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Zał�cznik  
do Uchwały Nr XXX/202/2005  
Rady Miejskiej  
w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Rozwoju Miejscowo�ci 
Kowalew  

 
 
 
 

 

 

 

Plan Rozwoju Miejscowo�ci  
powstał z inicjatywy i z udziałem mieszka�ców wsi.  

Znaj�c swoje potrzeby dokonano opisu stanu istniej�cego,  
jak równie� dokonano wyboru kierunków rozwoju wsi.  

Na tej podstawie wskazano projekty, których  
realizacja niezb�dna jest dla rozwoju i odnowy wsi.  

Plan został zatwierdzony przez Rad� Sołeck�,  
a nast�pnie przez zebranie mieszka�ców wsi,  

które odbyło si� w dniu 09.03.2005. 
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I. Charakterystyka miejscowo�ci 
 

Kowalew poło�ony jest w zachodniej cz��ci Gminy Pleszew (Mapa 1), w południowo 

wschodniej cz��ci województwa wielkopolskiego. Rejon wsi jest najwy�ej poło�onym 

punktem Gminy (155 m npm). 

Kowalew w �ródłach pojawia si� w 1414 r. pod nazw� Cowalewo. W XV i XVI w. była to 

własno�� Kowalewskich, a nast�pnie Parczewskich. Kolejnymi wła�cicielami byli 

Kurcewscy z Komorza, którzy w latach 70-tych XIX w. odsprzedali maj�tek Leonowi 

Mukuławskiemu, posłowi do Sejmu Pruskiego. Od 1891r. dobra Kowalewa pozostawały w 

r�kach Komisji Kolonizacyjnej, która je rozparcelowała. Pozostała jednak resztówka, 

której wła�cicielami kolejno byli: Bruggemann, Karol Konstanty Bylina Brzozowski, a od 

1950 r. jego troje dzieci: El�bieta Gozimirska, Krystyna Maria Potocka i Karol Bylina 

Brzozowski. 

 

          Mapa 1 
 

 
 

 

Powierzchnia ogółem wsi wynosi 808,29 ha. Z tego grunty orne 649,35 ha; sady 10,43 ha; 

ł�ki 37,85 ha; pastwiska 2,79 ha; grunty pod lasami 2,04 ha; grunty pod wodami 6,05 ha; 

u�ytki kopalne 0,41 ha; tereny komunikacyjne 42,26 ha; tereny zabudowane 

zurbanizowane i rekreacyjne 50,52 ha; tereny ró�ne i nieu�ytki 6,59 ha. 

 

 

Kowalew 
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Rysunek: Struktura gruntów ornych (dane w ha). 

 

110,34

207,22

78,91

111,89

126,86

14,13

Klasa IIIa Klasa IIIb Klasa IVa Klasa IV b Klasa V Klasa VI
 

 
�ródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urz�du Miasta i Gminy na podstawie danych 

Starostwa Powiatowego. 

 
Przez wie� przebiegaj� drogi powiatowe nr 13105 (Pleszew – Dobrzyca), 13312 

(Kowalew – Suchorzew), 13311 (Kowalew – Kurcew), 13175 (Kowalew – So�nica) oraz 

13369 (Kowalew – Pleszew). Drogi gminne na terenie wsi oznaczone s� nr 12. We wsi s� 

nast�puj�ce ulice: Baranów, Berlinga, Bolesława Chrobrego, Brzózki, Cegielniana, 

Cmentarna, Dworcowa, Fabianowska, Fabryczna, Grunwaldzka, Jana III Sobieskiego, 

Jaroci�ska, Ko�cielna, Kowalewiec, Ł�kowa, Mickiewicza, Piłsudskiego, Pokoju, 

Przyjazna, Rataja, Rzemie�lnicza, Sienkiewicza, Sikorskiego, Stanisława Mikołajczyka, 

Suchorzewska, Wawrzyniaka, Witosa, Wolno�ci, 24 Stycznia. 

 

W ewidencji działalno�ci gospodarczej zarejestrowanych jest 89 podmiotów 

gospodarczych – to najwi�ksza liczba podmiotów gospodarczych we wsiach 

pleszewskich. W miejscowo�ci znajduje si� 357 gospodarstw domowych (wg stanu na 

dzie� 31.12.2004 roku). 

 
Tabela: Liczba i struktura ludno�ci. 

Przedział wiekowy Kobiety M��czy�ni Razem 
0-20 218 240 458 
21-60 480 469 949 
Powy�ej 60 lat 125 82 207 
Razem 823 791 1.614 
�ródło: Wydział Spraw Obywatelskich UMiG. 
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Tabela: Wykaz istniej�cych obiektów małej retencji wodnej na terenie wsi Kowalew. 

