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1. Wstęp 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy na lata 2019 – 2023 został 

przygotowany aby zidentyfikować obszary występowania największego natężenia 

problemów społeczno – gospodarczych i wskazać działania, które należy podjąć, aby 

wyprowadzić zdegradowane tereny ze stanu kryzysowego.  

Przed przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Krzykosy (LPR) przygotowano „Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych 

w Gminie Krzykosy” (stanowiącą załącznik do niniejszego dokumentu), w której 

szczegółowo przedstawiono sytuację społeczno-gospodarczą w gminie oraz 

wyróżniono występujące zjawiska kryzysowe. W niniejszym LPR zamieszczono 

jedynie skróconą wersję „Diagnozy”, w której podkreślono problemy społeczności 

lokalnej oraz przedstawiono skalę natężenia zjawisk kryzysowych w poszczególnych 

jednostkach analitycznych.  

Niniejszy dokument wyznacza cele i kierunki zadań, jakie gmina będzie 

podejmować w ciągu najbliższych pięciu lat, aby wyprowadzić obszary zdegradowane 

ze stanu kryzysowego i zapewnić dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy.  

2. Podstawy prawne 

Podstawą prawną opracowania LPR jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.). Niniejszy dokument 

został opracowany na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 – 2020” (Warszawa, 2 sierpnia 2016, MR/H 2014-

2020/20(2)08/2016). 

3. Metodologia prac 

Prace nad przygotowaniem LPR rozpoczęto od opracowania „Diagnozy 

czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie Krzykosy” w celu zidentyfikowania 

obszarów zdegradowanych, występujących problemów oraz wyznaczenia 

konkretnych kierunków działań jakie należy podjąć. Analiza ilościowa i jakościowa 

została pogłębiona badaniami ankietowymi, w których mieli możliwość wziąć udział 

wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy. „Diagnoza” została również upubliczniona na 

stronie internetowej gminy, aby wszyscy zainteresowani działaniami rewitalizacyjnymi 

mogli się z nią zapoznać i wnieść swoje uwagi czy propozycje.  
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Po ostatecznym opracowaniu treści „Diagnozy” przystąpiono do wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji za pomocą metody Perkala1. 

Po określeniu granic obszaru rewitalizacji przystąpiono do szczegółowej analizy 

zachodzących tam zjawisk, co umożliwiło w następnym kroku wyznaczenie celów 

i kierunków działań rewitalizacyjnych. Następnie opracowano listę podstawowych 

i uzupełniających projektów rewitalizacyjnych oraz sposób wdrażania założeń 

Programu Rewitalizacji oraz jego monitorowania i ewaluacji.  

Na każdym etapie planowania procesu rewitalizacji brali w nim udział 

mieszkańcy gminy Krzykosy. Interesariusze mogli zapoznawać się z powstającymi 

dokumentami w Urzędzie Gminy oraz poprzez stronę internetową oraz wnosić swoje 

uwagi i propozycje. Mogli wziąć również udział w prowadzonych konsultacjach 

społecznych, a na etapie realizacji konkretnych projektów będą mieli możliwość 

uczestnictwa w pracach, nie wymagających specjalnych zezwoleń.  

4. Podsumowanie Diagnozy czynników i zjawisk 

kryzysowych 

Niniejsze podsumowanie jest skrótem informacji zawartych w „Diagnozie 

czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie Krzykosy”, które stanowi załącznik do LPR 

gminy Krzykosy. Aby wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminę 

Krzykosy podzielono na 20 jednostek analitycznych, zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy 

z dnia 22 lutego 2007 r.). Ze względu na znaczną liczbę ludności sołectw Sulęcinek  

(25% ludności gminy) i Pięczkowo (17% ludności gminy) podzielono je na mniejsze 

jednostki zgodnie z granicami obwodów spisowych i ich zagospodarowaniem 

przestrzennym.  

