Szanowni Mieszkańcy Gminy Czermin!
Mamy przyjemność i zaszczyt przedstawić Państwu zadania jakie samorząd naszej
gminy zrealizował w ostatnich czterech latach, a także powiązanych z nimi planów
inwestycyjnych na lata przyszłe.
W wyborach 2014 roku wójtem Gminy Czermin wybrany został Sławomir Spychaj oraz
Rada Gminy w składzie: Mikołajczak Robert – przewodniczący Rady, Kaźmierczak Robert –
wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Bijacik Agata, Czajka Joanna, Doczekalska Maria,
Fabisz Piotr, Libert Józef, Marciniak Krzysztof, Orczyk-Szymczak Agnieszka, Regulska
Maria, Rogowicz-Łukomska Maria, Serbiak Henryk, Sobczak Małgorzata, Szcześniak
Sylwana, Szymczak Andrzej. W okresie kadencji odbyło się 38 Sesji Rady Gminy oraz 105
posiedzeń komisji.
Gmina Czermin to 15 wsi, z których 14 to wsie sołeckie: Broniszewice, Czermin wraz
z Wolą Duchowną, Grab, Łęg, Mamoty, Pieruchy, Pieruszyce, Psienie Ostrów, Skrzypnia,
Strzydzew, Wieczyn, Żale, Żbiki i Żegocin. Zamieszkuje ją blisko 5 tys. mieszkańców.

W Urzędzie Gminy w Czerminie zatrudnione są 22 osoby w referatach: finansowy;
organizacyjno – prawny; budownictwa, rolnictwa i ochrony środowiska; spraw obywatelskich.
Ponadto w gminie funkcjonują jednostki organizacyjne do których należą: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie z filiami w Grabiu i
Broniszewicach, Ośrodki Kultury w Czerminie i Żegocinie, Zespoły Szkół Publicznych w
Broniszewicach, Czerminie i Żegocinie. Przedszkola w Grabiu i Wieczynie oraz Zakład
Gospodarki Komunalnej w Czerminie. W Czerminie jest także biuro stowarzyszenia
„Wspólnie dla przyszłości”.
Podstawowym założeniem poprzednich jak również i obecnej kadencji, była i jest
realizacja zadań na które można było ubiegać się o przyznanie dofinansowania zewnętrznego,
poprawa obsługi mieszkańców i najlepsza jakość świadczonych usług oraz wspólna integracja,
a także dofinansowanie i promocja osób i stowarzyszeń.
W ostatnich czterech latach wykorzystaliśmy wszelkie dostępne środki z jakich nasz
Samorząd mógł skorzystać. Zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie zaplanowane projekty, a
część ostatnio zakończonych zadań np. „Budowa pięciu gminnych dróg lokalnych” z 60%
dofinansowaniem jest w oczekiwaniu na realizację płatności. Także kolejny już czwarty, etap
budowy przydomowych oczyszczalni jest w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą
wyłonionym w postępowaniu przetargowym została podpisana i prace zostały rozpoczęte.
Dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych z urzędu marszałkowskiego, urzędu
wojewódzkiego i z unii europejskiej oraz udziału w licznych konkursach i projektach, stawki
podatkowe w Gminie Czermin nie tylko nie uległy zwiększeniu od 2012 roku, ale w
niektórych przypadkach zostały obniżone. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku

