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WSTĘP
Plan Odnowy Sołectwa Czermin na lata 2015 – 2022 stanowi dokument
horyzontalny,

którego

celem

jest

przedstawienie

strategii

rozwoju

sołectwa

zmierzającej do rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Jego oddolny
charakter ma zagwarantować, że zaplanowane inwestycje i zadania wynikać będą
z rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej.
W planie tym została przedstawiona charakterystyka sołectwa, 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 Sołectwa 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. Oznacza to, że może
następować zmiana kolejności realizacji zadań, a także mogą być wprowadzane nowe
zadania w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy zewnętrznych.
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I. Charakterystyka sołectwa
1. Położenie geograficzne i powierzchnia
Wieś Czermin i Wola Duchowna tworzą sołectwo Czermin, które usytuowane jest
w

południowo-wschodniej

części

województwa

wielkopolskiego,

w

powiecie

pleszewskim, w gminie Czermin. Sołectwo położone jest w południowej części gminy
Czermin i jest jednym z 14 sołectw wchodzących w jej skład. Przez Czermin przebiegają
drogi powiatowe nr 4308P relacji Pleszew-Grab, oraz droga nr 4311P relacji Strzydzew Czermin – Broniszewice oraz drogi gminne. Powierzchnia gminy Czermin wynosi
9 775,80 ha, z czego powierzchnia Czermina stanowi 609,25 ha.

Rys. 1. – Lokalizacja sołectwa Czermin na terenie gminy Czermin

CZERMIN

Wola Duchowna
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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
Czermin zamieszkuje według stanu na dzień 31.12.2014r. 719 mieszkańców,
w tym 360 kobiet i 359 mężczyzn, co stanowi około 14,6 % ogółu ludności gminy
Czermin.
Wolę Duchowną zamieszkuje według stanu na dzień 31.12.2014r. 48
mieszkańców, w tym 24 kobiety i 24 mężczyzn, co stanowi około 0,98% ogółu ludności
gminy Czermin.
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4. Rys historyczny
Pierwsze wzmianki o miejscowości Czermin ukazały się w 1241 roku, gniazdo
Czermińskich herbu Wieniawa wymienianych tu w XIV, XV w, a także jeszcze w 1559r.
W XVI w. własność Suchorzewskich, wzmiankowanych również w 1618 r. W 1693r.
istniał majątek w Czerminie i należał do Macieja Rzeszotarskiego. Już przed 1719r
znalazł się w rękach Kurcewskich. W 1846r. dziedzicem dóbr został Józef Trębiński od
którego odkupiła majątek Alfreda Pruska z Mierzyckich, wzmiankowana jako
właścicielka jeszcze w 1881r. Następnie dobra przeszły na jej syna Witolda Pruskiego,
póżniej w rękach Roberta Weigta. W 1905r. majątek czermiński wymieniony pod nazwą
Preussenau, następnie w 1909 i 1913 roku jako własność państwowa dzierżawiona
Heinrichowi Jouanne. Od 1921r. majątek w rękach Skarbu Państwa Polskiego,
dzierżawiony w 1926r. Niceforowi Sicińskiemu.
Wola Duchowna - miejscowość wzmiankowana była jako Wola Skrzypińska
około 1520 roku. Została ona rozgraniczona z Broniszewicami w 1529 roku, a ze
Skrzypnią i Czerminem w 1561 roku. W XVI wieku należała do Marszewskich, a w XVII
do Zawadzkich. Już w 1789 roku wymieniona była jako folwark w dobrach Skrzypnia I
należący do Konwentu Franciszkanek Kaliskich i odtąd była w posiadaniu kolejnych
właścicieli Skrzypni. W 1846 roku wieś liczyła 16 domów i 104 mieszkańców. W 1913
roku w folwarku było 206 ha ziemi ornej, 5 ha łąk i 5ha lasu, a hodowano 90 sztuk
bydła i 1 świnię.

