Uchwała Nr XXIII/190/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 1 lipca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Bronów na lata 2008-2015”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2b) rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38 poz. 220)
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. Zatwierdza „Plan odnowy miejscowości Bronów na lata 2008-2015”, przyjęty uchwałą nr 3/2008
Zebrania Wiejskiego w Bronowie z dnia 8 czerwca 2008 r., stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/190/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 1 lipca 2008 r.

Bronów, Czechowice-Dziedzice, maj 2008
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Wprowadzenie

Planowanie rozwoju jest dobrą praktyką każdej społeczności.
Odnowa wsi to wspólne, zaplanowane działanie jej mieszkańców, zmierzające do poprawy
jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz
promowanie obszarów wiejskich. Odnowa wsi zmierza do rozwoju tożsamości wiejskiej,
zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, wzrostu atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Odnowa i rozwój wsi to jedno z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Opracowanie Planu rozwoju miejscowości Bronów na lata 2008-2015 pozwala
określić jakie obszary działań są priorytetowe dla mieszkańców Bronowa, a także umożliwia
sięganie po środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, aby wesprzeć
nimi realizację zadań wskazanych w niniejszym dokumencie.
Plan odnowy miejscowości Bronów na lata 2008-2015 opracowano przyjmując za podstawę
wyniki debaty publicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.
W pracach nad dokumentem wzięli udział mieszkańcy Bronowa i reprezentanci samorządu
Gminy Czechowice-Dziedzice. Lista uczestników prac przedstawia się następująco: Marian
Derlich, Bogusław Kopeć, Zbigniew Stanisz,Antoni Dzida, Mirosława Feruga, Władysław
Folek, Jan Iskrzycki, Michał Krawczykiewicz, Andrzej Krętosz, Krzysztof Neter, Józef
Soszka, Stanisław Tomaszczyk, Tomasz Tomaszczyk, Marzena Gałecka, Bolesław Folek,
Grzegorz Wąsik, Błażej Budny.
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1. Charakterystyka miejscowości
1.1 Informacje podstawowe
Bronów to wieś położona na południu Polski, w województwie śląskim, w powiecie bielskim.
Jest sołectwem miejsko-wiejskiej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Bronów na mapie Polski
Położenie geograficzne miejscowości wyznaczają koordynaty: 49° 54' N, 18° 55' E. Obszar
Bronowa leży na pograniczu Podgórza Wilamowickiego i Pogórza Śląskiego.
Liczba mieszkańców Bronowa wynosi 1013 osób, w tym 506 kobiet (stan na dzień 12 marca
2008r.). Wieś zajmuje powierzchnię 600 ha.

Plan Bronowa (autor: Dariusz Paliczka, źródło: http://www.mapa.czechowice.pl/)
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1.2. Historia
Pierwszy raz wieś Bronów została wymieniona w 1566 w prawie propinacyjnym dla miasta
Bielska, gdzie wieś miała obowiązek konsumpcji piwa i wina dostarczanego przez Bielsko.
Bronów należał najpierw do księcia cieszyńskiego, a od 1572r. do właścicieli Państwa
Bielskiego (Sułkowscy i inni).
Ówcześni mieszkańcy Bronowa to polskojęzyczna ludność śląska. W późniejszym okresie
odnotowano pojedyncze przypadki osadnictwa niemieckiego na tym terenie.
Ponieważ od najdawniejszych czasów Bronów należał do parafii rudzickiej przypuszcza się,
że w czasach reformacji mieszkańcy Bronowa, podobnie jak mieszkańcy Rudzicy, przyjęli
religię luterańską.
W 1727 roku na terenie Bronowa mieszkało 727 mieszkańców w tym 13,5% protestantów.
w 1804 roku ludność zmniejszyła się do poziomu 615 osób które zamieszkiwały 92 domy (dla
porównania: Dziedzice wówczas zamieszkiwało 564 ludzi).
Między rokiem 1809 a 1815 powstaje w Bronowie szkoła.
10 VI 1877r. poświęcono w Bronowie kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie katowickim.