wynosi zaledwie 13,91 % w stosunku do planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych i
jest mniejsze, kiedy w 2006 roku objąłem funkcję wójta.
Tak, jak przyjmując bochen chleba od Starostów Dożynek, obiecuję go dzielić
sprawiedliwie uważam, iż pieniędzmi publicznymi dzieliliśmy równo, by zadania realizować
we wszystkich miejscowościach oraz we wszystkich dziedzinach oraz społecznościach jakie
są w naszym samorządzie.
W okresie ostatnich czterech lat na budowę i przebudowę dróg lokalnych wydaliśmy z
budżetu ponad 10 milionów 250 tys. PLN. Wybudowaliśmy łącznie ponad 12,5 km dróg
gminnych o nawierzchni asfaltowej, 2,8 km dróg tłuczniowych, powstało 3,4 km nowych
chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych, przebudowaliśmy
wspólnie z powiatem pleszewskim 4,2 kilometry dróg powiatowych (do każdej inwestycji
drogi powiatowej samorząd naszej gminy dokłada 30% wartości inwestycji, natomiast do
budowy chodnika, czy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 50%). Obecnie na terenie
naszej gminy jest łącznie 54 km dróg powiatowych, z których ponad połowa jest
zmodernizowana. Niestety, ta modernizacja rozpoczęła się właściwie dopiero od 2006 roku,
od kiedy objąłem funkcję wójta. Wcześniej brak współpracy z powiatem, powodował brak
remontu dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
Warto wspomnieć, iż w ubiegłym roku przy blisko 60% wsparciu środków unijnych,
przebudowaliśmy 4 km dróg i wybudowaliśmy 1,5 km chodników za kwotę 2,6 miliona
złotych, realizując i wygrywając 5 wniosków drogowych w miejscowościach Żbiki,
Czermin, Mamoty i Skrzypnia. W tym miejscu, miło mi poinformować mieszkańców, że
byliśmy najlepsi w Wielkopolsce.
Każdego roku pozyskujemy środki na przebudowę dróg z Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu. W tym roku pozyskaliśmy również wsparcie finansowe z urzędu wojewódzkiego
na poziomie 1,1 miliona złotych na przebudowę 1 kilometra drogi wraz ze ścieżką rowerową
w Broniszewicach. Wartość tego zadania po przetargu wyniosła blisko 2,3 miliona złotych.
Ceny niestety w budownictwie szokująco szybują w górę.
Wspólne rozmowy mieszkańców wskazują, że najważniejszy jest człowiek, i taki cel
realizowaliśmy, by mieszkańcy najdalej oddaleni od głównych ciągów drogowych również
mogli bezpiecznie i „suchą stopą” dostać się do swojego domu. To Nam się udało. Dzisiaj,
można stwierdzić jednoznacznie, iż blisko 100% mieszkańców ma dojazd do domu
utwardzoną drogą asfaltową lub w przypadku posesji daleko oddalonych od zabudowań, drogą
tłuczniową. Mamy też miejscowości, które mają wykonane 100% dróg asfaltowych
prowadzących do posesji mieszkańców. To nasz wspólny sukces. Wszystkie uchwały
dotyczące budowy dróg podejmowane były jednogłośnie.
Kolejnym ważnym zadaniem, które realizowaliśmy w mijającej kadencji jest
Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Obecnie na terenie gminy aktywnie działa 9
Ochotniczych Straży Pożarnych bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt do ratowania życia,

zdrowia i mienia mieszkańców naszej gminy oraz powiatu pleszewskiego. Średnio w ciągu
roku strażacy biorą udział w 115 akcjach. Dokonaliśmy zakupu nowego samochodu
strażackiego przy pozyskaniu dotacji z zewnątrz, wymieniliśmy część pojazdów na nowsze,
co roku pozyskujemy środki na wymianę sprzętu ppoż. – pompy, agregaty prądotwórcze,
czujniki czadu, kombinezony, hełmy, buty, itd. W tym roku z Funduszu Solidarności
pozyskaliśmy dodatkowo 50 000 PLN na zakup sprzętu dla poprawy naszego
bezpieczeństwa. Dofinansowaliśmy zakup sprzętu dla karetki pogotowia w Pleszewie,
budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie wraz z zakupem
helikoptera – to również jest nasze bezpieczeństwo. Prowadzimy przytulisko dla zwierząt
również przy pomocy wolontariuszy, za którą pracę bardzo im dziękujemy. Rocznie
wyłapujemy i znajdujemy nowych właścicieli dla ponad 30 psów. Przy obiektach gminnych
zainstalowaliśmy monitoring, który wpłynął na poprawę naszego bezpieczeństwa.
Rekultywujemy zbiorniki wodne zarówno w ramach małej retencji jak również dla celów
ppoż. (Grab, Żegocin, Broniszewice). W chwili obecnej na terenie gminy świeci 595 lamp
zapewniając nam bezpieczeństwo. Obecnie oświetlenie wymieniamy i budujemy
wykorzystując technologię LED. Posiadamy dokumentację techniczną i zabezpieczone środki
finansowe na budowę nowych linii oświetleniowych w miejscowościach Czermin,
Broniszewice, Psienie Ostrów, Pieruchy, Pieruszyce oraz Żegocin na osiedlu. W
Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie rozszerzyliśmy zakres z fizykoterapii.