(źródło: "Majątki wielkopolskie, Tom II, Powiat Pleszewski"
opracowanie autorskie Stanisław Małyszko, Łucja Gajda)
6

PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZERMIN

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
Sołectwo

Czermin

usytuowane

jest

w

południowo

wschodniej

części

województwa wielkopolskiego. Według fizyczno- geograficznej regionalizacji Polski
J. Kondrackiego sołectwo Czermin umiejscowione jest w następujących jednostkach:
● megaregion - Europa Środkowa
● prowincja - Niż Srodkowoeuropejski
● podprowincja - Niziny Środkowopolskie
● makroregion- Nizina Południowowielkopolska
● mezoregion- Wysoczyzna Kaliska, oraz Równina Rychwalska
Odległość z Czermina do stolicy województwa Poznania wynosi 92 km. Ponadto
do:
● Kalisza- 42 km;
● Wrocławia- 137 km;
● Łodzi- 156 km;
● Warszawy- 287 km.
W miejscowości Czermin znajduje się park podworski z drugiej połowy
XIX wieku. W parku występuje stary drzewostan - rośnie w nim m.in. dąb o obwodzie
380 cm oraz jesion o obwodzie 370 cm.
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2. Środowisko kulturowe
Obiektami godnymi obejrzenia i zwiedzenia na terenie sołectwa są:
Budynek z 1900 roku – obecnie siedziba Urzędu Gminy w Czerminie, wcześniej

w

budynku mieścił się Ośrodek Zdrowia.

Największą perełką Czermina jest piękny barokowy, drewniany kościół p.w. św.
Jakuba Apostoła, powstały w 1725 roku, z fundacji Ulatowskich. Ma on rozbudowaną
bryłę na planie krzyża, gontowe dachy oraz wieżę zwieńczoną barokowym hełmem.

8
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.
W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Boskiej Śnieżnej (Czermińskiej) z
1662 roku, w lewej części transeptu znajduje się gotycka rzeźba Matki Boskiej
z Dzieciątkiem z około 1500 roku

W pobliżu kościoła z kamieni została wybudowana Grota Matki Boskiej.

Przy

kościele

znajduje

się

również

dzwonnica

z

początku

XIX

wieku,

drewniana, kryta gontem. Plebania powstała na początku XIX wieku, posiada ona
9
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drewniany ganek oraz naczółkowy dach. Obok znajduje się organistówka z 1905 roku
w której obecnie mieści się apteka oraz salka parafialna. W pobliżu kościoła znajduje się
Założenie Dworskie w skład którego wchodzi dwór dzierżawcy z około 1920 roku.
W 2008 roku dworek został odrestaurowany i obecnie mieści się w nim Środowiskowy
Dom Samopomocy przystosowany do dziennego pobytu 25 osób dorosłych
wymagających pomocy oraz ogólnodostępne centrum rehabilitacji.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest pomnik w postaci samolotu, który został
wzniesiony w 2014 roku przy Zespole Szkół Publicznych w Czerminie. Szkoła od
12.08.1997 roku nosi imię „Lotników Polskich – walczących na frontach II wojny
światowej”. Pomnik został wzniesiony w hołdzie dla wielu lotników polskich walczących
na frontach podczas II wojny światowej.

3. Sąsiedzi i przyjezdni
10
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Sołectwo Czermin sąsiaduje od południa z Marszewem i Skrzypnią, od zachodu
z Mamotami i Strzydzewem, od północy z Psieniem Ostrów, Pieruchami oraz
Pieruszycami , od wschodu z Broniszewicami.

4. Obiekty i tereny
W Czerminie znajduje się siedziba Urzędu Gminy, Zespół Szkół, Ośrodek Kultury,
Biblioteka, Środowiskowy Dom Samopomocy, Park Krajobrazowy, Kościół, Ośrodek
Zdrowia, Apteka, Placówka Pocztowa a także kompleks rekreacyjno – sportowy.
Sołectwo

Czermin

jest

miejscowością

niezurbanizowaną

-

większość

mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolnicze.

5. Gospodarka, rolnictwo
Sołectwo Czermin podobnie jak cała gmina ma charakter rolniczy, to też
większość mieszkańców pracuje we własnych gospodarstwach rolnych których jest 154.
Głównym kierunkiem w produkcji rolniczej jest uprawa roślinna dostosowana do
potrzeb produkcji zwierzęcej, na potrzeby ludności przemysłu przetwórczego oraz
hodowla zwierząt . Największe znaczenie mają następujące uprawy:
● zboża
● warzywa gruntowe
● kukurydza
● ziemniaki
● okopowe pastewne
Wśród upraw zbożowych dominują: mieszanki zbożowe, żyto, pszenżyto oraz
pszenica. Ukierunkowanie upraw na warzywa gruntowe i owoce spowodowane jest
bliskością zakładu przetwórczego „ Kotlin”, do którego rolnicy dostarczają przeważnie
pomidory i truskawki. Natomiast główne kierunki hodowli to: trzoda i bydło.
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
1
99,40