1.3. Charakterystyka miejscowości
Bronów jest miejscowością o charakterze rolniczym. Dominują tu gleby bielicowe i mady
rzeczne.
Zabudowa jest rozproszona. Otoczone polami centrum wsi stanowią istotne dla życia jej
mieszkańców ośrodki, takie jak:
- Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. ks. Kunza 8, wraz
z zabytkową kaplicą przydrożną przy ul. Bronowskiej 68;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II, ul. Kolorowa 2,
- Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie, ul. A. Czyża 12,
- Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. A. Czyża 10,
- kaplica przydrożna nieopodal kościoła (powstała w 1831 r)
- punkty usługowe, handlowe i gastronomiczne.
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2. Zasoby służące odnowie miejscowości
2.1 Zasoby przyrodnicze
Teren Bronowa jest częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Górnej
Wisły". W północno-zachodniej części sołectwa znajduje się las z udokumentowanym złożem
torfu leczniczego "Bronów". Teren ten graniczy z większym kompleksem leśnym położonym
na obszarach gmin Czechowice-Dziedzice i Chybie. Kompleks ten obejmuje rezerwat
torfowiskowy Rotuz, którego wyjątkowym walorem jest gleba, stanowiąca siedlisko
unikalnego zespołu roślin.
Obszar Doliny Górnej Wisły cechują sprzyjające warunki klimatyczne - łagodny klimat
umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego o korzystnych warunkach termicznych i długim
okresie wegetacji. Panują tu dobre warunki do klimatoterapii i rekreacji.
Obszar Bronowa i okolic należy do systemu rzecznego Wisły. Przez sołectwo przepływają
rzeka Iłownica, będąca dopływem Wisły, potoki Borówka i Wałówka oraz kilka
pomniejszych cieków wodnych. Powierzchniową sieć hydrograficzną omawianego obszaru
uzupełniają liczne antropogeniczne zbiorniki wodne. Na terenie Bronowa są to głównie
stawy, na których prowadzona jest hodowla karpia.
Na północ od Bronowa, w zasięgu rowerowej wycieczki, znajduje się, największy na
południu Polski pod względem powierzchni i możliwości retencyjnych, zbiornik
Goczałkowice, który spełnia funkcje zaopatrzenia w wodę i zadania przeciwpowodziowe,
a ponadto wał zapory jest atrakcyjnym punktem widokowym.

2.2 Dziedzictwo kulturowe
Na terenie Bronowa znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:
• kaplica pod wezwaniem Świętego Serca Jezusowego, murowana, tynkowana; powstała
w 1831 r., ul. Bronowska 68;
• kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, o cechach
neobarokowych, powstały w latach 1874-1877, ul. ks. Kunza 8.
Oprócz wyżej wymienionych, na terenie wsi znajduje się jeszcze kilka zabytkowych, ponad
dwustuletnich budynków mieszkalnych oraz cmentarz rzymsko-katolicki założony w 1877r.
(obok kościoła pod wezwaniem Świętego Serca Jezusowego).
Interesującymi obiektami o wartości historycznej, poświadczającymi bogatą duchowość
mieszkańców i współtworzącymi specyfikę miejscowości, są kapliczki i krzyże przydrożne:
- kapliczka przydrożna „Panienka” na lipie obok Wałówki;
- kapliczka św. Izydora pochodzi z 1981r.;
- krzyż naprzeciw szkoły podstawowej powstał w 1836 r.;
- krzyż Pod Lasem obok potoku „Wałówka” powstał w 1927r.;
- krzyż na Woźnioku powstał w 1937r.;
- krzyż przy drodze do Plandeka powstał w 1938r.

2.3 Obiekty i tereny
Miejscowość dysponuje następującymi obiektami, które dla jej mieszkańców i przybyszów
stanowią miejsca spotkań, rekreacji, rozwijania zainteresowań i spędzania wolnego czasu:
• Sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II, ul. Kolorowa
2;
• Boisko piłkarskie przy ul. Czyża
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•

Ogólnodostępny kort tenisowy przy probostwie kościoła parafialnego pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. ks. Kunza 8.
Ponadto przez teren Bronowa przebiega oznakowana przez miasto trasa rowerowa „Dolina
Iłownicy” oraz wojewódzka Trasa Książęca. Należy jednak zauważyć, że są to trasy
przebiegające po istniejących drogach i ciągach pieszych, nie zaś nowowybudowane ścieżki
rowerowe, stąd ich jakość techniczna i poziom bezpieczeństwa są niskie, co jest jednak
rekompensowane dużą atrakcyjnością widokową i satysfakcją z obcowania z przyrodą.

2.4 Infrastruktura społeczna
Głównym obiektem infrastruktury społecznej jest budynek wielofunkcyjny, w którym mieści
się strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. Pełni funkcje lokalnego ośrodka kultury – ćwiczy
tutaj orkiestra pod opieką Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, mieści się tutaj filia
Miejskiej Biblioloteki Publicznej, a na sali OSP odbywają się zarówno zebrania wiejskie,
spotkania lokalnej społeczności poświęcone jej bieżącym problemom, jak i przyjęcia weselne,
zabawy taneczne i wiejskie dożynki.
Mieszcząca się w strażnicy Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w CzechowicachDziedzicach (ul. Czyża 10) dysponuje wypożyczalnią dla dzieci i dorosłych, kącikiem
czytelniczym oraz katalogiem systematycznym i tytułowym. Filia udostępnia 12 114
woluminy oraz 11 tytułów prasy codziennej i czasopism, organizuje lekcje biblioteczne
i spotkania z dziećmi.