Samochód OSP Czermin

Samochód OSP Wieczyn

Ćwiczenia ratunkowe nad zalewem w Broniszewicach

Udział śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w wypadku drogowym w miejscowości Wieczyn

Przytulisko dla zwierząt w Czerminie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie

Monitoring w miejscowości Czermin

Sala do masaży wodnych

Usuwanie gniazda os przy szkole w Czerminie

Ostrzeżenie – barszcz Sosnowskiego w Łęgu

Reforma i zmiany w oświacie spowodowały zwiększenie nakładów ze strony gminy
na realizację tych zadań, bez ich pokrycia ich przez Państwo. Naszym głównym celem jest
poprawa warunków nauki dla naszych dzieci. Utrzymujemy i dofinansujemy dożywianie
dzieci w placówkach oświatowych w obecnej formie, uważamy, iż jest to najlepsze
rozwiązanie, by nasze dzieci miały zdrowy i ciepły posiłek, aby nie musiały jeść ze
„styropianu”. Dzięki naszym staraniom pozyskujemy środki na doposażenie kuchni
szkolnych. Rozszerzamy bazę dydaktyczną i sportową, posiadamy zagospodarowany teren
sportowo-rekreacyjny w Czerminie i Broniszewicach, przy których w najbliższym czasie
powstaną sanitariaty. Mamy podpisaną umowę z urzędem marszałkowskim i jesteśmy w
trakcie ogłaszania przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Żegocinie,
zaadoptowaliśmy budynek przyszkolny na potrzeby szkoły, są w nim także sanitariaty z
prysznicem dla osób korzystających z boiska. Budowa siłowni zewnętrznej w Żegocinie z
dofinansowaniem przez Ministerstwo Sportu jest w trakcie realizacji. Dostosowaliśmy
pomieszczenia szkolne do obecnych potrzeb. Zespoły Szkół w Czerminie i Broniszewicach
zostały wyposażone w indywidualne szafki dla uczniów, których zakup był współfinansowany
ze środków Rad Rodziców Czermina i Broniszewic. Kolejną placówką będzie szkoła w
Żegocinie. Uczniowie z naszych szkół uczestniczą także w zajęciach na basenie w ramach
programu finansowanego przez gminę „umiem pływać”.
Szkoły nasze posiadają dostęp do „szybkiego” internetu. Naciskamy Ministerstwo
Cyfryzacji, by światłowód dotarł do wszystkich mieszkańców, jest to zadanie rządowe i nasze
możliwości są ograniczone, pomimo to połowa mieszkańców ma już „światłowód w domu”.
Obecnie mamy podpisaną umową z przedstawicielami sieci telefonii komórkowej PLAY na
budowę wieży przekaźnikowej oraz wydaną decyzję lokalizacji celu publicznego na zadanie
przy Urzędzie Gminy w Czerminie. Prace geologiczne zostały rozpoczęte.

Adaptacja szatni dla potrzeb biblioteki i świetlicy w ZSP w Czerminie

Szafki w ZSP w Czerminie

Siłownia zewnętrzna przy ZSP w Czerminie

Szafki w ZSP w Broniszewicach

Siłownia zewnętrzna przy ZSP w Broniszewicach

Projekt boiska wielofunkcyjnego oraz prace adaptacyjne w budynku przyszkolnym w ZSP w Żegocinie

Dbamy również o zakup nowych środków transportowych, maszyn i urządzeń.
Zapewniamy bezpieczny dowóz wszystkim uczniom do szkół, według obwodów szkolnych, a
także uczniom niepełnosprawnym do szkół w Pleszewie.
Zakład Gospodarki Komunalnej posiadając coraz to nowszy sprzęt, wykonuje usługi nie
tylko w zwiększonym zakresie, ale i na wyższym poziomie.

