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1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana 
operacja 

1.1. Lokalizacja w gminie  

Miejscowość Lenartowice położona jest w środkowej części gminy, w odległości 4 km od Pleszewa 

(siedziby władz gminy i władz powiatu). Odległości od innych ważniejszych miast regionu 

wynoszą: od Kalisza – 27 km, od Poznania – 106 km, a od Ostrowa Wielkopolskiego 35 km. 

 

Miejscowość usytuowana jest na szlaku komunikacyjnym o znaczeniu powiatowym, 

administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie oraz o znaczeniu gminnym, 

zarządzanym przez Miasto i Gminę Pleszew.  

 

Mapa 1. Położenie miejscowości w gminie Pleszew 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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1.2. Rys historyczny 

Wieś pojawia się w źródle historycznym z 1359 roku. Miejscowość w połowie XV wieku należała 

do Marszewskich, a w II i III ćw. XVI wieku do rodziny Sobackich i Suchorzewskich. W 1759 roku 

Lenartowice należały do Marii z Sapiehów Koźmińskiej, starościny wschowskiej. Następnie w 1789 

roku wieś znalazła się w rękach Makarego Gorzeńskiego, kasztelana kamieńskiego, od 1842 roku 

własność rodziny Jouanne. W latach 1910-1941 majątek własnością Julesa Jouanne z Lenartowic, 

a po 1941 roku jego syna Wilhelma.  

W 1789 roku wieś z folwarkiem liczyła 31 domów i 172 mieszkańców, w 1821 roku wraz  

z folwarkiem Sulęcin i młynem Przepadłe 349 mieszkańców, z w 1846 roku w 26 domach 

zamieszkiwało 415 mieszkańców. W 1858 roku dobra obejmowały 4778 mórg, a w 1877 roku 

wraz z Zawidowicami i folwarkiem Sulęcin 1223 ha. W 1881 roku powierzchnia majętności 

wynosiła już 1266 ha, w tym grunty orne stanowiły 822,1 ha, las 382,9 ha i łąki 45,9 ha. 

Hodowano bydło rasy holenderskiej i oldenburskiej, działała cegielnia. W latach 80 XIX wieku 

wieś z folwarkami Zawidowice i Sulęcin liczyło 20 domów i 335 mieszkańców. W 1926 roku 

majątek z folwarkiem Zawidowice obejmował 923 ha, w tym lasu było 134 ha. Działały cegielnia 

parowa i gorzelnia. W 1938 roku powierzchnia dóbr zmniejszyła się do 894 ha, a w 1942 roku do 

507 ha.  

W źródłach historycznych moża znaleźć następujące nazewnictwo miejscowości: Lenarthovicze, 

Lenarthowicze, Lenarthovycze, Lenartowicze, Lenartowitz.  

Źródło: Stanisław Małyszko, Łucja Gajda „Majątki wielkopolskie”, Tom II Powiat Pleszewski, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 1997. 

 

1.3. Funkcja miejscowości 

Wieś pełni funkcję rolniczą i mieszkaniową oraz w mniejszym stopniu usługowo – produkcyjną.  

 

1.4. Użytkowanie gruntów  

       

Całkowita powierzchnia gruntów w miejscowości Lenartowice według stanu na dzień 31 grudnia 

2011 roku wynosiła 849,8 ha. Użytkowanie gruntów przedstawia się następująco: 

 powierzchnia użytków rolnych (w tym grunty orne, sady, łąki i pastwiska) – 775,5 ha (tj. 

91,3% ogólnej powierzchni miejscowości), 

 powierzchnia lasów i gruntów leśnych – 22,8 ha (tj. 2,7% ogólnej powierzchni 

miejscowości), 
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 powierzchnia pozostałych gruntów i nieużytków – 51,5 ha (tj. 6,0% ogólnej powierzchni 

miejscowości). 

 

Porównując dane statystyczne dotyczące użytkowania gruntów w miejscowości i na terenie gminy 

można stwierdzić, iż: 

 powierzchnia użytków rolnych w miejscowości Lenartowice stanowiła 91,3% powierzchni 

wsi. Dla porównania udział powierzchni użytków rolnych do powierzchni całej gminy 

Pleszew wynosił 78,8%. 

 powierzchnia lasów i gruntów leśnych w miejscowości Lenartowice stanowiła 2,7% 

powierzchni wsi. Dla porównania udział powierzchni lasów i gruntów leśnych  

do powierzchni całej gminy Pleszew wynosił 14,6%. 

 powierzchnia pozostałych gruntów i nieużytków  w miejscowości Lenartowice stanowiła 

6,0% powierzchni wsi. Dla porównania udział powierzchni w/w gruntów do powierzchni 

całej gminy Pleszew wynosił 6,6%. 

 

Wykres 1. Użytkowanie gruntów w miejscowości Marszew na tle gminy 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Pleszewie za 2011 rok. 

 

1.5. Sytuacja demograficzna 

Liczba ludności miejscowości Lenartowice według danych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 

917 mieszkańców. Wartość demograficzna została określona według stałego miejsca 

zameldowania na podstawie ewidencji ludności prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Mieszkańcy miejscowości stanowią 3,08% ludności gminy 

Pleszew. Na terenie objętym planem odnowy miejscowości 49,3% ludności to kobiety, natomiast 

pozostałe 50,7% stanowią mężczyźni. Współczynnik feminizacji na obszarze Lenartowic wynosi 

97, podczas gdy na terenie Gminy Pleszew 104, a w województwie wielkopolskim 106.  
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Tabela 1. Liczba ludności miejscowości Lenartowice 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Ogółem 909 910 917 

Mężczyźni 465 462 465 

Kobiety 444 448 452 

  Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Liczba mieszkańców na obszarze Lenartowic utrzymuje się na zbliżonym poziomie przez cały okres 

poddany analizie. Liczba ludności przypadająca na 1 km2 w Lenartowicach wynosi 108, natomiast 

na terenie Miasta i Gminy Pleszew 166. 

