraz zapewni bezpieczeństwo ruchu. 
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4. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedsięwzięć na lata 2015 – 2022. 

 
Wizja Odnowy miejscowości powstała w wyniku przemyśleń i dyskusji mieszkańców i odwołuje się do przyszłości, którą sformułowano 

następująco: 

„NASZA WIE Ś – MIEJSCE ATRAKCYJNE, PRZYJEMNE I PRZYJAZNE” 

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy Broniszewic chcą dbać o wizerunek swojej wsi, a proponowane zewnętrzne programy pomocowe są 

niepowtarzalną szansą dla skutecznego podjęcia działania zdecydowano się na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na 

przestrzeni najbliższych lat: 

 

Lp.  
Nazwa zadania 

 
Cel 

 
Szacunkowy 

koszt 

 
Źródło 

finansowania 

 
Okres 

realizacji 
 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego               
o nawierzchni z trawy syntetycznej. 
 
W ramach zadania planowana jest 

budowa boiska wielofunkcyjnego: 

- nawierzchnia z trawy sztucznej o 

wymiarach 25x56 m 

- boisko wielofunkcyjne 

/koszykówka, siatkówka/ o 

wymiarach 14,9 x28,10 m 

- poprawa 
dostępności do bazy 
sportowej,  
- stworzenie zaplecza dla 
mieszkańców chcących 
aktywnie spędzać wolny 
czas uprawiając 
sport,  
 

 - budżet gminy 
- dotacja z UE 
- inne 

2015 - 2020 
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- bieżnia 

- ogrodzenie terenu 

- oświetlenie ternu 

- odwodnienie terenu 

- przebudowa drogi dojazdowej do 

obiektu 

- budowa parkingu 
   2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 

drogi powiatowej nr 4311P 
Strzydzew – Broniszewice. 
 
W ramach zadania zaplanowano 
kontynuację inwestycji związanej z 
budową ścieżki rowerowej. Kolejny 
Etap zadania obejmie odcinek ścieżki  
o długości ok. ………. . 

- poprawa atrakcyjności 
turystycznej miejscowości 
- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu 
 

 
ok. ……………… 
 

- budżet gminy 
- dotacja z UE 
- inne  

 
2016 - 2022 

     3. Remont i modernizacja zaplecza 
kuchennego w budynku Ośrodka 
Kultury. 
 
W ramach zadania zaplanowano 
przeprowadzenie niezbędnych prac 
remontowych zaplecza kuchennego 
oraz jego doposażenie. 
 
 

- zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych 
mieszkańców wsi 

 
ok. 100.000,00 zł 

- budżet gminy  
- dotacja z UE 
- inne 
 

 
2016 - 2022 

      
4. 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni. 
 
W ramach zadania planowana jest 

kontynuacja budowy przydomowych 

oczyszczali ścieków. Szacowana ilość 

oczyszczalni to około 60 szt. 

- podniesienie standardu 
życia i pracy 
- ochrona środowiska 

 
ok. 900 000,00 zł 

- budżet gminy 
- fundusze  zewnętrzne 
- środki własne 
mieszkańców 
- inne 
 

 
2016 - 2022 

   
   5. 

 
Remont drogi powiatowej.  

- poprawa bezpieczeństwa 
- podniesienie standardu 

 
ok. ………………. 

 
- budżet gminy 

 
2016 - 2022 
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W ramach zadania planowany jest 

remont nawierzchni drogi 

realizowany w etapach. 
 

życia mieszkańców 
- wzrost atrakcyjności 
turystycznej 

- budżet powiatu 
- dotacja z UE 
- inne 

   
   6. 

 
Zagospodarowanie terenu przy 
zalewie. 
 

W ramach zadania planowana jest … 

……………………………………………………. 
 

- wzrost atrakcyjności 
turystycznej 
-poprawa estetyki wsi 
-zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych 
mieszkańców 
 

 
ok. 100.000,00 zł 

 
- budżet gminy 
- dotacja z UE 
- inne 

 
2016 - 2022 

    
  7. 