                                                             
1 Szerzej na temat metody Perkala w rodz. „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” 
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Rysunek 1: Podział gminy Krzykosy na jednostki analityczne 

Źródło: opracowanie własne 

4.1. Sfera społeczna 

Trendy demograficzne 

Gminę Krzykosy charakteryzuje tendencja rosnącej liczby ludności - na koniec 

2018 r. zamieszkiwało 6 949 osób, w tym 3 429 mężczyzn (49,3%) i 3 520 kobiet 

(50,7%). W latach 2010 – 2018 liczba ludności wzrosła o 210 osób. Największy udział 

mieszkańców gminy zamieszkuje jednostkę analityczną Krzykosy (12,78%2), z kolei 

najmniejszy jednostkę Pięczkowo I (0,43%). Na przestrzeni lat 2017 – 2018 liczba 

ludności gminy Krzykosy wzrosła o 0,40 pp. - największy wzrost liczby ludności 

odnotowano w jednostkach Młodzikówko (o 5,66 pp.) i Murzynowo Leśne (o 3,19 pp.), 

a największy spadek liczby ludności zanotowano w Pięczkowie I (o 6,25 pp.) 

i Miąskowie (o 3,60 pp.). Wzrost liczby mieszkańców gminy Krzykosy spowodowany 

jest utrzymywaniem się stosunkowo wysokiego przyrostu naturalnego oraz wciąż 

dodatniego salda migracji.    

 

                                                             
2 W przypadku rozbicia sołectw Pięczkowo i Sulęcinek na mniejsze jednostki analityczne.  
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Tabela 1: Udział mieszkańców poszczególnych jednostek analitycznych w ogólnej liczbie ludności gminy 
Krzykosy w roku 2018 oraz dynamika zmian liczby ludności w poszczególnych jednostkach analitycznych 

w latach 2017-2018 

Jednostka 

Liczba 
ludności na 
pobyt stały 

Udział mieszkańców 
jednostki w ogólnej 

liczbie ludności 
gminy 

Wskaźnik 
dynamiki zmian 
liczby ludności 
w latach 2017-

2018 

Spadek/wzrost 
liczby ludności 

[pp.] 
2017 2018 

Garby 195 191 2,75 97,95 -2,05 

Krzykosy 886 888 12,78 100,23 0,23 

Miąskowo 389 375 5,40 96,40 -3,60 

Młodzikowo 134 135 1,94 100,75 0,75 

Młodzikówko 53 56 0,81 105,66 5,66 

Murzynowo 
Leśne 

533 550 7,91 103,19 3,19 

Pięczkowo I 32 30 0,43 93,75 -6,25 

Pięczkowo II 0 0 0,00 0,00 -100,00 

Pięczkowo III 376 376 5,41 100,00 0,00 

Pięczkowo IV 228 226 3,25 99,12 -0,88 

Pięczkowo V 233 232 3,34 99,57 -0,43 

Pieczkowo VI 348 348 5,01 100,00 0,00 

Solec 738 730 10,51 98,92 -1,08 

Sulęcin 482 474 6,82 98,34 -1,66 

Sulęcinek I 361 372 5,35 103,05 3,05 

Sulęcinek II 507 518 7,45 102,17 2,17 

Sulęcinek III 534 546 7,86 102,25 2,25 

Sulęcinek IV 295 306 4,40 103,73 3,73 

Wiosna 51 51 0,73 100,00 0,00 

Witowo 546 545 7,84 99,82 -0,18 

GMINA 6921 6949 100,00 100,40 0,40 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krzykosach 

Wzrost liczby ludności jest spowodowany w głównej mierze wysokimi dodatnimi 

wartościami przyrostu naturalnego. Wartość przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 

1000 ludności w 2018 r. osiągnęła w gminie wartość 5,32. Saldo migracji 

wewnętrznych również utrzymuje się na dodatnim poziomie – w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców gminy w spadła z 4,6 w 2010 r. do 2,2 w 2015 r. i 0,4 w 2016 r. W 2017 

i 2018 r. odnotowano gwałtowny wzrost salda migracji – do 14,2 w 2017 r. i 7,9 

w 2018 r. Wzrost liczby ludności na obszarach wiejskich, zwłaszcza w gminach 

atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie, jest obserwowany w Polsce już od kilku lat. 