 

Wykres 1. Ludność miejscowości na 1 km2 na tle gminy i województwa 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew oraz GUS za 2011 rok. 

 

W strukturze mieszkańców dominują osoby w wieku produkcyjnym 65,6% oraz 

przedprodukcyjnym 23,4%. Udział osób w wieku poprodukcyjnym wynosi 11,0%. Struktura 

ludności jest podobna do struktury odnotowanej w gminie Pleszew.  

 

     Wykres 2. Udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i nieprodukcyjnym. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew za 2011 rok. 
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1.6. Rynek pracy  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie na koniec 2009 

roku wynosiła 39 osób, w tym odnotowano 22 osoby długotrwale bezrobotne, na koniec 2010 – 

44 osoby, w tym długotrwale bezrobotnych – 20 osób oraz na koniec 2011 – 38 osób, w tym 

długotrwale bezrobotnych – 20 osób.  

Udział osób bezrobotnych w całkowitej liczbie mieszkańców wsi w 2011 roku wynosił 4,1%, 

podczas gdy średnia dla całej gminy wynosiła 5,4%. Osoby pozostające bez pracy  

w miejscowości Lenartowice stanowiły 2,4% ogółu bezrobotnych w gminie. 

 

Wykres 3. Udział osób bezrobotnych z miejscowości Lenartowice na tle gminy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. 

 

1.7. Pomoc społeczna 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na koniec 2011 roku wynosiła 21 osób, w tym 

zarejestrowano 4 osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Udział osób 

korzystających z pomocy społecznej w całkowitej liczbie mieszkańców wsi wynosił 2,3%, podczas 

gdy średnia dla całej gminy wynosiła 5,5%. 

 

Osoby korzystające z pomocy społecznej w miejscowości Lenartowice stanowiły 1,3% ogółu 

beneficjentów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie. 
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Wykres 4. Udział osób korzystających z pomocy z społecznej w miejscowości Lenartowice na tle  

gminy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie za 2011 rok. 

 

1.8. Gospodarka 

Liczba zarejestrowanych w miejscowości Lenartowice podmiotów gospodarczych na koniec 2011 

roku wynosiła 38. Przedsiębiorstwa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (Rozporządzenie 

Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności), funkcjonują  

w następujących sektorach gospodarki: 

a) rolnictwo,  

b) przemysł maszynowy: produkcja kotłów centralnego ogrzewania w tym ślusarstwo, 

c) budownictwo: usługi ogólnobudowlane, roboty wykończeniowe, 

d) usługi: transport, handel, mechanika pojazdowa, usługi informatyczne, działalność 

brokerów i agentów ubezpieczeniowych, działalność w zakresie hydrauliki, naprawa 

sprzętu użytku ogólnego, działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób starszych, 

reklama oraz nauka jazdy i pilotażu. 

 

Wszystkie usługi świadczone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie 

Lenartowic, przeznaczone są głównie dla konsumentów indywidualnych i mają charakter 

materialny. W mniejszym stopniu pełnią one funkcje ogólnospołeczne czy też zaspokajają 

potrzeby producentów i szeroko rozumianego otoczenia biznesu.   

 

Tabela 2. Liczba podmiotów gospodarczych. 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Liczba podmiotów gospodarczych 34 40 38 

Źródło: Wydział Rozwoju i Analiz, Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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Na terenie miejscowości Lenartowice funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń 

Wiejskich oraz Kółko Rolnicze. 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

2.1. Zasoby przyrodnicze 
 

2.1.1. Lasy oraz grunty zadrzewione 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku powierzchnia lasów oraz gruntów leśnych 

wynosiła 22,8 ha, co stanowi 2,7% ogólnej powierzchni miejscowości. Dla porównania 

całkowita powierzchnia lasów na terenie gminy Pleszew wynosiła 2640 ha, tj. 14,6% 

powierzchni gminy. Powierzchnia lasów znajdująca się w granicach administracyjnych 

miejscowości stanowiła 0,9% powierzchni wszystkich lasów oraz gruntów leśnych na terenie 

gminy. 

 

2.1.2. Wody powierzchniowe 

Na terenie miejscowości, znajduje się staw (oczko wodne) oraz glinianki. Lenartowice 

pozbawione jest większych zbiorników wodnych, przez wieś nie przepływa również żadna 

rzeka czy ciek wodny.  

2.1.3. Formy ochrony przyrody 

Na terenie miejscowości występują  następujące formy ochrony przyrody: 

 Glinianki – ostoja składająca się z jednego dużego i kilku mniejszych zbiorników, 

powstała w nieczynnym wyrobisku po kopalni gliny. Wszystkie zbiorniki są płytkie, 

porośnięte bogatą roślinnością przybrzeżną i wodną. Występuje bardzo liczna 

populacja kumaka nizinnego (około 300 osobników), ważki łatki wiosennej (kilkaset 

osobników), a także prężne populacje kilkunastu innych gatunków ważek (w tym 

rzadkich – lecichy białoznacznej i szafranki czerwonej) oraz czerwończyka nieparka.  

 Zieleń parkowa – na obszarze parku pałacowego. Na terenie parku znajdują się wiązy 

polne i górskie, lipy, klony, kasztanowce białe, jesiony, a także okazy dębu błotnego, 

lipy krymskiej, buku pospolitego odmiany purpurowej i orzecha włoskiego. 