2.5 Infrastruktura techniczna
Bronów jest w całości zelektryfikowany, pokryty siecią gazową, wodociągową
i telekomunikacyjną. Wieś posiada połączenia drogowe z wszystkimi miejscowościami
sąsiednimi oraz najbliższymi ośrodkami miejskimi (Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała).
Wodociągowa sieć rozdzielcza administrowana jest przez gminne Przedsiębiorstwo Inżynierii
Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.
Sieć gazowa zarządzana jest przez GSG Zabrze Sp. z o.o. Lokalna rozdzielnia gazu znajduje
się w Czechowicach-Dziedzicach.
Zasilanie Bronowa energią elektryczną jest domeną firmy ENION S.A., której lokalna
placówka znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach.
Na terenie miejscowości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów „u źródeł” w systemie
workowym oraz selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (1 raz w roku).
W zakresie transportu publicznego Bronów skomunikowany jest:
• z Czechowicami-Dziedzicami, linią autobusową obsługiwaną przez gminne
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej oraz linią minibusowi obsługiwana przez
prywatnego przewoźnika;
• z Bielskiem-Białą, linią autobusową obsługiwaną przez bielskie PKS (Bronów – LigotaMiędzyrzecze - Wapienica – Bielsko)

2.6 Gospodarka i rolnictwo
Miejscowość ma charakter rolniczy. W gospodarstwach rolnych Bronowa dominuje hodowla
bydła mlecznego i trzody chlewnej. Pastwiska i łąki służą głównie do produkcji
sianokiszonki. Dominuje uprawa kukurydzy i zboża paszowego. W stawach rybnych
hodowane są karpie.
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Uzupełniającymi działalność rolnicza formami aktywności gospodarczej są nieliczne małei mikroprzedsiębiorstwa (sklepy, punkty gastronomiczne i usługowe, warsztaty rzemieślnicze,
rodzinne firmy transportowe).

2.7 Kapitał społeczny i ludzki
W Bronowie funkcjonuje sporo organizacji, w których działaniach aktywnie uczestniczą
mieszkańcy wsi. Są to Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Koło Emerytów
i Rencistów, Kółko Rolnicze i Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Mieszkańcy Bronowa chętnie podejmują działania na rzecz lokalnej wspólnoty, wykazując
przy tym zgodność, informalną dyscyplinę i wytrwałość w realizacji założonych celów.
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
21 kwietnia 2008 roku odbyły się w Bronowie warsztaty, w których wzięli udział mieszkańcy
miejscowości oraz przedstawiciele gminnego samorządu. W czasie tego spotkania omówiono
i zweryfikowano informacje przedstawione w poprzednich rozdziałach niniejszego
opracowania, a także przeprowadzono analizę SWOT miejscowości. Ponadto omówiono
problematykę planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną.

Przedstawiciele lokalnej społeczności Bronowa i samorządu Gminy Czechowice-Dziedzice
w trakcie prac warsztatowych
W trakcie przeprowadzonej analizy wskazano cechy charakterystyczne miejscowości, mogące
stanowić jej atuty bądź słabości, a także przeanalizowano zjawiska w otoczeniu, które mogą
mieć pozytywny bądź negatywny wpływ na sytuację Bronowa i realizację aspiracji jego
mieszkańców. Wyniki przeprowadzonej analizy są następujące:
Mocne strony:
• Zgodne współżycie mieszkańców;
• Bliskość atrakcyjnych kompleksów leśnych i obszarów przyrodniczo cennych ;
• Dobry węzeł komunikacyjny (połączenia ponadlokalne umożliwiające dostęp do miast);
• Atrakcyjne tereny łowieckie;
• Dobre położenie geograficzne, ładny krajobraz Beskidów;
• Odpowiednia gęstość sieci dróg;
• Mała ilość odłogów, dobrze rozwinięta gospodarka rolna;
• Stale rosnąca liczba ludności i wolne tereny pod zabudowę;
• Prężnie działające organizacje społeczne.
Słabe strony:
• Wąskie pasmo dostępu do Internetu;
• Nie w pełni zagospodarowany potencjał rekreacyjny, turystyczny i sportowy, niedostatek
infrastruktury w tym zakresie;
• Placówka szkolna zbyt mała w stosunku do potrzeb;
• Brak miejscowego planu zagospodarowania;
• Zła jakość drogi głównej przelotowej – droga jest zbyt wąska i o zniszczonej nawierzchni;
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•
•
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•

Brak kanalizacji zbiorczej (rozproszenie zabudowy utrudnia uporządkowanie systemu
wodno-kanalizacyjnego);
Niebezpieczna komunikacja piesza (niebezpieczna dla dzieci droga do gimnazjum
w Ligocie);
Brak ośrodka zdrowia;
Brak bankomatów;
Słaby dostęp do sieci komórkowych;
Zbyt mało sklepów i punktów usługowych;
Używanie niewłaściwych paliw do ogrzewania, co skutkuje okresowym
zanieczyszczeniem powietrza;
Brak infrastruktury ścieżek rowerowych.