Lokalizacja zbiornika 
 – nazwa cieku 

Rok 
realizacji 

Powierzchnia 
zalewu 

 [ha] 

Pojemno�� 
[tys. m3] 

Przeznaczenie 
zbiornika 

Miasto i Gmina Pleszew 
rz. Ner Kowalew bd 2,20 20,00 staw rybny 
rz. Ner Kowalew bd 2,06 18,00 staw rybny 
rz. Ner Kowalew bd 0,23 2,50 staw rybny 
rz. Ner Kowalew bd 0,36 4,00 staw rybny 
�ródło: Program Ochrony �rodowiska dla Powiatu Pleszewskiego, Pozna� 2003. 

 

W Kowalewie, na pograniczu z gmin� Kotlin (pow. jaroci�ski) znajduje si� zło�e iłów 

plioce�skich, które udokumentowane jest dla nieczynnej cegielni w Kowalewie. 

Powierzchnia zło�a wynosi 6,8 ha, posiada ono udokumentowane zasoby w kat. „B” w 

ilo�ci 833 tys.m3 (bilansowe) i 120 m3 (poza bilansowe). W Kowalewie najwi�kszym 

zakładem produkcyjnym jest Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-Dobrzyca, 

która istnieje od ponad 120 lat. Zakład jest znacz�cym w regionie producentem wyrobów 

mleczarskich1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Szerzej na temat OSM zob.: J. Szymkowiak, Historia Okr�gowej Spółdzielni Mleczarskiej 
Kowalew-Dobrzyca, „Rocznik Pleszewski 2003”, Pleszew 2004, s. 71- 74. 
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Wie� Kowalew w obiektywie 
 
 

 
Nowoczesny i najwi�kszy we wsi zakład -  

OSM Kowalew 
 
 

 
Zabytkowy dwór w Kowalewie 

 
 
 

 
Stra�nica OSP 

 
Tereny przyległe do stra�nicy  

– miejsce pod boisko sportowe i rekreacyjne 
 
 
 

 
Zespół Szkół Publicznych 

 
 

 
Przedszkole w Kowalewie 
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Dworzec kolejowy 

 
Ko�ciół 

 

 

II. Mocne i słabe strony miejscowo�ci Kowalew. 
Do mocnych stron wsi nale�y: 

- Zaawansowany proces kanalizowania wsi. 

- Dobre poło�enie komunikacyjne: drogowe, a zwłaszcza kolejowe. 

- Bliskie poło�enie wobec miasta. 

- Aktywne organizacje działaj�ce we wsi (m.in. OSP, KGW, Kółko rolnicze). 

- Dobry dost�p do o�wiaty. 

 

Do słabych stron wsi nale�y: 

- Zły stan cz��ci dróg, ulic i chodników. 

- Brak boiska do piłki no�nej i terenów rekreacyjnych. 

- Brak �wietlicy wiejskiej. 

- Niewystarczaj�ca ilo�� pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

- Niewystarczaj�cy dost�p do telefonów oraz internetu. 
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III. Inwentaryzacja zasobów wsi. Stan rzeczywisty i kierunki 

działania. 
 

Analiza 
 

Diagnoza 
 

Prognoza Program / 
Projekty 

 

Kluczowe 
obszary 

problemowe 
rozwoju Co jest ? Jak jest ? Jak ma by� ? Co trzeba zrobi�  

Ko�ciół 
 
 

Zadbany 
 

Upi�kszony teren 
wokół ko�cioła. 

1. Przebudowa-
nie parkanu. 

2. Nasadzenie 
nowych drzew 
i krzewów 

3. Poprawa 
stanu alei  
i drogi 
wewn�trznej. 

 
Stra�nica OSP 

 
 

1. Nowoczesny 
obiekt. 

2. Oddana do 
u�ytku cze�� 
gara�owa. 

3. Cze�� 
budynku 
znajduje si� w 
stanie 
surowym. 

4. Teren wokół 
obiektu jest 
niezagospoda-
rowany. 

Rozszerzona 
działalno�� 
stra�nicy na cele 
�wietlicy wiejskiej, 
a teren wokół 
zagospodarowany 
na cele sportowo-
rekreacyjne. 
  

1. Doko�czenie 
prac 
budowlanych, 
instalacyjnych 
i 
monta�owych 
w budynku na 
potrzeby sali 
wiejskiej. 

2. Zakup 
niezb�dnego 
wyposa�enia 
do sali 
wiejskiej. 

3. Rozpocz�cie 
prac przy 
budynku na 
cele boiska 
sportowego 
oraz miejsca 
na sp�dzenie 
wolnego 
czasu. 

Co nas 
wyró�nia ? 

Dworzec kolejowy Zaniedbany 
zarówno budynek 
dworca, jak  
i otaczaj�cy go 
teren. 

Zadbany, b�d�cy 
wizytówk� 
miejscowo�ci, jak i 
Miasta i Gminy 
Pleszew. 

1. Wykonanie 
prac 
remontowych 
wewn�trz 
budynku.  

2. Uporz�dkowa
nie 
przyległego 
terenu, w 
tym: 
wykonanie 
o�wietlenia, 
remontu 
nawierzchni 
peronów itp. 
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 Zespół Szkół 
Publicznych 
 
 

Obiekt zbudowany 
w latach 70-tych 
XX wieku, który 
składa si� z 
budynku 
dydaktycznego 
wraz z zapleczem 
oraz z sali 
gimnastycznej. 
Stan techniczny 
jest zły i wymaga 
kapitalnego 
remontu. Brak jest 
boisk sportowych. 