Zakup nowego samochodu Volkswagen Bus

Zakup nowej kosiarki do koszenia poboczy

Budynki gminne zostały kompleksowo wyremontowane i dostosowane maksymalnie
w miarę możliwości do dobrej obsługi mieszkańców, wszystkie zadania tak gminne, jak i
zlecone przez rząd realizujemy bez zakłóceń pomimo ich ciągłego zwiększania. Nasze
świetlice i sale w większości wymagają już kosmetyki, środki z funduszy sołeckich w dużym
zakresie są przeznaczane na ich modernizacje. Pozyskujemy również środki na ich remonty i
doposażenie z zewnątrz współpracując ze Stowarzyszeniami działającymi na terenach danych
miejscowości, które również zawsze mogą liczyć na pomoc Gminy.

Budynek Urzędu Gminy w Czerminie

Biuro GOPS w Czerminie

Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie

Biuro w UG w Czerminie

Samorząd Gminy Czermin podpisał umowy i wykorzystał praktycznie wszystkie
możliwe środki zewnętrzne o jakie mógł się ubiegać. Pozyskaliśmy pieniądze z urzędu
marszałkowskiego w ramach konkursów „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, Programu

LEADER, Programu Ochrony Zabytków, Wojewódzkiego i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa i przebudowa dróg oraz budowa
oczyszczani przydomowych i rozbudowa sieci wodociągowej, nasadzanie drzew i zabiegi
pielęgnacyjne w parkach oraz z wielu mniejszych dla szkół, świetlic, bibliotek i ośrodków
kultury. Łącznie pozyskaliśmy w ciągu czterech lat ponad 7 milionów złotych.

Podpisanie umowy w ramach programu Leader

Podpisanie umowy z wojewodą wielkopolskim

Konkurs Działania proekologiczne i prokulturowe

oraz marszałkiem województwa wielkopolskiego

Wyróżnienia dla organizacji i stowarzyszeń z tereny Gminy Czermin

W naszym życiu, istotną rolę odgrywa także sport i kultura w szeroko rozumianym
tego słowa znaczeniu. Na terenie Gminy działa 6 drużyn piłkarskich, które uczestniczą w
różnych rozgrywkach, a które bez wsparcia finansowego samorządu po prostu by nie istniały.
Nasze pieniądze przeznaczamy min. na organizację treningów, utrzymanie i budowę boisk
piłkarskich, wyjazdy na zawody sportowe, w tym zawody szkolne. Pomagamy sportowcom w
innych dyscyplinach np. taekwondo, gimnastyka artystyczna, tenis stołowy.
Dofinansowujemy również imprezy integracyjne i uroczystości lokalne (np. jubileusze,

turnieje wsi, dożynki itp.) oraz wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach letniego i zimowego
wypoczynku, współfinansujemy półkolonie letnie i zimowe, promujemy osoby, które
rozwijają swoje talenty poprzez fundowanie nagród i stypendiów. Kontynuujemy i rozwijamy
współpracę z Gminami partnerskimi Steinhӧfel i Edewecht w Niemczech oraz Slatvina na
Słowacji.

Wizyta przedstawicieli Gminy Czermin w Edewecht

Rewizyta przedstawicieli Gminy Steinhӧfel w Czerminie

Międzynarodowe spotkania folklorystyczne w Żegocinie

Wizyta delegacji z Gminy Steinhӧfel -Famot Pleszew

Udział Kapeli z Żegocina w dożynkach wojewódzkich

III Ogólnopolski Turniej Tańca w Broniszewicach

Gminny Turniej wsi w Skrzypni

50-lecie pożycia małżeńskiego 2016 rok

Obchody Roku Niepodległości w Czerminie

Boisko sportowe w Pieruszycach

Klub Seniora przy OK Czermin

Pamiątkowa tablica w Wieczynie

W naszej gminie nie zapominamy też o ochronie środowiska oraz utrzymaniu
czystości. Od chwili wejścia w życie w 2013 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,

odbieramy odpady komunalne od wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców. Cena za
odpady dla osób segregujących nie uległa w tym czasie zmianie i jest jedną z najniższych w
regionie. Na terenie ZGK w Czerminie wybudowany zostanie punkt tzw. PSZOK do którego
będziemy mogli dostarczać min. elektrośmieci, wielkogabaryty i odpady zielone. Jesteśmy w
trakcie rekultywacji składowiska odpadów w Pieruchach. Gmina Czermin jest udziałowcem
spółki Zakład Gospodarowania Odpadami w Jarocinie wraz z 17 gminami regionu. Na terenie
składowiska w Pieruchach nadal przyjmujemy gruz, który po skruszeniu wykorzystujemy przy
utwardzaniu dróg gminnych. W obecnym roku skruszyliśmy 900 ton.