Lasy

Pozostałe grunty

2
1,41

3
0.87

Wielkość gospodarstw w ha kształtuje się następująco:
11
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Wieś Czermin

Wieś Wola Duchowna

Wyszczególnienie

Ilość

Wyszczególnienie Ilość

do 1,00 ha

69

do 1,00 ha

1

1,01- 2,00

24

1,01- 2,00

-

2,01- 5,00

25

2,01- 5,00

1

5,01- 7,00

7

5,01- 7,00

-

7,01- 10,00

6

7,01- 10,00

-

10,01- 15,00

7

10,01- 15,00

2

15,01 i pow.

9

15,01 i pow.

3

Łączna powierzchnia wszystkich gospodarstw wynosi 902,71 ha fizycznych.
Struktura działalności gospodarczej w Czerminie
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

8

6

7

14

3

3

19

W miejscowości Wola Duchowna działalność gospodarczą prowadzą dwa podmioty.

6. Ludzie, organizacje społeczne
Kształtowanie się liczby ludności w sołectwie Czermin w latach 2005 - 2014.
Czermin

Wola Duchowna

Rok

Liczba ludności

Rok

Liczba ludności

2005.12.31

716

2005.12.31

44

2006.12.31

720

2006.12.31

46

2007.12.31

718

2007.12.31

47

2008.12.31

711

2008.12.31

47

2009.12.31

716

2009.12.31

47

2010.12.31

716

2010.12.31

51

2011.12.31

716

2011.12.31

51

2012.12.31

719

2012.12.31

50

2013.12.31

726

2013.12.31

52

2014.12.31

719

2014.12.31

48
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Na terenie sołectwa Czermin działają następujące organizacje społeczne:
Wyszczególnienie

Rok założenia

Liczba członków
stan na 31.12.2014r.

Akcja Katolicka

2002

Koło Gospodyń Wiejskich

1964

Grupa Odnowy Wsi

10

Kółko Rolnicze

1888

Ochotnicza Straż Pożarna

1928

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana

1998

Pawła II

7.Oświata
Edukacja na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum zlokalizowana
jest w Czerminie. Uczniowie szkół średnich dojeżdżają do Pleszewa lub innych
okolicznych miast.

8. Ochrona zdrowia
Mieszkańcy

sołectwa

korzystają

z

usług

medycznych

Ośrodka

Zdrowia

zlokalizowanego w Czerminie, natomiast w przypadku specjalistycznych usług
medycznych, czy hospitalizacji z usług Pleszewskiego Centrum Medycznego.

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 biegnie droga powiatowa nr 4308P Pleszew – Grab będąca jednym
z głównych szlaków komunikacyjnych łączących Śląsk z wybrzeżem. Przez teren
sołectwa przebiega również droga powiatowa nr 4311P relacji Strzydzew – Czermin –
Broniszewice oraz drogi gminne.

10. Zaopatrzenie w wodę i kanalizację
13
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Sołectwo Czermin jest zwodociągowane w 100%. W roku 2010 przeprowadzono
kompleksową modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Czerminie.
W latach 2010 – 2011 na terenie miejscowości Czermin wybudowano łącznie
3692 mb sieci kanalizacyjnej – 2823 mb stanowi kanalizacja grawitacyjna, a 869
kanalizacja ciśnieniowa wraz z trzema przepompowniami. Sieć kanalizacyjna
podłączona

została

do

istniejącej

oczyszczalni

ścieków

(kontenerowej)

o przepustowości 95 m3/dobę. Obecnie długość przyłączy do sieci kanalizacyjnej wynosi
752 mb, a przyłączonych budynków jest 117. Około 62% mieszkańców miejscowości
Czermin jest przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Ponadto na terenie wsi, według
stanu na dzień 31.12.2014r. 10 budynków korzysta z przydomowych oczyszczalni
ścieków. W następnych latach planowane jest podłączenie kolejnych budynków
do przydomowych oczyszczalni 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
Sołectwo Czermin 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 sołectwo Czermin nie przebiega żadna magistrala cieplna. Podstawowym
źródłem zaopatrzenia w ciepło na terenie sołectwa Czermin 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 sołectwa