1. Szkoła 
wyremonto-
wana z 
dobrze 
wyposa�o-
nym 
zapleczem 
dydakty-
cznym. 

2. Oszcz�dna w 
utrzymaniu. 

3. Oddziałuj�ca 
na lokalne 
�rodowiska.  

4. Dostosowanie 
istniej�cej 
bazy 
sportowej do 
prowadzenia 
wszechstron-
nych zaj�� 
dla 
mieszka�ców 
wsi. 

1. Remont 
kapitalny 
dachu, stolarki 
okiennej i 
drzwiowej, 
sanitariatów, 
stołówki i 
posadzek. 

2. Zamontowanie 
ogrzewania 
ekologicznego 

3. Zakup 
niezb�dnego 
wyposa�enia 
dydaktycz-
nego. 

4. Realizacja 
działa� 
integruj�cych 
społeczno�� 
wiejsk�. 

 

 Kółko rolnicze 
 
 

Budynki i sprz�t w 
znacznym stopniu 
wyeksploatowane 
– przestarzały 
technologicznie. 

Wyposa�ony w 
nowoczesny 
sprz�t 
przystosowany do 
dobrej praktyki 
rolniczej oraz 
wyremontowane 
budynki. 

1. Remont 
obiektów. 

2. Wymiana 
parku 
maszynowego 
– zakup 
nowych 
maszyn i 
urz�dze�. 

3. Utwardzenie 
placu i drogi 
dojazdowej. 

Funkcje wsi 1. Mieszkaniowa. 
2. Usługowo-

produkcyjna. 
3. Rolnicza. 

W ostatnich 
latach obserwuje 
si� napływ 
ludno�ci do 
miejscowo�ci, 
dogodna 
lokalizacja 
stwarza 
atrakcyjne 
warunki dla 
rozwoju 
mieszkalnictwa.  
 
  

1. Rozbudowa-
na funkcja 
usługowa 
oraz 
produkcyjna. 

2. Kontynuacja 
rozwoju 
funkcji 
mieszkanio-
wej wsi. 

3. Rozbudowa-
na 
infrastruktura 
słu��ca 
rozwojowi 
kultury, 
rekreacji i 
sportu. 

 

1. Realizacja 
inwestycji 
infrastruktu-
ralnych 
zwi�zanych 
ze wzrostem 
atrakcyjno�ci 
miejscowo�ci 
(zako�czenie 
kanalizacji, 
budowa dróg, 
chodników i 
o�wietlenia. 

2. Budowa sali 
wiejskiej i 
rozwój 
kulturalno-
społeczny 
wsi. 

Kim s� 
mieszka�cy? 

1. Indywidualni 
rolnicy. 

2. Młodzie�. 
3. Emeryci, 

renci�ci. 

1. Mieszka�cy 
zwi�zani ze 
wsi�. 

2. Zaanga�owa-
nie dzieci  

1. Wysoki 
poziom 
zaanga�owa-
nia 
mieszka�ców 

1. Organizowa-
nie ró�nych 
spotka� w 
nowej sali 
wiejskiej 
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4. Wła�ciciele  
i pracownicy 
miejscowych 
podmiotów 
gospodar- 
czych. 

5. Ludno�� 
napływowa. 

 

i młodzie�y  
w sprawy wsi. 

3. Aktywni 
mieszka�cy 
wsi. 

 

w sprawy wsi. 
 

(KGW, 
stra�acy, 
rolnicy, dzieci  
i młodzie�). 

2. Podnoszenie 
poziomu 
wykształcenia. 

3. Aktywizacja 
mieszka�ców 
poprzez 
realizacj� 
wspólnych 
działa� dla 
dobra wsi. 

Z czego si� 
utrzymuj� ? 

1. Praca we wsi  
i poza wsi� w 
usługach oraz 
produkcji. 

2. �wiadczenia 
emerytalno-
rentowe. 

3. Zasiłki dla 
bezrobotnych. 

4. Praca w 
administracji. 

Zró�nicowany 
poziom dochodów 
mieszka�ców wsi. 

Zapewnione 
godziwe dochody 
mieszka�ców. 

 

1. Tworzenie 
odpowiednich 
warunków do 
rozwijania 
działalno�ci 
handlowej, 
usługowej. 

2. Tworzenie 
podstaw i 
mo�liwo�ci do 
utworzenia 
nowych miejsc 
pracy poza 
rolnictwem. 

3. Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych. 

Jak jest 
zorganizowana? 

1. Rada Sołecka. 
2. Koło 

Gospody� 
Wiejskich. 

3. Rada 
Parafialna. 

4. Ochotnicza 
Stra� Po�arna. 

5. Kółko rolnicze. 

Utrudnione 
współdziałanie 
poszczególnych 
grup – brak 
odpowiedniego 
miejsca, w którym 
mo�na 
organizowa� 
spotkania.  
 