 Na pierwszym skrzyżowaniu jadąc od Pleszewa, Przy figurze znajdują się dwie 

malownicze brzozy.   
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2.1.4. Inne zasoby 

Na terenie miejscowości występują surowce ilaste wysokiej jakości (złoże Lenartowice). 

Najwyższa eksploatacja złoża następowała w okresie funkcjonowania najstarszej cegielni  

na terenie gminy. W 1993 roku uaktualniono zasoby iłów w miejscowości, i tak: w kategorii A 

występowało 442,7 tys. m³, w kategorii B – 632,5 tys. m³ oraz w kategorii C – 177,0 tys. m³. 

Ponadto w okolicach wsi zlokalizowane jest złoże Lenartowice II, którym zasoby iłów kategorii 

B wynosiły 1.311 tys. m³, a w kategorii C – 4.353 tys. m³.  

2.2. Zasoby kulturowe 

2.2.1. Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego 

Na terenie miejscowości znajduje się: 

 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zlokalizowany na zachodnim skraju 

parku, zbudowany ok. 1758 roku z fundacji starościny wschowskiej Marianny  

z Sapiehów Koźmińskiej. Obiekt posiada jedną nawę zbliżoną do kwadratu , węższe 

prezbiterium i wieżę zwieńczoną barokowym hełmem. Wewnątrz znajduje się 3 

ołtarze z II poł. XVIII wieku oraz w prezbiterium po lewej chrzcielnica i obraz 

Koronacja Matki Boskiej z I poł. XVII wieku. Kościół oraz wyposażenie zostały wpisane 

do rejestru zabytków pod nr 546/Ka w dniu 06.03.1933r. oraz pod nr 345/Ka w dniu 

02.09.1970r.  

Źródło: Paweł Anders, Andrzej Gulczyński, Jacek Jackowski, „Powiat pleszewski”, Wydawnictwo WBP, Poznań 1999. 

 

Zdjęcie 1. Kościół Wniebowzięcia NMP 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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 Drewniana dzwonnica z I poł. XX wieku, położona obok kościoła. 

 Plebania z końca XIX wieku, zlokalizowana naprzeciwko kościoła. 

 Cmentarz rzymsko-katolicki o powierzchni 0,4 ha, zlokalizowany po wschodniej stronie 

wsi, założony w poł. XIX wieku. Na cmentarzu pochowany jest Andrzej Stefaniak 

(1875-1942), działacz ludowy, poseł na sejmik prowincjonalny, w latach 1918-1919 

członek Powiatowej Rady Ludowej. Od 1928 roku był prezesem Zarządu 

Wojewódzkiego posanacyjnego Zawodowego Związku Włościańskiego RP. W 1940 

roku został zmuszony do opuszczenia gospodarstwa, zmarł 2 lata później w Pleszewie. 

W tym samym grobie pochowano jego syna Stanisława (1902-1920) – Powstańca 

Wielkopolskiego, poległego w czasie wojny polsko-radzieckiej. 

 Na pierwszym skrzyżowaniu wjeżdżając od Pleszewa znajduje się krzyż. 

 Na placyku, przy głównym skrzyżowaniu ulic w centrum miejscowości znajduje się 

figura „Serce Jezusa”, ufundowana w okresie międzywojennym przez Radę Parafialną. 

W czasie okupacji zdemontowano ją. Na wysokim lastrykowym słupie – w górnej 

strefie urozmaiconym greckim krzyżem – ponowione ustawili ją w 1948 roku 

Mieczysław Osuch i Marian Walendowski.  

 

 

Zdjęcie 2. Figura „Serce Jezusa” 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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2.2.2. Zespół rezydencjonalny 

Zespół składa się z następujących założeń architektonicznych: 

 Pałac - wzniesiony został ok. 1870 roku, zwrócony jest fasadą na południe. Obiekt jest 

murowany z cegły, dwukondygnacyjny z trójkondygnacyjnym skrzydłem wschodnim,  

z poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym. Wzniesiony został na planie litery T, 

 z korpusem głównym dwutraktowym, z holem i dawnym salonem na jego osi,  

z wyjściem na taras północny. Skrzydło wschodnie z osobnym wejściem z tarasu 

południowego i nowszym od północy. Elewacje boniowane w tynku, podzielone 

profilowanymi gzymsami parapetowymi, zwieńczone koronującym, kostkowym, nad 

którym znajduje się pseudokrenelaż z masywnymi sterczynami w narożach. Otwory 

okienne w profilowanych obramieniach, z dekoracyjnymi gzymsami nadprożnymi,  

w parterze także z płycinami podokiennymi. Taras frontowy z balustradą tralkową.  

W pałacu zachowały się resztki drewnianych okiennic zewnętrznych z I ćw. XX wieku. 

 

Zdjęcie 3. Pałac w Lenartowicach 

          

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 

 Park krajobrazowy – o powierzchni 4,92 ha, założony w latach 70 XIX wieku, 

przekształcony i pomniejszony po 1970 roku, szczególnie w części północnej, gdzie 

zasypano staw, a w miejsce wyciętego drzewostanu zlokalizowano kilkukondygnacyjne 

bloki mieszkalne. Park założony na rzucie nieregularnego wieloboku zbliżonego  

do litery Z, od południowego-wschodu, graniczy z podwórzem gospodarczym, 
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natomiast w części północno-zachodniej z cmentarzem przykościelnym, ogrodzonym 

murem z 1925 roku. Pierwotnie wejście główne do parku było po wschodniej stronie 

terenu przykościelnego, gdzie zachowały się fragmenty XIX-wiecznego muru 

ogrodzeniowego z cegły. Dalsze wjazdy prowadziły od zachodu, gdzie resztki dawnego 

ogrodzenia i słupki bramy stanowiły zarys drogi prosto do pałacu i dalej, do trzeciego 

wjazdu przy głównej bramie podwórzowej. Ze starodrzewia zachowały się najliczniej 

wiązy polne i górskie, lipy, klony, kasztanowce białe, jesiony, a także okazy dębu 

błotnego, lipy krymskiej, buku pospolitego odmiany purpurowej i orzecha włoskiego. 