Zlecamy Zakładowi Gospodarki Komunalnej usługi melioracji rowów szczegółowych
i przydrożnych oraz naprawy przepustów. Kontynuujemy IV etap budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem unijnym – wartość projektu to 1 200 000 PLN

Obecnie mamy całkowicie rozwiązany problem zbiórki odpadów tak segregowanych,
jak również zmieszanych, na bieżąco monitorujemy sytuację. Gmina Czermin osiąga tzw.
poziomy odzysku odpadów, co powoduje że w przyszłości nie poniesiemy żadnych
konsekwencji.

Nowa kwatera dla odpadów w ZGO Jarocin

Zbiórka elektrośmieci

Realizacja zadań w miejscowościach Gminy Czermin
Największą miejscowością w naszej gminie, a jednocześnie drugą pod
względem obszaru wsią w Polsce są Broniszewice. W ostatnich czterech latach
wykonano w niej wiele inwestycji. Niektóre z nich przedstawiliśmy poniżej na
zdjęciach sytuując zdjęcia „przed” jak również „po”.

To nie jest zadanie gminne, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jaki skarb jest obok nas i w nas –
nowy Dom chłopaków wybudowany dzięki hojności sponsorów przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika.
Możemy być dumni i tylko pogratulować determinacji wszystkim zaangażowanym.

Droga gminna - Polskie Nowe – 520 m.b.

Droga gminna - Polskie Stare – 220 m.b.

Droga gminna - Górka – kierunek „Glinianki” – 184 m.b.

Droga gminna – Marianin 420 m.b.

Droga gminna – Podwórze – 998 m.b. – przy drodze zbudowane zostanie
nowe oświetlenie uliczne w kierunku kościoła
Opracowaliśmy dokumentację na kolejny odcinek drogi w Podwórzu –
zadanie obejmuje przebudowę drogi do szerokości 5,5 m wraz z budową ścieżki
rowerowej o szerokości 2 m i pobocza 0,75 m.

Przebudowa drogi powiatowej - „Żegocińska” – 990 m.b.

Górka – etap I

Górka – etap II – łącznie 1700 m.b.

Ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej – Górka szkoła – 610 m.b.

Chodnik łączący bezpiecznym przejściem Mazury ze Starą Wsią

Wymiana i budowa wiat przystankowych: Polskie Stare, Marianin, Stara
Wieś

Budynek garażowy przy miasteczku ruchu drogowego

Wymiana i budowa oświetlenia ulicznego

Rekultywacja zbiornika wodnego – 1,66 ha – „zalew” - zbiornik został
przekazany w użyczenie stowarzyszeniu wędkarskiemu „Karaś”, które w
ramach środków z programu LEADER zagospodarowuje otoczenie.

Budowa altany wraz z miejscem do grillowania nad „zalewem”

Budowa boiska sportowego przy ZSP w Broniszewicach. Opracowaliśmy
również dokumentację dla boiska wielofunkcyjnego 20m x 40m i bieżni 100
metrowej – jako drugi etap budowy kompleksu sportowego oraz przebudowę drogi
dojazdowej wraz oświetleniem i parkingami.

Zakup stołów biesiadnych

Zakup tablic ogłoszeniowych

Siłownia przy szkole

Kontrola działań OSP

Szafki w szkole

Znaleźliśmy inwestora dla gorzelni

W 2016 roku miejscowość Czermin obchodziła 775 lecie istnienia. W
ostatnich latach systematycznie zmienia się jej obraz, a dowodem na to, są też
zadania które wykonano w latach 2014 – 2018. Trwają obecnie prace przy
przebudowie drogi powiatowej w kierunku Broniszewic.

Przebudowa drogi w kierunku cmentarza – 240 m.b.

Budowa drogi – Wesółki – 780 m.b.

Wesółki – odkrzaczanie drogi

Droga gminna przy placu autobusowym

Zagospodarowanie terenu przy OK i OSP w Czerminie

Budowa chodnika w rejonie kościoła i szkoły – 280 m.b.