 

1. Rozszerzona 
współpraca ze 
szkoł� oraz 
mi�dzy 
organizacjami 
wiejskimi.  

2. Wi�ksza 
aktywno�� 
mieszka�ców 
ni� w latach 
poprzednich. 

3. Podtrzymywa-
nie i rozwój 
stosunków 
mi�dzyludz-
kich. 

1. Organizo-
wanie 
zawodów 
sportowych, 
konkursów. 

2. Organizo-
wanie 
imprez przez 
poszczegól-
ne 
organizacje.  

Propozycje dla 
młodzie�y? 

1. Zaj�cia 
szkolne. 

2. Zaj�cia  
w OSP. 

1. Zaj�cia 
odbywaj� si� 
raz w tygodniu, 
w 
niekorzystnych 
warunkach. 

2. Brak obiektów 
rekreacyjnych 
w celu 
sp�dzania 
wolnego 
czasu. 

3. Brak placu gier 

1. Utworzona 
�wietlica 
�rodowisko-
wa, boisko 
sportowe oraz 
plac 
�wiczeniowy 
dla dru�yn 
sportowych.  

2. Udział dzieci 
w szerszej 
gamie zaj�� 
pozaszkol-

1. Budowa sali 
wiejskiej i 
adaptacja 
przyległego 
terenu na 
boisko. 

2. Organizowa-
nie imprez 
kulturalno – 
sportowych 
zapewniaj�-
cych aktywne 
sp�dzanie 
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i zabaw. nych 
(warsztaty 
malarskie, 
muzyczne, 
internetowe). 

 
 

wolnego 
czasu i 
rozrywk�. 

3. Powołanie 
stałych 
zespołów 
zaintereso-
wa�. 

Jak 
rozwi�zywane s� 

problemy ? 

1. Rada 
Sołecka. 

2. Rada Miejska. 
3. Mieszka�cy. 
4. Zebranie 

Wiejskie. 
5. Urz�d Miasta 

i Gminy. 

1. Współpraca 
układa si� 
pomy�lnie. 

2. Nawi�zana 
współpraca z 
innymi wsiami. 
 

Poprawny sposób 
przepływu 
informacji mi�dzy 
mieszka�cami  
o prowadzonych 
przedsi�wzi�ciach 
i najwi�kszych 
problemach. 

1. Organizowa-
nie imprez 
wiejskich 
(integracja). 

2. Uaktywnienie 
działalno�ci 
społeczno�ci 
wiejskiej. 

 
Obyczaje 

i tradycje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizowane s� 
uroczysto�ci z 
okazji: 

- Do�ynek 
wiejskich. 

- Dnia 
Stra�aka. 

- Dnia Kobiet. 
- Dnia 

Seniora. 
 
Ka�dego roku 
równie� odbywa 
si� festyn wiejski 
oraz Opłatek 
Bo�onarodzenio-
wy. 
 

Kultywowanie 
tradycji  
i obyczajów jest 
utrudnione – brak 
własnego miejsca 
spotka� (brak sali 
wiejskiej). 
 

1. Rozwini�ta 
wielokierunko-
wa 
współpraca ze 
szkoł�. 

 
2. Nawi�zana 

wi�ksza 
współpraca 
pomi�dzy 
poszczegól-
nymi 
organizacjami 
na wsi. 

 
 

1. Powołanie  
i rozwini�cie 
wspólnych 
zespołów 
zaintereso-
wa�. 

2. Ukierunkowa-
nie zaintereso-
wa� na 
kontynuowa-
nie tradycji 
wiejskich. 

3. Uaktywnienie 
grupy 
społecznej wsi 
w wieku 
poprodukcyj-
nym. 

Przydro�y krzy� 
zabytkowy. 

Odnowiony Zachowany 
obecny stan 
krzy�a. 

Wykonywanie 
bie��cych 
napraw.  

Tablica 
pami�tkowa na 
murach dworca 
PKP. 

Tablica w dobrym 
stanie. 

Utrzymany dobry 
stan tablicy.  

Wykonywanie 
bie��cych prac 
czyszcz�cych  
i ewentualnych 
konserwacji.  

Atrakcje wsi. 

Zabytkowy dwór.  Zaniedbany. Zadbany, pełni�cy 
funkcj� 
reprezentacyjn� 
wsi. 

1. Wykonanie 
remontu 
elewacji 
budynku 
i prac 
wewn�trz 
obiektu. 

2. Odnowienie 
płotu i prace 
porz�dkowe 
ogrodu. 
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Jak wygl�da 

wie� ? 
Wie� o układzie 
ulicowym, 
zachowany 
łanowy układ pól. 