Aktualnie park ze względu na swoje walory stanowi miejsce wypoczynku, rekreacji, 

spotkań i integracji dla mieszkańców Lenartowic. Największym zainteresowaniem 

cieszy się w okresie od wiosny do jesieni. 

Zdjęcie 4. Park krajobrazowy 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 

 Pralnia pałacowa – z początku IV ćw. XIX wieku, częściowo przekształcona po 1945 

roku. Obiekt zwrócony jest fasadą w stronę rezydencji, murowany z cegły, 

jednokondygnacyjny, nakryty dachem jednospadowym. Pralnia wzniesiona jest na 

planie kwadratu, pierwotnie jednopomieszczeniowa, z zachowanym wejściem od 

północy i zamurowanym od podwórza. Elewacje tynkowane, z gładkimi narożnymi 

lizenami, od północnego-wschodu i zachodu zwieńczone pseudokrenelażem. Na osi 

elewacji północnej i południowej portale wejściowe, a pierwotnie otwory okienne 

zamknięte odcinkowo – zamurowane. 
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Zdjęcie 5. Pralnia pałacowa 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 

2.2.3. Zespół folwarczny 

Zespół folwarczny składa się z głównego podwórza gospodarczego, obejścia, gorzelni i dwóch 

członów kolonii domów pracowników folwarcznych. 

 Podwórze – założone na rzucie wieloboku zbliżonego do wydłużonego prostokąta  

o dłuższej osi wsch.-zach., z szerokim otwarciem na park i pałac. Główne dojazdy 

znajdują się od północy i południa, gdzie zachowały się bramy w formie murowanych 

słupków z nowszymi wrotami. Druga brama od południa z dawnego ogrodu obecnie 

jest zamurowana. Przy północnym wjeździe zlokalizowany jest spichlerz, w głębi 

znajduje się drewniana szopa, sąsiadująca z parterowym domem dla pracowników 

sezonowych z IV ćw. XIX wieku, przebudowanym częściowo na początku XX wieku. 

Zabudowę północnej pierzei dziedzińca uzupełnia zrujnowany chlew z ok. 1915 roku, 

stykający się z wsuniętym w podwórze kurnikiem, kuźnią stelmacharnią z IV ćw. XIX 

w., nad którymi góruje gołębnik w kształcie czworobocznej wysokiej wieży , nakrytej 

resztkami dachu czterospadowego z okapem. Od strony wschodniej dziedziniec 

zamyka współczesny warsztat, zlokalizowany w miejsce starszego budynku, 

widocznego na planie z 1911 roku. W pierzei południowej znajduje się nowy magazyn 

i kamienna stodoła z IV ćw. XIX wieku., częściowo podpiwniczona z przemurowanymi 

szczytami. Po drugiej stronie bramy wjazdowej położona jest stajnia i obora z IV ćw. 
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XIX wieku, stykająca się prostopadle z rozbudowaną w 1970 roku oborą, zamykającą 

podwórze od zachodu. Przy niej po 1970r. od strony parku utworzono nowy wybieg. 

 Kolonia mieszkalna – zasadnicza jej część usytuowana jest na północ od podwórza, po 

wschodniej stronie drogi dojazdowej, krzyżującej się ukośnie z traktem, prowadzącym 

od centrum wsi w kierunku cmentarza parafialnego. Kolonia składa się z 6 domów 

mieszkalnych, z których dwa parterowe czworaki i sześciorak z IV ćw. XIX wieku 

położone są w zabudowie zwartej i poprzedzone od drogi ogródkami otoczonymi 

płotem sztachetowym. Dalsze dwa piętrowe domy usytuowane są w pobliżu wjazdu 

do podwórza, na niewielkim wyniesieniu terenu, zwrócone fasadą w stronę parku 

rozplanowanego po drugiej stronie drogi. 

 

Zdjęcie 6. Podwórze folwarczne  

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 

 Rządcówka – wzniesiona na początku XX wieku, murowana z cegły, podpiwniczona,  

z wysokim dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Wzniesiona na planie 

prostokąta, w części południowej – dwutraktowa, w północnej korytarz na osi 

podłużnej, do którego wejście następuje z przybudówki dostawionej do ściany 

szczytowej. Elewacje pozostawione w cegle, na osi fasady facjata. Otwory okienne  

i drzwiowe zamknięte odcinkowo.  

 Spichlerz – z IV ćw. XIX wieku, murowany z cegły, dwukondygnacyjny z użytkowym 

poddaszem, wysokim dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Wzniesiony na 

planie wydłużonego prostokąta, jednotraktowy, z wtórnym podziałem parteru na trzy 
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pomieszczenia. Elewacje tynkowane, kondygnacje rozdzielone gładkim pasem,  

z narożnymi otworami wejściowymi fasady. Fasada pięcioosiowa, z wystawką nakrytą 

daszkiem dwuspadowym, z szerokim okapem wspartym na mieczach. 

 Gorzelnia – z IV. ćw. XIX wieku, czynna do 1948r., w latach 70 XX wieku adaptowana 

na mieszkania. Murowana z cegły, z częścią ścian działowych z muru pruskiego. 