Budowa chodnika oraz montaż rynien przy Zespole Szkół – 110 m.b.

Plac zabaw i siłownia przy szkole – na placu powstaną toalety

Budowa placu rekreacyjnego na osiedlu

Oświetlenie boiska oraz drogi do szkoły - uzupełniliśmy wszystkie lampy
uliczne – jest opracowana dokumentacja i środki zostały przekazane do Spółki
Oświetleniowej w Kaliszu na wykonanie oświetlenia ulicznego (LED) w kierunku

Psienia Ostrów. Prowadzimy analizę finansową kompleksowej wymiany
oświetlenia w Czerminie na LED.

Budowa drogi przy „starej szkole”; Zabiegi pielęgnacyjne w parku

Przebudowa drogi przy nowej aptece – I etap
Grab, to trzecia pod względem zamieszkania miejscowość w gminie
Czermin. Według ostatnich danych zamieszkuje w niej 491 mieszkańców. Do
najważniejszych zadań jakie tu wykonano możemy zaliczyć:

Przebudowa drogi gminnej w Robakowie – 904 m.b.

Rekultywacja stawu o powierzchni 0,55 ha oraz

zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne

Przebudowa drogi w Brzózkach – 432 m.b.

Budowa chodnika przy przedszkolu wraz z doposażeniem placu zabaw

Budowa dróg asfaltowych i tłuczniowych

Zagospodarowanie terenów przy boisku z szatnią, oświetleniem oraz
doprowadzeniem wody przy przebudowie wodociągu w „brzózkach”

Przebudowa sieci wodociągowej

Zakup kontenera szatniowego

Montaż nowego oświetlenia przy drogach

Wykonanie izolacji sali wiejskiej oraz docieplenia budynku
Przy sali został zakupiony teren o powierzchni 1600 m2, na którym
przystępujemy do opracowania dokumentacji zagospodarowania terenu.

Uregulowaliśmy również teren przy kolejce wąskotorowej i przystępujemy do
jego sprzedaży mieszkańcom.
Kolejnym etapem jest przebudowa drogi wojewódzkiej biegnącej przez Grab wraz
z dobudową chodników, na którą to przebudowę drogi Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu posiada opracowaną dokumentację techniczną.
Łęg, to miejscowość położona nad rzeką Prosną, licząca 149 mieszkańców,
należących do dwóch parafii żegocińskiej w dekanacie czermińskim oraz do
parafii wieczyńskiej w dekanacie żerkowskim.

Budowa instalacji CO w Sali wiejskiej wraz z kotłownią

Montaż klimatyzacji – jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji
przebudowy sali wiejskiej z uwzględnieniem kuchni i sanitariatów.

Budowa drogi gminnej w kierunku Garbacza, w roku 2016 dokonano ścinki
poboczy wzdłuż drogi powiatowej na odcinku 5 km

Doposażenie w sprzęt dla OSP
W ramach programu LEADER wydzierżawiliśmy działkę przy Prośnie, na
której powstanie przystań kajakowa oraz zostanie przebudowana droga w kierunku
Prosny. Kolejnym etapem po przebudowie drogi w gminie Gizałki jest wykonanie
nawierzchni asfaltowej w kierunku Rudy Wieczyńskiej.
Miejscowość Mamoty, została po raz pierwszy wzmiankowana już w 1416.
Zamieszkiwana jest dzisiaj przez 122 mieszkańców.

Tablica pamiątkowa

Miejsce postojowe dla rowerzystów

Droga Czermin – Mamoty – dofinansowanie PROW – 732 m.b.

Wymiana oświetlenia ulicznego

Modernizacja wigwamu

Budowa sanitariatów i doposażenie placu zabaw

Droga gminna przez miejscowość wraz z budową chodnika – dofinansowanie
PROW – 470 m.b.

Droga tłuczniowa – I etap

Pieruchy, to miejscowość znana w całej Europie z uwagi na prężnie
działające w niej międzynarodowe firmy transportowe.

Droga gminna w „podwórzu” – 110 m.b.

Przebudowa drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej – 360 m.b.

Przebudowa drogi gminnej – Pieruszyczki – 390 m.b.