MOCNE STRONY

►wysokie walory krajobrazu
►czyste otoczenie i środowisko naturalne
►zżycie mieszkańców
►dobrej jakości produkty rolne
►zasoby historyczne z zabytkami
włącznie/kościół, dwór, park/
► działające organizacje społeczne i
stowarzyszenia
► rozwinięta sieć wodociągowa
►kanalizacja
► droga powiatowa
►współpraca zagraniczna
► wiele instytucji- wieś gminna

SŁABE STRONY

► brak jeziora lub innych naturalnych
zbiorników wodnych
► brak miejsca do organizacji
dużych imprez plenerowych
► zaniedbany plac na którym odbywają
się imprezy plenerowe, /brak
pomieszczeń socjalnych, toalet,
oświetlenia, zniszczona scena/
► zły stan nawierzchni niektórych dróg
►niewystarczająca ilość chodników
i ścieżek rowerowych
►mała częstotliwość kursów linii
autobusowych
►brak świetlicy przy Zespole Szkół

OKAZJE

► możliwość uzyskania środków
finansowych
► moda na osiedlanie się na terenach
wiejskich
► modernizacja dróg
► wzrost kwalifikacji mieszkańców wsi
► młodzież szansą rozwoju wsi
► tworzenie grup producenckich

ZAGROŻENIA

► zła sytuacja rolnictwa
► rosnące bezrobocie
► stagnacja w kraju
► migracja ludzi wykształconych do
ośrodków miejskich
► przywiązanie do tradycyjnych form
gospodarowania
► limitowanie i ograniczenie produkcji
oraz brak rynków zbytu

15
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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 sołectwa
Czermin
DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI
Co nas wyróżnia?

Jakie funkcje pełni
sołectwo Czermin?

Kim są mieszkańcy?

Z czego utrzymują
się?

WIZJA STANU DOCELOWEGO

- Zespół Szkół:
przedszkole, szkoła
podstawowa,
gimnazjum;
- Pomnik przed szkołą
- Zabytkowy dwór
w którym mieści się
Środowiskowy Dom
Samopomocy
- Park
- Zabytkowy
drewniany Kościół
- Plebania
- Teren rekreacyjnoturystyczny w
centrum wsi
- Dzwonnica
- Kaplica pogrzebowa
- Cmentarz
- Ośrodek Kultury
- Biblioteka
- Remiza OSP
- Ośrodek Zdrowia
- Poczta
- Urząd Gminy
- Zakład Gospodarki
Komunalnej
- Bank spółdzielczy
- mieszkalna
- edukacyjna
- rolnicza

Ludność rdzenna,
część mieszkańców
osiedlona z terenów
zabużańskich

Co ma nas
wyróżniać?

- Dobry stan dróg i
chodników
- rozbudowana i
doposażona szkoła
- świetlica szkolna
- oświetlony teren przy
szkole, boiska
- wyremontowany i
doposażony Ośrodek
Kultury
- zagospodarowany
teren przy budynku
w którym mieści się
Ośrodek Kultury,
Biblioteka i Ochotnicza
Straż Pożarna
- zagospodarowany
park oraz plac na
którym odbywają się
imprezy plenerowe
oraz plac zabaw
- parking przy
cmentarzu

Jakie funkcje ma
pełnić sołectwo
Czermin?

Dotychczasowe
a ponadto:
- kulturalne,
- rekreacyjne
i turystyczne,
- handlowo-usługowe
i rzemieślnicze

Kim mają być
mieszkańcy?

Rolnictwo, praca
umysłowa, fizyczna,

Z czego mają się
utrzymywać?
16

Mieszkańcy wsi
zintegrowani,
podnoszący swoje
kwalifikacje,
zaangażowani
w życie wsi
Firmy lokalne,
rozwinięte
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Jak zorganizowani
są mieszkańcy?

Jak rozwiązywane są
problemy?

Jak wygląda wieś?

Jakie tradycje
i obyczaje są
pielęgnowane?

Co proponujemy
dzieciom i
młodzieży?

Jak wyglądają nasze
obejścia?

Jak wygląda wieś?