Złożona z kilku brył o zróżnicowanej wysokości, z dwukondygnacyjnym korpusem 

głównym, nakrytym dachem dwuspadowym. Budynek wzniesiony na planie 

prostokąta, od południa z zarysem fundamentów kotłowni, z zachowanym narożnym 

kominem. Elewacje pozostawione w cegle, z cokołem częściowo licowanym 

kamieniem, podzielone gzymsem kordonowym. Pierwotne otwory okienne i drzwiowe 

zamknięte odcinkowo, w fasadzie także półkoliście. 

 Dom mieszkalny – tzw. kuźnia, z IV ćw. XIX wieku, murowany z cegły, piętrowy, 

częściowo podpiwniczony, z wysokim dachem dwuspadowym, krytym dachówką. 

Wzniesiony na planie prostokąta. Elewacje ozdobione detalem z ciemniejszej cegły, 

podzielone lizenami. Elewacja szczytowa, zachodnia z dekoracyjnym pseudoportalem 

w kształcie łuku tryumfalnego i po bokach z płycinami w kształcie krzyży, zwieńczona 

szczytem schodkowym z pseudokrenelażem. 

 

Zdjęcie 7. Dom mieszkalny – tzw. kuźnia 

             

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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 Dom mieszkalny – zw. starym pałacem, z ok. połowy XIX wieku, z wnętrzem 

częściowo przebudowanym w 1912 roku. W okresie międzywojennym zamieszkały 

przez kowala, stróża i stelmacha. Murowany z cegły, piętrowy z poddaszem, na 

odcinkowo i krzyżowo sklepionych piwnicach, z dachem naczółkowym, krytym 

dachówką. Wzniesiony na rzucie prostokąta, dwutraktowy, z sienią przejściową na osi, 

a od frontu z przybudówką wejściową do piwnicy, nakrytą ziemią. Elewacje 

tynkowane, naroża wschodnie – boniowane, pozostałe ozdobione pionowymi, 

szerokimi pasami modelowanymi linearnie w tynku. Fasada symetryczna, z trójkątną 

wystawką na osi. W wejściu do piwnicy zachowane drewniane drzwi spągowe  

z ćwiekami. 

 

2.2.4. Cegielnia Lenartowice 

W zachodniej części miejscowości znajduje się nieczynna cegielnia. 

 

Zdjęcie 8. Cegielnia Lenartowice 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

2.3. Zasoby oświatowe 

 

Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach składa się ze szkoły podstawowej, przedszkola oraz 

oddziałów przedszkolnych w Rokutowie, Zawidowicach i Grodzisku. W Zespole funkcjonuje 

stołówka i świetlica. Do dyspozycji uczniów są 2 pracownie komputerowe na 19 miejsc ze 

swobodnym dostępem do Internetu. W szkole młodzież uczy się języka niemieckiego.  
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W roku szkolnym 2011/2012 w szkole podstawowej uczy się w 6 oddziałach 118 uczniów, 

natomiast do przedszkola w 2 oddziałach uczęszcza 36 dzieci. Opiekę pedagogiczną sprawuje 

łącznie 15 nauczycieli. 

2.4. Zasoby infrastrukturalne 

 

2.4.1. Sieć komunikacyjna 

Przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe, administrowane przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Pleszewie oraz drogi gminne, zarządzane przez Miasto i Gminę w Pleszewie.  

W granicach administracyjnych Lenartowic znajdują się następujące drogi gminne: 

 nr 639046P – przebiegająca od drogi gminnej nr 639073P przez Lenartowice  

i Zawidowice do drogi powiatowej nr 4337P, 

 nr 639050P – przebiegająca od drogi powiatowej nr 4338P przez Lenartowice do 

drogi krajowej nr 12, 

  nr 639051P – przebiegająca od drogi gminnej nr 639036P przez Prokopów  

i Lenartowice do drogi powiatowej nr 4338P, 

 nr 639073P – przebiegająca od drogi powiatowej nr 4340P przez Lenartowice do 

drogi krajowej nr 12, 

 nr 639099P – przebiegająca od granicy nieruchomości nr 157 przez Lenartowice do 

drogi powiatowej nr 4338P, 

 nr 639243P – ul. Jaśminowa, 

 nr 639244P – ul. Klonowa, 

 nr 639245P – ul. Wrzosowa, 

 nr 639246P – ul. Brzozowa. 

 

Ponadto przez miejscowość przebiegają następujące drogi powiatowe: 

 nr 4340P relacji Lenartowice – Tursko, klasa drogi Z, 

 nr 4338P relacji Pleszew – Grodzisko, klasa drogi Z. 

Stan techniczny dróg gminnych jest średni, natomiast dróg powiatowych niezadowalający. 

Występują liczne ubytki i nierówności.  
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2.4.2. Gospodarka wodna 

Do miejscowości woda do celów komunalnych dostarczana jest z ujęcia podziemnego 

Lenartowice o średniej wydajności 190 m³/h i Tursko B o średniej wydajności 146 m³/h. 

Wody powierzchniowe pobierane są tylko do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie.  

 

 

Wykres 5. Stopień zwodociągowania miejscowości na tle gminy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PK Sp. z o.o. oraz GUS za 2011 rok. 

 

Z wodociągu korzysta 696 mieszkańców wsi (tj. 75,9% wszystkich mieszkańców 

miejscowości). Dla porównania stopień zwodociągowania gminy Pleszew wynosi 89%. 

Wartość zwodociągowania obliczono na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  

 

2.4.3. Gospodarka ściekowa 

Miejscowość nie posiada kanalizacji sanitarnej, w związku z czym stopień skanalizowania wsi 

wynosi 0,0%, podczas gdy stopień skanalizowania gminy kształtuje się na poziomie 60,0%. 
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Wykres 6. Stopień skanalizowania miejscowości na tle gminy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PK Sp. z o.o. oraz GUS za 2011 rok. 