1. Niektóre 
posesje 
zaniedbane. 

2. Brak dróg na 
osiedlu 
mieszkanio-
wym. 

3. Drogi 
gruntowe. 

1. Drogi  
i chodniki  
w dobrym 
stanie. 

2. Estetyczny 
wygl�d 
budynków 
mieszkalnych 
i całych 
posesji. 

 

1. Wspólne 
prace 
porz�dkowe.  

2. Remont dróg 
i chodników 
oraz ci�gów 
�ródpolnych. 

3. Poprawienie 
wygl�du 
zewn�trznego 
budynków. 

4. Uczestnictwo 
w ró�nego 
rodzaju 
konkursach, 
zmierzaj�-
cych do 
poprawy 
estetyki 
zagród wsi. 

5. Organizowa-
nie konkursu 
na 
najładniejsze 
obej�cie, 
elewacje 
budynku. 

Jakie s� 
mieszkania 
i obej�cia ?  

1. Domy 
jednorodzinne.  

2. Przydomowe 
ogródki.  

3. Gospodarstwa 
rolne. 

 

1. Cz��� domów 
wymaga prac 
remontowych 
i porz�dko-
wych 
ogródków, 
płotów, 
budynków 
gospodar-
czych 

2. Wie�  
w du�ym 
stopniu 
skanalizowa-
na. 

1. Odnowione 
domy, 
zadbane 
obej�cia. 

2. Pełne 
skanalizowa-
nie wsi. 

3. Odnowione 
płoty i 
zagospodaro-
wane ogródki.  

4. Nasadzone 
krzewy 
ozdobne. 

1. Doko�czenie  
kanalizacji 
wsi.  

2. Wykonanie 
prac 
remontowych 
i porz�dko-
wych 
ogródków, 
płotów, 
budynków 
gospodar-
czych. 

3. Organizacja 
konkursów na 
najładniejsz� 
zagrod� itp.  

Jaki jest stan 
otoczenia 
i �rodowiska ? 

1. Wie� wolna 
od du�ych 
zakładów 
przemysło-
wych. 

2. We wsi 
znajduje si� 
zakład 
produkcyjny 
OSM 
Kowalew-
Dobrzyca. 

3. Przez wie� 
przebiega 
ruchliwa 

1. Zachowane 
s� wła�ciwe 
parametry 
charaktery-
zuj�ce stan 
�rodowiska 
naturalnego.   

2. Zakład OSM 
posiada 
własn� 
oczyszczal-
nie �cieków. 

3. Niedostatecz
-na ilo�� 
pojemników 

1. �rodowisko 
nieska�one. 

2. Du�a ilo�� 
krzewów 
i drzew 
ozdobnych. 

3. Wie� w pełni 
skanalizowa-
na. 

4. Ograniczona 
niska emisja. 

 
 

1. Doko�czenie 
budowy sieci 
kanalizacyjnej 
– etap III. 

2. Zwi�kszenie 
ilo�ci 
pojemników 
do 
selektywnej 
zbiórki 
odpadów. 

3. Zgazyfikowa-
nie wsi. 
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droga, trasa 
kolejowa. 

4. Wie� nie jest 
skanalizowa-
na w cało�ci. 

do 
selektywnej 
zbiórki 
odpadów. 

Jakie jest 
rolnictwo? 

Wszystkie 
gospodarstwa 
rolne nale�� do 
rolników 
indywidual-nych. 
 

1. Przewa�aj� 
gleby III i IV 
klasy. 

2. Wi�kszo�� 
małych 
gospo-
darstw. 

3. Cz��� to 
nowoczesne 
gospo-
darstwa 
ogrodnicze – 
produkcja 
pomidorów i 
ogórków. 

1. Gospodarstwa 
przystosowa-
ne do 
wymogów UE, 
spełniaj�ce 
minimalne 
standardy  
w zakresie 
higieny oraz 
ochrony 
�rodowiska.  

2. Gospodarstwa 
ekologiczne. 

1. Szkolenia  
z zakresu 
dostosowania 
gospodarstw 
do wymogów 
UE. 

2. Zwi�kszenie 
zakresu 
tematycznego 
szkole� i 
wielko�ci 
uczestnictwa 
w zaj�ciach. 

Komunikacja ? 1. Komunikacja 
podmiejska. 

2. PPKS.  
3. PKP. 
4. Sie� 

telekomunika-
cyjna. 

5. Drogi 
asfaltowe. 

1. Wystarczaj�
ca ilo�� 
poł�cze� dla 
mieszka�-
ców. 

2. Zwi�kszenie 
poł�cze� z 
miastem dla 
podró�uj�-
cych PKP. 

Zachowany dobry 
system poł�cze� 
oraz zwi�kszona 
dost�pno�� 
komunikacyj-na 
dla podró�nych.  

1. Modernizacja 
dróg. 

2. Odbudowa-
nie 
przydro�nych 
rowów. 

  
  

 
 
 

IV. Planowane kierunki rozwoju miejscowo�ci. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo�na stwierdzi�, �e najbardziej po��danym 

kierunkiem rozwoju Kowalewa jest rozwój funkcji produkcyjno - usługowo - mieszkalnej. 