Jaki jest stan
otoczenia i

świadczenia
emerytalno-rentowe,
praca dorywcza,
emigracja zarobkowa
-Rada Sołecka
-Grupa Odnowy Wsi
-Koło Gospodyń
Wiejskich
-OSP
-Kółko Rolnicze
-Rada Parafialna
-Akcja Katolicka
-Stowarzyszenie na
rzecz dzieci im. Jana
Pawła II
- zebrania wiejskie
- zebrania Rady
Sołeckiej
- spotkania z Wójtem
i Radnymi

gospodarstwa rolne,
działalność
gospodarcza
Jak mają być
zorganizowani
mieszkańcy?

Większa integracja
mieszkańców, oraz
szersza współpraca
organizacji
społecznych

Jak mają być
rozwiązywane
problemy?

- Utrzymany sposób
rozwiązywania
problemów,
zacieśniona
współpraca z
sąsiednimi sołectwami,
zwiększony przepływ
informacji

- zabudowa zwarta
- gospodarstwa
raczej zadbane

Jak mają wyglądać
wieś?

- Dożynki wiejskie
- Andrzejki
- Zabawy
karnawałowe
- Spotkania i pokazy z
okazji różnego
rodzaju świąt
- Imprezy plenerowe
na terenie parku
- stałe zajęcia w
kółkach
zainteresowań
- festiwale, turnieje,
konkursy
- wycieczki, rajdy,
biwaki, festyny
Większość posesji
zadbana z dużą ilością
zieleni, zdarzają się
obejścia utrzymane
w nieładzie

Jakie tradycje
i obyczaje mają być
przez nas
pielęgnowane?

- utrzymane obchody
dotychczasowych
imprez i festynów
- więcej imprez
podtrzymujących
tradycję polskiej wsi

Co zaproponujemy
dzieciom i
młodzieży?

- większa ilość imprez
oraz zajęć kulturalnych
i sportowych

Jak mają wyglądać
nasze obejścia?

- zabudowa zwarta,
wyremontowana
droga powiatowa
przez wieś, chodniki
przy drodze

Jak ma wyglądać
wieś?

- Brak zakładów
przemysłowych,

Jaki ma być stan
otoczenia i

Zadbane,
uporządkowane,
odnowione elewacje
i ogrodzenia, pełne
zieleni
- wyremontowana
droga powiatowa w
kierunku Broniszewic,
odnowione budynki,
wykoszone przydrożne
rowy
Czyste powietrze,
w 100%
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- miejscowość w 62%
skanalizowana
- przydomowe
oczyszczalnie ścieków

środowiska?

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
niektórych dróg
gminnych i
powiatowych. Brak
chodnika-ścieżki
rowerowej w
kierunku Skrzypni i w
kierunku Ośrodka
Zdrowia

Jakie mają być
powiązania
komunikacyjne?

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

środowiska?

2. Priorytety rozwojowe
Realizacja niżej wymienionych priorytetów ustalonych w ramach Planu Odnowy
Sołectwa Czermin 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
18
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- poprawa estetyki miejscowości
- poprawa stanu bezpieczeństwa
Priorytet 1: poprawa infrastruktury społecznej
•

remont budynku Ośrodka Kultury

•

zagospodarowanie placu imprez – park

•

rozbudowa budynku szkoły

•

oświetlenie istniejących boisk oraz wymiana ogrodzenia

•

budowa lub modernizacja boiska wielofunkcyjnego

•

zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej

•

doposażenie placu zabaw w parku

•

budowa placu zabaw na osiedlu

•

rewitalizacja zabytkowego parku

•

remont kościoła – wnętrze

•

remont salki parafialnej

Priorytet 2: poprawa infrastruktury technicznej
•

przebudowa ciągu dróg gminnych relacji Czermin – Mamoty - Skrzypnia

•

budowa przydomowych oczyszczalni

•

budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych

•

budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4311P Strzydzew –
Broniszewice

•

modernizacja, przebudowa dróg gminnych

•

uzupełnienie oświetlenia dróg i terenów

•

modernizacja sieci wodociągowej

•

budowa parkingu przy cmentarzu

•

rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy

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 międzysołeckie itp.)
• kultywowanie tradycyjnych, regionalnych obrzędów religijnych i świątecznych

3. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
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W sołectwie Czermin można wyróżnić trzy obszary o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia

potrzeb

mieszkańców,

sprzyjających

nawiązywaniu

kontaktów

społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne.
Pierwszy obszar to teren obejmujący obiekty i przyległe do nich tereny: Urząd Gminy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,
Ośrodek Kultury, Biblioteka, Ochotnicza Straż Pożarna, Bank. Jest to obszar skupiający
większość instytucji z których na co dzień korzystają mieszkańcy. Na opisanym terenie
znajduje się Ośrodek Kultury, który poprzez swoją działalność sprzyja nawiązywaniu
kontaktów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej. Odbywają się tu
różnorodne spotkania, kursy, imprezy itp. Tu skupia się działalność kulturalna
miejscowości. Na terenie przyległym do Ośrodka Kultury znajduje się ogólnodostępny
teren rekreacyjno-sportowy.
Drugi obszar to teren obejmujący obiekty: zespół szkół, boiska sportowe, oczyszczalnię
ścieków, park wraz z placem zabaw oraz miejscem do imprez plenerowych, Stacja
Uzdatniania Wody, Zakład Gospodarki Komunalnej , Środowiskowy Dom Samopomocy,
poczta, przystanek autobusowy, Kościół i teren przykościelny. Wymienione obiekty
i tereny są uczęszczane przez mieszkańców i ze względu na pełnione funkcje są
obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Obydwa te obszary zlokalizowane są przy drodze powiatowej nr 4308P relacji PleszewGrab biegnącej przez miejscowość.
Trzeci obszar to teren obejmujący obiekty: Ośrodek Zdrowia, apteka /w trakcie
budowy/, cmentarz. Ośrodek Zdrowia pełni bardzo ważną rolę dla mieszkańców - z jego
usług korzystają wszyscy mieszkańcy gminy. W niedalekiej odległości od Ośrodka
Zdrowia znajduję się budynek apteki, w którym w wkrótce zostanie uruchomiona
działalność.
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4. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedsięwzięć na lata 2015 – 2022
Wizja Odnowy sołectwa powstała w wyniku przemyśleń i dyskusji mieszkańców oraz zebranych ankiet i odwołuje się do przyszłości, którą
sformułowano następująco:
„ABY NASZA WIEŚ BYŁA BARDZIEJ ATRAKCYJNA I ZAPEWNIŁA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ NASZYM DZIECIOM”
Biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy Czermina i Woli Duchownej 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. Realizacja niektórych zadań będzie możliwa jednak tylko w przypadku uzyskania środków finansowych z funduszy
zewnętrznych.

Lp.

1.

Nazwa i krótki opis zadania

Przebudowa ciągu dróg gminnych relacji
Czermin – Mamoty – Skrzypnia.

Cel

- poprawa bezpieczeństwa
- wzrost atrakcyjności
turystycznej

W ramach zadania planowana jest przebudowa
ciągu dróg gminnych o łącznej długości: 2419
mb. Długość odcinka drogi w miejscowości
Czermin wynosi ok. 730 mb. Jest to bardzo
ważna inwestycja, gdyż opisany ciąg dróg
stanowi połączenie trzech miejscowości.
Przebudowa tych dróg ułatwi dostęp
mieszkańcom do wielu obiektów użyteczności
publicznej oraz innych miejsc często
odwiedzanych, np. Ośrodek Zdrowia, Kościół,
sklep, Wigwam, Świetlica Wiejska itp.
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Szacunkowy
koszt
ok. 600.000,00 zł.
dla odcinka drogi
w m. Czermin
ok.
2.000 000,00 zł.
dla całości
zadania

Źródło
finansowania
- budżet gminy
- dotacja z UE
- inne

Okres
realizacji
2016-2022
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2.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej nr 4311P Strzydzew –
Broniszewice.

3.

W ramach zadnia planowana jest kontynuacja
budowy ścieżki rowerowej.
Budowa przydomowych oczyszczalni.

4.

W ramach zadania planowana jest kontynuacja
budowy przydomowych oczyszczali ścieków w
miejscowości Czermin. Szacowana ilość
oczyszczalni to około 15 szt.
Modernizacja, przebudowa dróg gminnych.

5.

6.