 

2.4.4. Gospodarka odpadami 

Na terenie Lenartowic nie znajduje się składowisko odpadów. W miejscowości prowadzona jest 

selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych we współpracy z Zakładem Usług Komunalnych 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z. o.o w Pleszewie.  

 

2.4.5. Sieć gazowa 

Miejscowość Lenartowice nie jest objęta siecią gazową. 

 

2.4.6. Telekomunikacja 

Tradycyjna sieć telekomunikacyjna na terenie miejscowości jest obsługiwana przez TP S.A. 

Gospodarstwa domowe mają możliwość stałego podłączenia do sieci Internet poprzez łącza 

w/w operatora. Połączenia z siecią Internet realizowane są za pomocą łączy radiowych. 

 

2.5. Zasoby rekreacyjne 

W miejscowości Lenartowice znajduje się boisko do gry w piłkę nożną (przy budynku szkoły), 

boisko do koszykówki oraz plac zabaw dla dzieci. Stan infrastruktury rekreacyjnej jest 

niezadowalający.  
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Zdjęcie 9. Plac zabaw w Lenartowicach 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

  

Przy ZSP w Lenartowicach funkcjonuje boisko sportowe z zadaszeniem i zapleczem socjalnym, 

budowa zakończona w 2010 r. została dofinansowana w ramach programu Odnowa i Rozwój 

Wsi ze środków LEADER. 

 

Zdjęcie 10. Boisko sportowe z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach 

                      

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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Przez Lenartowice przebiegają następujące szlaki piesze i rowerowe: 

 Szlak żółty – Pleszew – Lenartowice – Tursko o łącznej długości 14 km. Szlak najpierw 

wiedzie przez tereny rolnicze, a następnie przez lasy w sąsiedztwie doliny Neru, 

częściowo po drogach nieutwardzonych – piaszczystych. W Lenartowicach szlak 

przebiega obok kościoła, parku i pałacu, dalej trasa wiedzie przy cmentarzu  

w kierunku Zawidowic. 

 Szlak rowerowy wokół Gminy Pleszew o łącznej długości 75,0 km. Lenartowice 

znajdują się na 4 kilometrze trasy. Szlak rozpoczyna się w zachodniej części 

miejscowości, a kończy we wschodniej części wsi. 

 Transwielkopolska Trasa Rowerowa – południowy odcinek trasy łączy wiele 

ciekawostek krajoznawczych – architektonicznych i przyrodniczych. Trasa przebiega 

przez Środę Wielkopolską, Miłosław, Żerków, Pleszew, Kalisz, Ostrów Wielkopolski  

i Ostrzeszów. Lenartowice znajdują się na 112 kilometrze trasy. 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie 
realizowana operacja 

Mocne strony Słabe strony 

1. Lokalizacja na drogach powiatowych i 
gminnych. 

2. Niewielka odległość od Pleszewa. 
3. Wzrastająca liczba ludności. 

4. Lokalizacja na szlakach turystycznych. 

5. Zasoby kulturowe. 
6. Dostęp do szkoły i przedszkola. 

7. Dostęp do boisk sportowych. 
8. Dostęp do Internetu. 

 

1. Brak zadowalającej infrastruktury 
rekreacyjnej: w tym placu zabaw dla dzieci. 

2. Brak kanalizacji sanitarnej i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

3. Niewielka liczba organizacji pozarządowych 

4. Brak sieci gazowej. 
5. Zły stan techniczny części dróg. 

 

 
 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Korzystne położenie geograficzne. 

2. Rozwój gminy w aspekcie współpracy 
międzynarodowej. 

3. Możliwość pozyskania środków finansowych 
Unii Europejskiej. 

1. Ograniczone możliwości finansowe budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew. 
2. Brak zaangażowana społeczności lokalnej  

w rozwój miejscowości. 
3. Emigracja młodzieży do dużych miast w tym 

odpływ osób wykształconych. 
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4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej  
7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości,  
w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju 
miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich 
realizacji 

4.1. Priorytety rozwoju miejscowości Lenartowice 

Proponowane kierunki rozwoju miejscowości Lenartowice: 

 Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w tym urządzenie placu 

zabaw. 

 Stworzenie mieszkańcom korzystnych warunków życia i rozwoju. 

 Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na terenie miejscowości. 

 Rozwój infrastruktury komunalnej (drogi, chodniki, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna). 

 Promocja zasobów kulturalnych miejscowości. 

 Promocja zasobów przyrodniczych miejscowości – dostosowanie i rozpowszechnienie 

miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez budowę ścieżek rowerowych, szlaków pieszych 

oraz zagospodarowanie pobliskich terenów. 

4.2. Planowane działania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące 
społeczność lokalną w latach 2012-2020 

W ramach Planu Odnowy Miejscowości Lenartowice zakłada się realizację następujących zadań 

inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną, których szczegółowy 

harmonogram został przestawiony poniżej: 

Nazwa zadania 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Urządzenie placu zabaw w Lenartowicach 
                   
Budowa dróg na osiedlu w Lenartowicach 
          
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Lenartowicach          
Cykliczne przedsięwzięcia kulturalne w 
Lenartowicach                   
Cykliczne przedsięwzięcia sportowo-
rekreacyjne                   
Edukacja i integracja mieszkańców 
Lenartowic                   
Budowa tras i ścieżek rowerowych 
          
Remont drogi powiatowej Rokutów - 
Pleszew          
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 Urządzenie placu zabaw w Lenartowicach 

Numer projektu 01-Lenartowice/POM 

Nazwa projektu Urządzenie placu zabaw w Lenartowicach 

Wnioskodawca Gmina Pleszew 

Cel projektu Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 
zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych, społecznych i 

kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów 
wiejskich. Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 

specyfiki obszarów wiejskich, wzrost atrakcyjności turystycznej i 

inwestycyjnej obszarów wiejskich.  