Dogodne poło�enie wzgl�dem głównych szlaków komunikacyjnych i miasta Pleszewa 

czyni z Kowalewa miejscowo�� o du�ym potencjale rozwojowym. Zwi�kszaj�ca si� liczba 

ludno�ci powoduje jednak, �e niezb�dne jest podj�cie działa� zmierzaj�cych do poprawy 

warunków umo�liwiaj�cych wypoczynek we wsi w celu zaspokojenia potrzeb społecznych  

i kulturalnych Kowalewa. 
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V. Planowane przedsi�wzi�cia.  
 

Nazwa projektu 
Termin 

realizacji 
projektu 

�ródła  
finansowania SPODZIEWANE EFEKTY 

Budowa sali wiejskiej  
z zapleczem oraz boiska 
sportowego w Kowalewie.  

2005-2006 

 
Bud�et MiG 

UE 
 

• Zaspokojenie potrzeb 
społecznych i 
kulturalnych. 

• Rozwój to�samo�ci 
społeczno�ci wiejskiej  
i zachowania 
dziedzictwa 
kulturowego. 

Doko�czenie kanalizowania 
wsi 2005-2008 

Bud�et MiG 
UE 

Inne zewn�trzne 

• Podniesienie standardu 
�ycia i pracy. 

• Wzrost atrakcyjno�ci 
inwestycyjnej. 

Budowa dróg i ulic: 
na osiedlu mieszkaniowym 
przy ul. 24 Stycznia, 
Baranów, Ł�kowa, 
Grunwaldzka-Sienkiewicza, 
Fabryczna-Cegielniana 
(przy remizie), Brzóski, 
Mickiewicza wraz z 
uzupełnieniem o�wietlenia. 

2005-2013 
Bud�et MiG 

UE 
Inne zewn�trzne 

• Podniesienie standardu 
�ycia i pracy. 

• Wzrost atrakcyjno�ci 
inwestycyjnej. 

O�wietlenie ulic: Fabryczna-
Cegielniana, Kowalewiec, 
Suchorzewska, Cmentarna, 
Chrobrego - Ko�mi�ska 

2005-2013 
Bud�et MiG 

UE 
Inne zewn�trzne 

• Podniesienie standardu 
�ycia i pracy. 

• Wzrost atrakcyjno�ci 
inwestycyjnej. 

Remont Zespołu Szkół 
Publicznych w Kowalewie. 2005-2013 

Bud�et MiG 
UE 

Inne zewn�trzne 

• Podniesienie standardu 
�ycia i pracy. 

• Zaspokojenie potrzeb 
społecznych i 
kulturalnych. 

Budowa drogi na ul. 
Ł�kowej 2005-2013 

Bud�et MiG 
UE 

Inne zewn�trzne 

• Podniesienie standardu 
�ycia i pracy. 

• Wzrost atrakcyjno�ci 
inwestycyjnej. 

Remont i uporz�dkowanie 
zabytkowego dworku wraz z 
przyległym parkiem 

2005-2013 
Bud�et MiG 

UE 
Inne zewn�trzne 

• Zaspokojenie potrzeb 
społecznych i 
kulturalnych. 

• Rozwój to�samo�ci 
społeczno�ci wiejskiej i 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego. 
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VI. Opis planowanego przedsi�wzi�cia. 
 
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszka�ców wsi 

Kowalew poprzez budow� sali wiejskiej oraz zagospodarowanie przyległego terenu na 

wiejskie boisko sportowe. Realizacja planowanej inwestycji umo�liwi zachowanie 

to�samo�ci miejscowo�ci, przyczyni si� do polepszenia warto�ci �ycia wiejskiego oraz 

upowszechni ide� zaanga�owania społeczno�ci wiejskiej w rozwój lokalny wsi.    

 

Wie� Kowalew poło�ona jest w zachodniej cz��ci Gminy, w odległo�ci 3 km od Pleszewa. 

Miejscowo�� zamieszkuje 1614 osób (stan na 31.12.2004), co powoduje, �e jest to 

najbardziej liczna wie� na terenie Gminy Pleszew. Na terenie wsi funkcjonuje Rada 

Sołecka, Koło Gospody� Wiejskich, Ochotnicza Stra� Po�arna, Kółko Rolnicze, Rada 

Parafialna oraz od 2004 roku Grupa Odnowy Wsi. Mimo, i� wie� jest zorganizowana, to 

społeczno�� nie posiada swojego stałego miejsca spotka�. Miejsca, w którym mo�na 

podejmowa� oraz rozwija� inicjatywy i działania z zakresu sfery społeczno-kulturalnej oraz 

rekreacyjno-sportowej. Obecnie mieszka�cy spotykaj� si� w Domu Parafialnym, w szkole 

oraz w pomieszczeniu Ochotniczej Stra�y Po�arnej. Brak sali wiejskiej oraz wiejskiego 

boiska sportowego ogranicza w znacznym stopniu rozwój dzieci i młodzie�y, zarówno od 

strony intelektualnej, jak i sportowej.  