W ramach zadania planowana jest sukcesywna
modernizacja i przebudowa dróg gminnych.
Remont budynku Ośrodka Kultury wraz
z zagospodarowaniem przyległego terenu.
W ramach zadania zaplanowano remont
wewnątrz obiektu/przebudowa toalet, wymiana
sufitu, wentylacja, klimatyzacja i inne niezbędne
prace/oraz zagospodarowanie przyległego
terenu poprzez utwardzenie terenu, wymianę
ogrodzenia i nasadzenia zieleni.
Budowa chodników i ścieżek rowerowych
wzdłuż dróg.
W ramach zadania zaplanowano budowę
chodników i ścieżek rowerowych przy drogach
w kierunku Ośrodka Zdrowia, Szkoły oraz w
kierunku miejscowości Skrzypnia.

- poprawa atrakcyjności
turystycznej miejscowości
- poprawa bezpieczeństwa
ruchu

ok. 300.000,00 zł

- podniesienie standardu
życia i pracy

ok. 200.000,00 zł

- podniesienie
bezpieczeństwa
- wzrost atrakcyjności
turystycznej
-zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi

- podniesienie standardu
życia mieszkańców
- wzrost atrakcyjności
turystycznej
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- budżet gminy
- dotacja z UE

2016-2022

- budżet gminy
- fundusze
zewnętrzne

2016 – 2022

- budżet gminy
- fundusze
zewnętrzne

2016 – 2022

ok. 200.000,00 zł

- budżet gminy –
Ośrodek Kultury
- dotacja z UE
- inne

2016 – 2022

ok. 500.000,00 zł

- budżet gminy
- budżet powiatu
- dotacja z UE
- inne

2016 – 2022
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7.

Zagospodarowanie placu imprez

8.

W ramach zadania zaplanowano remont placu
imprez zlokalizowanego w parku. Remont
będzie polegał na odnowieniu zadaszenia,
Rozbudowa budynku szkoły

9.

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę
budynku Zespołu Szkół polegającą na
nadbudowie o pomieszczenia lekcyjne, biblioteki
i świetlicy
Rewitalizacja zabytkowego parku.

10.

Zadanie zostanie podzielona na etapy.
W pierwszym etapie zostanie opracowana
koncepcja rewitalizacji parku.
W drugim etapie zostanie dokonana
rewitalizacja parku zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją. Zaplanowano miedzy innymi
uporządkowanie i zagospodarowanie terenu
oraz małą architekturę, wykonanie nawierzchni
alejek, oświetlenie alejek oraz istniejącego placu
zabaw, pielęgnację drzew i wycinkę chorego
drzewostanu, oznaczenie gatunków drzew,
uzupełnienie drzewostanu oraz inne nasadzenia.
Budowa lub modernizacja boiska
wielofunkcyjnego
W ramach zadania zaplanowano budowę u
modernizację istniejącego boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół. Obiekt
będzie wykorzystywany do aktywnego
spędzania wolnego czasu, do prowadzenia zajęć
lekcyjnych oraz innych form rekreacji.

-poprawa estetyki wsi
-zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych
mieszkańców

ok. 100.000,00 zł

- poprawa
dostępności do bazy
edukacyjnej

- budżet gminy
- dotacja z UE
- inne

2015 – 2022

- budżet gminy
- dotacja z UE
- inne

2015 – 2022

-poprawa estetyki wsi
- wzrost atrakcyjności
turystycznej

ok. 200.000,00 zł.

- budżet gminy
- dotacja z UE
- inne

2015 – 2022

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

ok. 200.000,00 zł.

- budżet gminy
- dotacja z UE
- inne

2018 – 2022
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11.

Modernizacja sieci wodociągowej , budowa
ujęcia wód podziemnych.
W ramach zadania zaplanowano rozbudowę
ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody.
Uzupełnienie oświetlenia dróg.

12.

13.

14.

15.

W ramach zadania zaplanowano uzupełnienie
oświetlenia dróg w miejscach, gdzie jest ono
niewystarczające.
Wybudowanie parkingu – cmentarz
W ramach zadania zaplanowano budowę
parkingu przy cmentarzu. Realizacja projektu
przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa
mieszkańców a także podniesie jakość
komunikacji na tym terenie.
Edukacja i integracja mieszkańców poprzez
organizację różnych kursów, imprez, spotkań
itp.
Oświetlenie istniejących boisk oraz wymiana
ogrodzenia.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie
brakującego oświetlenia przy istniejącym
kompleksie boisk oraz wymianę zniszczonego
ogrodzenia.