Szanse:
• Rozwój i popularność turystyki rowerowej;
• Wzrost popularności wczasów agroturystycznych;
• Wsparcie finansowe i organizacyjne dla zakładania grup producenckich;
• Wspieranie rolnictwa środkami unijnymi;
• Rozwój turystyki przyrodoznawczej i widokowej.
Zagrożenia:
• Regulacje związane z obszarem Natura 2000, ich wpływ na formę prowadzenia
działalności rolnej;
• Emigracja młodych i wykształconych ludzi;
• Tendencje do nadmiernego lokowania budownictwa mieszkalnego, co może zaburzyć
dotychczasowy charakter miejscowości.
Analiza SWOT a możliwości dalszego rozwoju miejscowości
Reasumując analizę słabych i mocnych stron, należy stwierdzić, że wskazane atuty Bronowa
oraz szanse pojawiającego w jego otoczeniu - przy uwzględnieniu zidentyfikowanych słabych
stron i zagrożeń - stanowią podstawę do planowania rozwoju miejscowości w następujących
obszarach priorytetowych:
• Infrastruktura przestrzeni publicznych;
• Infrastruktura komunikacyjna – drogi, chodniki, ścieżki rowerowe;
• Infrastruktura ochrony środowiska;
• Sport, turystyka i rekreacja;
• Rolnictwo i agroturystyka.
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4. Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące
społeczność lokalną
W wyniku przeprowadzonych prac warsztatowych i konsultacji społecznych określono
obszary priorytetowe dla rozwoju Bronowa, przedstawione w podsumowaniu poprzedniej
części niniejszego opracowania.
Priorytety te w ujęciu zadaniowym przedstawiają się następująco:
• Podnoszenie jakości infrastruktury przestrzeni publicznych stanowiących miejsca
spotkań mieszkańców i osób przyjezdnych;
• Poprawa jakości bazy rekreacyjno-sportowej Bronowa, poprzez rozbudowę
istniejących i tworzenie nowych obiektów rekreacyjnych i sportowych, w tym także
obiektów komunikacji pieszo-rowerowej i infrastruktury turystycznej;
• Poprawa stanu środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej i ochronę
powietrza;
W oparciu o tak zdefiniowane priorytety działań zaplanowano w okresie siedmioletnim
zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną, nie ograniczając
się tylko do tych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”. Zadania te są opisane w poniższej tabeli. Kolejność zadań podyktowana została
hierarchią ich wagi dla społeczności Bronowa.
Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną
Bronowa w okresie 2008-2015r.
L.P.
Nazwa i opis
Harmonogram
Wartość zadania
zadania
realizacji (lata) (źródła finansowania)
1.
Budowa otwartego kompleksu
2010-2011
1 mln zł
rekreacyjno-sportowego w centrum
(Gmina Czechowicemiejscowości (boisko, plac zabaw,
Dziedzice, Program
miejsce spotkań). Zadanie wpisuje się w
Rozwoju Obszarów
priorytety lokalne, takie jak: podnoszenie
Wiejskich)
jakości infrastruktury przestrzeni
publicznych stanowiących miejsca
spotkań mieszkańców i osób
przyjezdnych oraz poprawa jakości bazy
rekreacyjno-sportowej Bronowa, poprzez
rozbudowę istniejących i tworzenie
nowych obiektów rekreacyjnych i
sportowych.
2.
Opracowanie koncepcji komunikacji
2010
20 tys. zł
pieszo-rowerowej. Realizacja zadania
(Gmina
pozwoli na zaplanowanie dalszych
Czechowice-Dziedzice)
przedsięwzięć służących poprawie
bezpieczeństwa komunikacyjnego
na terenie miejscowości oraz poprawie
jakości bazy rekreacyjno-sportowej
Bronowa, poprzez rozbudowę istniejących
i tworzenie nowych obiektów
komunikacji pieszo-rowerowej
i infrastruktury turystycznej.
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3.

Rozbudowa Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Bronowie. Zadanie
wpisuje się w priorytety lokalne, takie jak:
podnoszenie jakości infrastruktury
przestrzeni publicznych stanowiących
miejsca spotkań mieszkańców i osób
przyjezdnych.

2012-2013

2,3 mln zł
(Gmina CzechowiceDziedzice)
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