 
Sala wiejska i boisko sportowe umo�liwi�: 

• organizowanie przedsi�wzi�� kultualno-społecznych: Opłatek Bo�onarodzeniowy, 

Dzie� Babci i Dziadka, Dzie� Kobiet, Dzie� Seniora, Dzie� Dziecka, 

• organizowanie szkole� i warsztatów dla rolników w zakresie dobrej praktyki 

rolniczej i przystosowania gospodarstw do standardów UE, 

• organizowanie do�ynek wiejskich oraz corocznego festynu wiejskiego, podczas 

którego b�d� prezentowane tradycyjne zawody zwi�zane z histori� miejscowo�ci  

i Wielkopolski - przede wszystkich kowalstwo, garncarstwo, 

• podejmowanie nowych zada� przez Koło Gospody� Wiejskich - kursy gotowania 

tradycyjnych potraw wielkopolskich,  

• organizowanie zaj�� sportowych dla dzieci i młodzie�y,  

• organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzie�y, w tym zaj�cia sportowe, 

warsztaty plastyczne, konkursy poprawnego czytania. 

• organizowanie spotka� okoliczno�ciowych na zlecenie. 

Równocze�nie obiekt stworzy korzystne warunki dla rozwijania działalno�ci istniej�cych 

grup wiejskich, ich wzajemnego przenikania si�, współpracy i wspólnego podejmowania 

nowych przedsi�wzi�� kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych. Realizacja inwestycji 
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b�dzie równie� pozytywnym przykładem dla mieszka�ców, i� warto podejmowa� wspólne 

działania na rzecz wsi, a Grupa Odnowy Wsi b�dzie dobrym przykładem, i� integracja 

i aktywne działanie przynosi rezultaty. 

Projekt b�dzie stymulował kolejne działania na rzecz zachowania tradycji i to�samo�ci 

społeczno�ci wiejskiej, b�dzie scalał miejscow� ludno��, a w dłu�szej perspektywie 

przedsi�wzi�cie przyczyni si� do wzrostu warto�ci �ycia na wsi.  

 

Lokalizacja i zakres projektu: 

Projekt inwestycyjny b�dzie realizowany w obiekcie znajduj�cym si� na działce nr 16  

w miejscowo�ci Kowalew, w budynku zbudowanym w 2004 roku, który w cz��ci znajduje 

si� w stanie surowym.  

 
Planuje si� wdro�y� cztery zadania inwestycyjne: 
 
A. Budowa sali wiejskiej z zapleczem – etap A – w ramach zadania wykonane zostan� 

roboty z bran�y budowlanej: budowa �cianek wewn�trznych, wykonanie sufitu 

podwieszanego; sanitarnej: monta� kompletu grzejników (w tym zawory i ruroci�gi), 

monta� zbiorników na olej opałowy; elektrycznej - wykonanie zasilania oraz instalacji 

wewn�trznej. Warto�� brutto robót: 153 354 PLN 
 

B. Budowa sali wiejskiej z zapleczem – etap B – w ramach zadania wykonane zostan� 

podłogi i posadzki, tynki wewn�trzne i okładziny, przeprowadzone zostan� roboty 

malarskie, wykonane zostan� elementy stolarki drzwiowej, zamontowane okna PCV 

oraz drzwi aluminiowe, wykonana zostanie okładzina i opaska budynku oraz w�zły 

sanitarne. Warto�� brutto robót: 260 429 PLN 
 

C. Zakup wyposa�enia – wybudowana sala wiejska zostanie wyposa�ona  

w podstawowy sprz�t kuchenny – lodówka, zmywarka, kuchenka gazowo-elektryczna, 

komplet naczy� i sztu�ców.  Warto�� brutto zadania: 7 320 PLN 
 

D. Budowa wiejskiego boiska sportowego – w ramach zadania planuje si� wykonanie 

robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych, przeprowadzenie 

mechanicznego plantowania terenu spycharkami, wykonanie robót ziemnych, orki 

glebogryzark�, roz�cielenie ziemi urodzajnej oraz wykonanie trawników dywanowych 

siewem na terenie płaskim. Warto�� brutto zadania: 110 267 PLN 

 
 
Całkowita warto�� inwestycji:    531 370 PLN 

Warto�� kosztów kwalifikowanych: 435 549 PLN 
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Bezpo�rednim rezultatem wdro�enia projektu b�dzie:  

� Wybudowana sala wiejska z zapleczem o ł�cznej powierzchni u�ytkowej: 

360,5m2   

� Wybudowane wiejskie boisko sportowe o powierzchni: 10400m2 

� Zakupione wyposa�enie kuchenne. 

 
 
Harmonogram realizacji projektu: 
 II kw.  

2005 
III kw. 
2005 

IV kw. 
2005 

I kw.  
2006 

II kw. 
2006 

III kw. 
2006 

Zło�enie wniosku  
o dofinansowanie.* 

      

Przeprowadzenie 
procedury przetargowej 

      

A. Budowa sali wiejskiej 
z zapleczem – etap A 

      

B. Budowa sali wiejskiej 
z zapleczem – etap B 

      

C. Zakup wyposa�enia. 
 

      

D. Budowa boiska 
sportowego. 

      

Zło�enie wniosku  
o płatno��. ** 

      

 
 
* - zło�enie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie  
i ochrona dziedzictwa kulturowego”.  
** - planowany termin zło�enia wniosku o płatno�� do instytucji wdra�aj�cej działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.   
 