Przeznaczenie Społeczność lokalna 

Harmonogram realizacji 2012-2013 

Wartość projektu 50.000 PLN 

Źródło finansowania  środki budżetu Miasta i Gminy Pleszew 

 środki Unii Europejskiej 

 

 

 

 Budowa dróg na osiedlu w Lenartowicach 

 

Numer projektu 02-Lenartowice/POM 

Nazwa projektu Budowa dróg na osiedlu w Lenartowicach 

Wnioskodawca Gmina Pleszew 

Cel projektu Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców miejscowości. 

Przeznaczenie Społeczność lokalna 

Harmonogram realizacji 2012-2017 

Wartość projektu 3340.000 PLN 

Źródło finansowania  Środki budżetu Miasta i Gminy Pleszew,  

 środki Unii Europejskiej,  

 środki zewnętrznych instytucji finansujących. 

 

 

 

 

 



 

 
Plan Odnowy Miejscowości Lenartowice 

 

 

Miasto i Gmina Pleszew 

 

26 

 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach 

Numer projektu 03-Lenartowice/POM 

Nazwa projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach 

Wnioskodawca Gmina Pleszew 

Cel projektu Wzrost jakości życia i pracy na terenach wiejskich w tym 
zaspokojenie potrzeb fizjologicznych mieszkańców Lenartowic. 

Rozwój infrastruktury technicznej wsi. Ochrona środowiska. 

Przeznaczenie Społeczność lokalna 

Harmonogram realizacji 2012 i 2015 

Wartość projektu 303.000 PLN 

Źródło finansowania  środki budżetu Miasta i Gminy Pleszew,  

 środki Unii Europejskiej. 

 

 

 Cykliczne przedsięwzięcia kulturalne w Lenartowicach 

Numer projektu 04-Lenartowice/POM 

Nazwa projektu Cykliczne przedsięwzięcia kulturalne w Lenartowicach 

Wnioskodawca Organizacje pozarządowe, Rada Sołecka, Szkoła 

Cel projektu Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców 

wsi, rozwijanie działalności istniejących organizacji 
pozarządowych. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki 

obszarów wiejskich. 

Przeznaczenie Społeczność lokalna 

Harmonogram realizacji 2012-2020 

Wartość projektu Średnia wartość jednego projektu: ok. 1.000 zł. 

Planuje się, że w ciągu roku odbędzie się 10 projektów. 

Łączna wartość projektów: 45.000 zł. 

Źródło finansowania  środki własne,  

 środki budżetu Miasta i Gminy Pleszew,  

 środki Unii Europejskiej,  

 środki sponsorów,  

 środki zewnętrznych instytucji finansujących. 
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 Cykliczne przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne 

Numer projektu 05-Lenartowice/POM 

Nazwa projektu Cykliczne przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne 

Wnioskodawca Organizacje pozarządowe, Rada Sołecka, Szkoła 

Cel projektu Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości, rozwijanie 

działalności istniejących organizacji pozarządowych. 

Przeznaczenie Społeczność lokalna 

Harmonogram realizacji 2012-2020 

Wartość projektu Średnia wartość jednego projektu: ok. 500 zł. 

Planuje się, że w ciągu roku odbędzie się 5 projektów. 

Łączna wartość projektów: 22.500 zł. 

Źródło finansowania  środki własne,  

 środki budżetu Miasta i Gminy Pleszew,  

 środki Unii Europejskiej,  

 środki sponsorów,  

 środki zewnętrznych instytucji finansujących. 

 

 Edukacja i integracja mieszkańców Lenartowic 

Numer projektu 06-Lenartowice/POM 

Nazwa projektu Edukacja i integracja mieszkańców Lenartowic 

Wnioskodawca Organizacje pozarządowe, Rada Sołecka, Urząd Miasta i Gminy 

Pleszew 

Cel projektu Podniesienie kompetencji i wykształcenia mieszkańców. 

Przeznaczenie Społeczność lokalna 

Harmonogram realizacji 2012-2020 

Wartość projektu Średnia wartość jednego projektu: ok. 500 zł. 

Planuje się, że w ciągu roku odbędzie się 5 projektów. 

Łączna wartość projektów: 22.500 zł. 

Źródło finansowania  środki własne,  

 środki budżetu Miasta i Gminy Pleszew,  

 środki Unii Europejskiej,  

 środki sponsorów,  

 środki zewnętrznych instytucji finansujących. 
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 Budowa tras i ścieżek rowerowych 

Numer projektu 07-Lenartowice/POM 

Nazwa projektu Budowa tras i ścieżek rowerowych 

Wnioskodawca Gmina Pleszew 

Cel projektu Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców. Promocja turystyczna miejscowości.  

Przeznaczenie Społeczność lokalna 

Harmonogram realizacji 2018-2019 

Wartość projektu 200.000 PLN  

Źródło finansowania  środki własne,  

 środki budżetu Miasta i Gminy Pleszew,  

 środki Powiatu Pleszewskiego, 

 środki Unii Europejskiej,  

 środki sponsorów. 