 
Uzupełnienie oświetlenia dróg, 
wydłużenie linii energetycznych. 
 

W ramach zadania zaplanowano 

uzupełnienie oświetlenia dróg w 

miejscach, gdzie jest ono 

niewystarczające. 

 
- poprawa bezpieczeństwa 
- wzrost atrakcyjności 
turystycznej 

 
ok. 30.000,00 zł 

 
- budżet gminy 
- dotacja z UE 
- inne 
 

 
2016 - 2022 

   
   8. 

 
Edukacja i integracja mieszkańców 
poprzez organizację różnych 
kursów, imprez, spotkań itp. 

 
- podniesienie aktywności 
społeczeństwa 
- aktywne spędzanie 
wolnego czasu 

 
ok. 20.000,00 zł 

- budżet   sołectwa 
- budżet gminy 
- inne 

 
2016 - 2022 

 
9. 

 
Remont kościołów oraz 
zagospodarowanie przyległych 
terenów. 
 
W ramach zadania zaplanowano 
wykonanie prac remontowych w 
dwóch kościołach zlokalizowanych na 
terenie wsi oraz zagospodarowanie 
przyległych terenów. 

 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych, kulturalnych i 
wyznaniowych 
mieszkańców wsi 
- wzrost atrakcyjności 
turystycznej 

 - budżet parafii 
- dotacja z UE 
- inne 

 
2016 - 2022 
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10. Montaż kolektorów słonecznych. 
 
Zadanie obejmować będzie zakup                   
i montaż kolektorów słonecznych na 
prywatnych budynkach mieszkalnych  
a także na budynkach użyteczności 
publicznej. 

• podniesienie standardu 
życia mieszkańców 

• Poprawa warunków 
środowiskowych 

ok. 150.000,00 zł. • budżet gminy 
• dotacja z UE 
• inne 
 
 

2016 - 2022 
 

11. Zagospodarowanie terenu 

poprzez utworzenie siłowni 

zewnętrznej i placu zabaw. 

 

W ramach zadania zaplanowano 

zakup i montaż urządzeń siłowni 

zewnętrznej oraz placu zabaw. 

Powstanie siłowni zewnętrznej, 

wpłynie na poprawę i zwiększenie 

kondycji fizycznej,   a co za tym idzie 

na poprawę zdrowia społeczności 

lokalnej. Utworzenie placu zabaw 

zaspokoi potrzeby najmłodszych 

mieszkańców. 

Miejsce takie będzie sprzyjać 

integracji mieszkańców i wpłynie na 

ich dobre samopoczucie. 

- zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców w zakresie 

infrastruktury 

rekreacyjnej i sportowej 

-  aktywne spędzanie 

wolnego czasu 

-poprawa estetyki 

miejscowości 

ok. 80 000,00 zł. - budżet gminy 

- fundusze zewnętrzne 

- fundusz sołecki 

- inne 

2015-2022 
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5. Wdrożenie i monitorowanie planu 
 

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Broniszewice rozpocznie się poprzez jego 

zatwierdzenie uchwałą zebrania wiejskiego, a następnie uchwałą Rady Gminy Czermin.  

Za wdrożenie planu odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Czermin oraz Sołtys wraz z Radą 

Sołecką, Grupa Odnowy Wsi oraz inne organizacje społeczne działające na terenie wsi. 

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg 

przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie 

informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego 

postęp i efekty. W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki 

organizacyjne Urzędu Gminy Czermin zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy 

Miejscowości Broniszewice. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka oraz Sołtys. 

 
 

6. Podsumowanie 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 8 najbliższych lat 

realizację zadań inwestycyjnych a także przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. 

Założone cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju 

kultury, edukacji, sportu i rekreacji.  

 Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Broniszewice ma także służyć integracji 

społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego 

czasu dzieci i młodzieży oraz utrzymaniu i rozwojowi organizacji społecznych. 

 Realizacja założeń planu jest w dużej mierze uzależniona od możliwości uzyskania 

środków finansowych z funduszy unijnych na realizację zadań inwestycyjnych. 

 