-podniesienie standardu życia
mieszkańców

- budżet gminy
- dotacja z UE
- inne

2016 – 2022

- podniesienie
bezpieczeństwa
- wzrost atrakcyjności
turystycznej

ok. 25.000,00 zł

- budżet gminy
- dotacja z UE

2015 – 2022

-podniesienie standardu życia
mieszkańców
- poprawa estetyki wsi

ok. 30.000,00 zł

- budżet parafii
- fundusze
zewnętrzne

2015 – 2022

- podniesienie aktywności
społeczeństwa
- aktywne spędzanie wolnego
czasu

ok. 20.000,00 zł

2015 – 2022

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

ok. 100 000,00 zł.

- budżet
sołectwa
- budżet gminy
- dotacja z UE
- inne
- budżet gminy
- dotacja z UE
- inne
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16.

17.

Zagospodarowanie terenu przy siłowni
zewnętrznej.
W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż
elementów placu zabaw, stołów, ławek,
wybudowanie zadaszenia oraz toalet.
Zagospodarowanie terenu będzie sprzyjać
integracji mieszkańców w każdym wieku,
wpłynie na ich dobre samopoczucie, zapewni
aktywne spędzenie wolnego czasu.
Remont kościoła - wnętrze.

18.

Doposażenie placu zabaw w parku.

19.

W ramach zadania zaplanowano zakup
dodatkowych urządzeń na plac zabaw dla dzieci.
Realizacja zadania zapewni najmłodszym
mieszkańcom ogólnodostępne i ciekawe miejsce
zabaw na świeżym powietrzu.
Budowa placu zabaw na osiedlu.

20.

W ramach zadania zaplanowano utworzenie
ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego dla
dzieci zlokalizowane w pobliżu osiedla domków
jednorodzinnych.
Remont salki parafialnej.
Remont będzie polegał na wykonaniu prac
wewnątrz pomieszczeń.

- zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w zakresie
infrastruktury rekreacyjnej i
sportowej
- aktywne spędzanie wolnego
czasu
-poprawa estetyki
miejscowości

ok. 120 000,00 zł.

- budżet gminy
- fundusze
zewnętrzne
- fundusz sołecki
- inne

2015-2022

-zaspokojenie potrzeb
społecznych,
kulturalnych i wyznaniowych
mieszkańców wsi
- zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w zakresie
infrastruktury rekreacyjnej

ok. 200.000,00 zł

- budżet parafii
- dotacja z UE

2015-2022

ok. 50.000,00 zł.

- budżet gminy
- fundusze
zewnętrzne
- fundusz sołecki
- inne

2016 – 2022

- zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w zakresie
infrastruktury rekreacyjnej

ok. 80.000,00 zł.

- budżet gminy
- fundusze
zewnętrzne
- fundusz sołecki
- inne

2016 – 2022

-zaspokojenie potrzeb
społecznych, kulturalnych i
wyznaniowych mieszkańców
wsi

ok. 50.000,00 zł.

- budżet parafii
- dotacja z UE
- inne

2016 – 2022
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21.

22.

Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy
oraz utworzenie miejsca rekreacyjnego.
W ramach zadania zaplanowano rozbudowę
parkingu przy Urzędzie Gminy oraz
zagospodarowanie terenu przy parkingu na cele
rekreacyjne poprzez miedzy innymi montaż
ławek, altanki, koszy, ogrodzenia, nasadzenia
zieleni.
Montaż kolektorów słonecznych

-zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi

- budżet gminy
- dotacja z UE
- inne

2016 – 2022

- wzrost atrakcyjności
turyst4ycznej

• podniesienie standardu

życia mieszkańców
Zadanie obejmować będzie zakup i montaż
• Poprawa warunków
kolektorów słonecznych
na
prywatnych
środowiskowych
budynkach mieszkalnych a także na budynkach
użyteczności publicznej.
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ok. 150.000,00 zł.

• budżet gminy
• dotacja z UE
• inne
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5. Wdrożenie i monitorowanie planu
Wdrażanie Planu Odnowy Sołectwa Czermin rozpocznie się poprzez jego
przyjęcie uchwałą zebrania wiejskiego, a następnie zatwierdzenie 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 sołectwa.
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 Czermin. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka oraz
Sołtys.

6. Podsumowanie
Opracowany Plan Odnowy Sołectwa 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 Sołectwa Czermin 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

inwestycyjnych.
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