 

 

 Budowa drogi powiatowej Rokutów - Pleszew 

 

Numer projektu 08-Lenartowice/POM 

Nazwa projektu Budowa drogi powiatowej Rokutów – Pleszew* 
 
*termin uzależniony od inwestora 

Wnioskodawca Starostwo Powiatowe w Pleszewie 

Cel projektu Poprawa infrastruktury technicznej wsi. Zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców miejscowości. 

Przeznaczenie Społeczność lokalna 

Harmonogram realizacji 2015-2016 

Wartość projektu 7 000.000 PLN 

Źródło finansowania  Środki Powiatu Pleszewskiego, 

 Środki budżetu Miasta i Gminy Pleszew,  

 środki Unii Europejskiej,  

 środki zewnętrznych instytucji finansujących. 
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4.3. Przedsięwzięcie kluczowe dla odnowy miejscowości 

 

Przedsięwzięciem kluczowym dla odnowy miejscowości Lenartowice jest zadanie pn. „Urządzenie 

placu zabaw w Lenartowicach”. Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich.  

 

Rekreacja i turystyka są aspektami, co raz częściej podejmowanymi na szczeblu lokalnym. 

Wszystkie działania tego typu pomagają bowiem obywatelom  zachować sprawność fizyczną, 

intelektualną a także przyczyniają się do lepszego zagospodarowania czasu wolnego dzieci  

i dorosłych. Niniejszy projekt kładzie nacisk na rozwój rekreacji ruchowej wśród dzieci  

i młodzieży na terenie sołectwa Lenartowice. Uprawianie rekreacji ruchowej ma dla młodego 

człowieka same korzyści. Przyczynia się do stymulowania rozwoju psychofizycznego, kreuje 

pozytywne zachowania z uwagi na fakt, że sport pozwala odreagowywać stres, a także sprawia, 

że ludzie mają chęć i motywację do działania i aktywności. Ma to bardzo duże znaczenie dziś  

w dobie XXI wieku, kiedy tak dużą uwagę przykłada się do podejmowania zdrowego trybu życia. 

Rozwojowi rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży na terenie Lenartowic ma sprzyjać 

„Urządzenie placu zabaw”. 

 

Realizacja inwestycji będzie również pozytywnym przykładem dla mieszkańców, iż warto 

podejmować wspólne działania na rzecz wsi, a wieś Lenartowice będzie dobrym przykładem, iż 

integracja i aktywne działanie przynosi rezultaty. Projekt będzie stymulował kolejne działania  

na rzecz zachowania tradycji i tożsamości społeczności wiejskiej, będzie scalał miejscową ludność,  

a w dłuższej perspektywie przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu wartości życia na wsi. 

 

W ramach projektu przewiduje się  wykonanie robót ziemnych oraz montaż następujących 

urządzeń: 

 zestaw zabawowy, 

 huśtawka wahadłowa podwójna 3-14 lat (2 sztuki), 

 karuzela młynek z siedziskami, 

 huśtawka wagowa, 

 huśtawka bujak, 

 ławki drewniane z oparciem (2 sztuki), 

 kosz na śmieci drewniany, 

 stojak na rowery. 
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Rysunek 1. Wizualizacja placu zabaw w Lenartowicach 

 

     Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 

Szacunkowa wartość projektu: 50.000 PLN. 

Okres realizacji: 2012-2013. 
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5. Opis i charakterystyka obszarów, o których mowa w §4 ust. 1 

pkt. 5, tj. opis obszarów o szczególnym znaczeniu 
zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających 
nawiązywaniu kontaktów społecznych. 

Na terenie miejscowości Lenartowice miejscem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych są: 

a) sala wiejska w równym stopniu służy zarówno organizacjom działającym na terenie 

Lenartowic, których zadaniem jestem rozwój dziedzictwa duchowego i kulturowego wsi jaki  

i poszczególnym grupom społecznym (dzieci, dorośli), indywidualnym mieszkańców ale 

również odwiedzającym miejscowość gościom . Miejsce to stwarza warunki do:  

 uprawiania rekreacji, 

 rozwijania zainteresowań mieszkańców, 

 rozwoju turystyki, 

 zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców. 

b) boisko sportowe z zadaszeniem i zapleczem socjalnym, funkcjonujące przy ZSP  

w Lenartowicach. Jako że budowa inwestycji, o której mowa była wyrazem oddolnej 

inicjatywy osób najbardziej zainteresowanych, mieszkańcy chętnie angażują się do chwili 

obecnej w sprawy  z nią związane. Lokalni społecznicy organizują różnego rodzaju 

przedsięwzięcia sportowe czy też o charakterze społeczno – kulturalnym. Dzięki temu 

Lenartowice są miejscowością, która jest chętnie odwiedzaną przez mieszkańców 

sąsiednich miejscowości. Na rzecz prac mających na celu koordynowanie rozwoju 

inwestycji zaangażowani są też pracownicy Zespołu Szkół Publicznych. Udział kapitału 

ludzkiego w tym aspekcie jest zatem znaczący i wystarczający, żeby mówić o istotny 

wpływie na rozwój gospodarczy regionu.  

c) kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, którego celem jest kształtowanie wśród 

społeczności lokalnej przyjętego systemu wartości i postaw moralnych. W kościele 

odbywają się różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne o charakterze religijnym, 

stwarzające możliwość do integracji mieszkańców sołectwa. 

d) budynek  Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, spełniający funkcje 

statutowe związane z edukacją przedszkolną i edukacją szkolną dzieci oraz młodzieży,  

który ze względu na cechy funkcjonalno – przestrzenne stwarza warunki do podejmowania  

i organizowania różnych inicjatyw społecznych. 

e) figura NMP Niepokalanie Poczętej oraz figura Serca Jezusowego, miejsca 

podejmowania inicjatyw o charakterze religijnym. 