Przebudowa drogi Pieruchy - Pieruszyczki – nakładka tłuczniowa

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych - Pieruchy

Zakup wiaty w Pieruszyczkach oraz zagospodarowanie terenu dla dzieci i
młodzieży w Pieruchach

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, adaptacja sklepu na siłownię
Pieruszyce, miejscowość w której zespół piłkarski Gladiatorzy
występujący na co dzień w A Klasie, rozgrywa swoje mecze ligowe. W skład
zespołu wchodzą również zawodnicy z innych miejscowości gminy Czermin.

Mecz piłkarski

Gladiatorów

Zakupiono garaż blaszany

Budowa chodnika – dwa etapy

Budowa ledowego oświetlenia ulicznego z zasilaniem podziemnym

Zakup i montaż wiat przystankowych

Przebudowa drogi gminnej

Doposażona została kuchnia w świetlicy, zakupiony i postawiony budynek
garażowy, adaptowano pomieszczenia na szatnie dla Gladiatorów oraz trwają
prace z budową drogi gminnej.
Psienie Ostrów to miejscowość, w której znajduje się laureat konkursu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora
Zabytków "Zabytek Zadbany" – dla najlepiej utrzymanych i zagospodarowanych
zabytków w kraju w 2018 roku, któremu serdecznie gratulujemy.

Dwór w Psieniu Ostrów z 1890 r. nietynkowany na kamiennym cokole,
z wieżą z ostrosłupowym hełmem

Przebudowa drogi do lasu w kierunku Żegocina – 520 m.b.

Przebudowa drogi na osiedlu – 120 m.b.

Przebudowa drogi gminnej w kierunku Pieruch – 315 m.b.

Przebudowa drogi gminnej w kierunku Czermina – 340 m.b.

Zagospodarowanie terenu przed świetlicą
Opracowaliśmy dokumentację techniczną budowy oświetlenia w
miejscowości oraz dalej w kierunku Czermina wzdłuż chodnika. Zadanie
przekazaliśmy do realizacji Spółce Oświetlenie Uliczne i drogowe w Kaliszu.

Skrzypnia, jeszcze do niedawna (do 31.12.2011 r) oficjalna nazwa
miejscowości brzmiała Skrzypna.

Przebudowa i rozliczenie drogi „na górkę” – 490 m.b.

Przebudowa drogi „parkowej” – 411 m.b. – poniżej droga do Korzkiew

Przebudowa drogi gminnej Skrzypnia – Mamoty – 1215 m.b. – dofinasowanie
ze środków unijnych

Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską oraz wyposażenie kuchni,
w Sali ze środków funduszu sołeckiego zamontowano klimatyzację

Strzydzew, to miejscowość licząca 251 mieszkańców, charakteryzująca się
m.in. bardzo dobrymi klasami ziemi rolnej.

Przebudowa drogi przy kościele – kolejnym etapem jest opracowanie
dokumentacji drogi wraz z jej poszerzeniem w kierunku Pieruszyczek.

Przebudowa drogi powiatowej w ramach partnerstwa PROW

Zagospodarowanie terenu przy Sali – program LEADER

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Stary Strzydzew oraz rozbudowa
świetlicy wiejskiej o garaż i zmiana funkcji obecnego garażu na salkę dla
mieszkańców.
Wieczyn, pierwsza wzmianka o miejscowości miała miejsce w 1284 roku.
Miejscowość nazywała się wtedy Vestino. Z Wieczyna pochodzi Ks. biskup
Andrzej Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej.

Droga gminna obok stawu w kierunku lasu przy Zapłociu

Przebudowa drogi powiatowej – drugi etap – 1130 m.b.

Przebudowa drogi gminnej w kierunku Lipek – 200 m.b.

Budowa chodnika z parkingiem wzdłuż drogi powiatowej - I etap

Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy i przedszkola przy
współudziale środków z zewnątrz

Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z doposażeniem kuchni

Zabiegi pielęgnacyjne przy drodze w Lipkach oraz przy drodze
powiatowej – w trakcie są również zabiegi w parku zabytkowym przy
przedszkolu i kościele oraz na pomnikach przyrody

Wymiana samochodu dla OSP i doposażenie w sprzęt
Żale, to najmłodsze i najmniejsze sołectwo w gminie Czermin. Zamieszkuje
w nim 105 mieszkańców. Wykonaliśmy następujące prace:

Przebudowa drogi gminnej – 503 m.b.