Terminy realizacji projektu uzale�nione s� od procedur przyj�tych przez Urz�d 

Marszałkowski w Poznaniu.  

 
 

VII. Powi�zanie PRM z dokumentami planistycznymi Gminy 
Pleszew. 

 
Zapisy zawarte w Planie Rozwoju Miejscowo�ci s� zgodne ze Strategi� Rozwoju Miasta 

i Gminy Pleszew. Inwestycja budowy sali wiejskiej i boiska sportowego wpisuje si� w cel 

po�redni nr 4 – „Dbanie o rozwój kulturalny Pleszewa” w ramach celu strategicznego nr 5 

– „Kreowanie Pleszewa jako centrum kulturalnego, edukacyjnego i administracyjnego”. 

Inwestycje zwi�zane z popraw� infrastruktury drogowej s� spójne  

z celem po�rednim nr 3 – „Poprawa stanu dróg i ulic” w ramach celu strategicznego nr 1 – 

„Wzmocnienie pozycji Pleszewa poprzez popraw� dost�pno�ci i jako�ci infrastruktury 

komunikacyjnej”. Przedsi�wzi�cie remontu Zespołu Szkół Publicznych jest spójne z celem 

po�rednim nr 6 – „Edukacja mieszka�ców Miasta i Gminy Pleszew – szkolnictwo”  
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w ramach celu strategicznego nr 5 - „Kreowanie Pleszewa jako centrum kulturalnego, 

edukacyjnego i administracyjnego”.   
 

Przedsi�wzi�cia wymienione w Planie Rozwoju Miejscowo�ci s� równie� spójne  

z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, w szczególno�ci inwestycja budowy kanalizacji 

sanitarnej (III etap) oraz projekt budowy sali wiejskiej i boiska sportowego.  

 
 

VIII. Sposób monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 
planu. 

 

Plan Rozwoju Miejscowo�ci przez cały czas b�dzie podlegał monitorowaniu nie tylko 

przez mieszka�ców wsi, ale równie� władze samorz�dowe Gminy Pleszew. Utrzymany 

zostanie stały kontakt pomi�dzy opiekunem wsi (pracownik Urz�du Miasta i Gminy 

Pleszew), sołtysem, Rad� Sołeck� oraz Grup� Odnowy Wsi. Ka�dego roku organizowane 

b�dzie ogólne zebranie wiejskie z udziałem mieszka�ców wsi, przedstawicieli władz 

samorz�dowych oraz zaproszonych go�ci na którym przedstawiany b�dzie roczny raport 

z wdro�enia PRM. Ponadto planuje si�, i� realizacja planu b�dzie podlegała stałej ocenie  

w uj�ciu półrocznym (wykonywanej wspólnie przez opiekuna wsi oraz Grup� Odnowy 

Wsi), a realizacja wybranych zada� inwestycyjnych przy udziale �rodków z Unii 

Europejskiej monitorowana b�dzie w uj�ciu kwartalnym. Zgłaszanie natomiast nowych 

propozycji, ewentualnych uwag i korekt oraz spostrze�e� mo�liwa b�dzie w ka�dym 

momencie realizacji planu, przez ka�dego mieszka�ca wsi poprzez członków Grupy 

Odnowy Wsi.  

 

IX. Wykorzystane dane i materiały przy opracowaniu PRM. 
1. Anders P., Gulczy�ski A., Jackowski J., Powiat Pleszewski, Pozna� 1999.  

2. Borkiewicz M., Pleszewskie wsie (maszynopis powielony). 

3. Dane Starostwa Powiatowego w zakresie gruntów w klasach bonitacyjnych. 

4. Dane Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

5. Dane Wydziału Rozwoju Gospodarczego dotycz�ce ilo�ci podmiotów 

gospodarczych. 

6. Dane Wydziału Spraw Obywatelskich dotycz�ce liczby i struktury mieszka�ców 

wsi. 

7. Rolnictwo w Gminie Pleszew stan i kierunki rozwoju. Materiał opracowany na 

Sesj� Rady Miejskiej, Pleszew 2003, (opr. A. Ptak). 

8. Działalno�� jednostek pomocniczych gminy – sołectw i osiedli. Materiał 

opracowany na Sesj� Rady Miejskiej, Pleszew 2004, (opr. A. Ptak). 
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9. Małyszko S., Gajda Ł, Maj�tki Wielkopolskie. Tom II. Powiat Pleszewski, 

Szreniawa 1997. 

10. Program Ochrony �rodowiska Miasta i Gminy Pleszew. 

11. Program Ochrony �rodowiska dla Powiatu Pleszewskiego. 

12.  Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Gminy Pleszew. 

 