Utwardzenie drogi gminnej – I etap

Prześwietlenie drogi powiatowej

Zakup i zagospodarowanie terenu dla miejscowości o powierzchni
3000m2 wraz z budową przyłącza energetycznego. W pierwszym etapie ze
środków LEADERA powstanie altana oraz utwardzony zostanie teren pod altanę
i grill wraz z boiskiem trawiastym. Wykonane zostanie przyłącze wodociągowe.

Żbiki pierwsza informacja źródłowa o miejscowości pochodzi z 1402 roku.
Liczba mieszkańców sołectwa w ostatnich latach systematycznie wzrasta i obecnie
zamieszkiwana jest przez 211 osób.

Przebudowa drogi gminnej z budową chodnika na odcinku 816m.b. z
udziałem środków unijnych

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej wraz z budową przystanku

Utwardzenie drogi do lasu

Równanie drogi do Prosny

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz budowa instalacji CO wraz z
kotłownią oraz doposażenie świetlicy
Żegocin zamieszkiwany jest przez 420 mieszkańców, znany jest z
sanktuarium maryjnego, do którego odbywają się piesze pielgrzymki, a także jako
miejsce Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej – 275 m.b. oraz budowa drogi
tłuczniowej o długości 680 m.b.

Rekultywacja stawu wiejskiego przy pomocy strażaków z OSP

Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana ogrodzenia przy OK

Wykonanie melioracji pod boisko
wielofunkcyjne – obecnie mamy podpisaną umowę z Urzędem
Marszałkowskim w Poznaniu na realizację zadania wraz z przyznaną
dotacją w wysokości 300 000 PLN i przystępujemy do ogłoszenia przetargu

Zabiegi pielęgnacyjne i ochronne w parku

Przebudowa drogi powiatowej – I etap – w drugim etapie drogi przez Żegocin,
jest zaprojektowana budowa kanalizacji deszczowej oraz regulacja wysokości
zjazdów z posesji.

W wyniku zamiany gruntów pomiędzy parafią w Żegocinie, a gminą
Czermin, została opracowana dokumentacja drogi gminnej przez osiedle. W dniu
14 września 2018 Samorząd Gminy Czermin złożył wniosek na budowę
wspomnianej drogi wraz z budową pozostałej części oświetlenia ulicznego w
ramach programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej.

Zestawienie działań, jakie zostały zrealizowane w naszej gminie w ostatnich
czterech latach nie byłoby możliwe, gdyby nie partnerskie relacje osób mających
wpływ na podejmowane decyzje. Zrozumienie, że nie wszystko i wszędzie od razu,
ma tutaj kluczowe znaczenie. I za to zrozumienie i cierpliwość po prostu
dziękujemy. Słowa podziękowania są także za wszystkie uwagi i sygnały, co
należy zrobić, co należy poprawić, by żyło nam się łatwiej. Zawsze twierdzimy, iż
z „boku” łatwiej się widzi mankamenty.
Jeszcze raz chcę podkreślić rolę i znaczenie Sołtysów, Rad sołeckich,
Stowarzyszeń i organizacji społecznych wśród których skupiają się mieszkańcy.
To oni są motorem zmian w naszej gminie, to oni pozyskują dodatkowe środki
również przy pomocy i wsparciu Gminy. Wiele z zadań pokazanych w
sprawozdaniu bez udziału mieszkańców nie byłoby zrealizowanych. W tym
miejscu za okazaną pomoc i współpracę mieszkańcom naszej gminy serdecznie
dziękujemy.
Zapraszamy do zaglądania na www.czermin.wlkp.pl;
https://www.facebook.com/GminaCzermin.wlkp/
oraz www.slawomirspychaj.pl
Mamy nadzieję, że jest to również znakomity przewodnik do poznania
Naszej Gminy szczególnie dla tych, którzy lubią przejażdżki rowerowe i nie tylko.

Przewodniczący Rady Gminy

Mikołajczak Robert

Wójt Gminy Czermin

Sławomir Spychaj