Podobnie jak w zdecydowanej większości jednostek terytorialnych w Polsce, 

w gminie Krzykosy zachodzi proces starzenia się społeczeństwa. Na dzień 

31.12.2018 r. struktura demograficzna ludności zamieszkującej gminę Krzykosy 
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przedstawiała się następująco (zameldowania na pobyt stały): 21,53% osoby w wieku 

przedprodukcyjnym, 62,79% osoby w wieku produkcyjnym, 15,69% osoby w wieku 

poprodukcyjnym. W porównaniu do danych na koniec 2017 r. udział ludności zmienił 

się w następujący sposób:  

➢ Udział osób w wieku przedprodukcyjnym: wzrost o 0,12 pp., 

➢ Udział osób w wieku produkcyjnym: spadek o 0,46 pp., 

➢ Udział osób w wieku poprodukcyjnym: wzrost o 0,34 pp. 

W poszczególnych jednostkach analitycznych udział osób w poszczególnych 

ekonomicznych grupach wieku rozkłada się w miarę podobnie. Wyróżnia się sołectwo 

Wiosna z powodu bardzo małego udziału osób w wieku poniżej 18. roku życia – 

stanowią one zaledwie 7,84% ludności Wiosny. Dominującą grupą są osoby w wieku 

produkcyjnym (70,59% ludności sołectwa), w porównaniu do innych jednostek 

analitycznych duży udział ludności stanowią również osoby starsze (21,57%). Zakłada 

się więc, że w ciągu najbliższych kilku, kilkudziesięciu lat w sołectwie Wiosna nastąpi 

znaczny wzrost liczby seniorów.  

Proces starzenia się ludności jest wynikiem wydłużenia czasu przeciętnego 

trwania życia i w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie będzie się pogłębiał. W gminie 

Krzykosy wskaźnik obciążenia demograficznego, wyrażony liczbą ludności w wieku 

poprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym, stale wzrasta: 

w 2010 r. wynosił 20,8 osób, w 2015 r. – 23,8 osób, w 2016 r. - 25,2 osób, w 2018 r. – 

24,9 osób.  

Tabela 2: Liczba mieszkańców poszczególnych jednostek analitycznych w podziale na ekonomiczne 
grupy wieku na dzień 31.12.2018 r. 

Jednostka 

Liczba 
ludności 
na pobyt 

stały 

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

Liczba osób w 
wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób 
w wieku 

poprodukcyjnym 

Garby 191 43 125 23 

Krzykosy 888 194 605 89 

Miąskowo 375 75 253 47 

Młodzikowo 135 31 82 22 

Młodzikówko 56 13 29 14 

Murzynowo 
Leśne 

550 120 332 98 

Pięczkowo I 30 6 18 6 

Pięczkowo II 0 0 0 0 

Pięczkowo III 376 73 234 69 
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Pięczkowo IV 226 47 134 45 

Pięczkowo V 232 48 141 43 

Pieczkowo VI 348 68 215 65 

Solec 730 166 469 95 

Sulęcin 474 101 283 90 

Sulęcinek I 372 92 222 58 

Sulęcinek II 518 94 345 79 

Sulęcinek III 546 126 332 88 

Sulęcinek IV 306 79 178 49 

Wiosna 51 4 36 11 

Witowo 545 116 330 99 

GMINA 6949 1496 4363 1090 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach 

Proces starzenia się społeczeństwa jest naturalną konsekwencją rozwoju 

gospodarczego państwa, ma on jednak swoje negatywne aspekty, m.in.:  

➢ Postrzeganie starości wyłącznie w negatywnym świetle (utożsamianie jej 

wyłącznie z niedołężnością, chorobami, ciężarem dla innych), 

➢ Konieczność zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną i lepszy dostęp 

do specjalistycznych usług opiekuńczych, 

➢ Zmniejszenie zasobów pracy, zapobieganie dezaktywacji zawodowej 

osób w wieku 50+.  

Należy jednak zwrócić uwagę na coraz większe wewnętrzne zróżnicowanie 

starości – wobec postępu medycyny i wydłużania się przeciętnego czasu trwania życia 

osoby po 60. roku życia zachowują sprawność fizyczną i mentalną na jeszcze wiele lat 

po przejściu na emeryturę. Seniorzy są grupą posiadają czas wolny i doświadczenie, 

którego brakuje osobom w wieku produkcyjnym, dysponują więc dużym potencjał do 

realizacji działań na rzecz rodziny oraz społeczności lokalnej.  

Pomoc społeczna 

OPS w Krzykosach udzielił wsparcia i pomocy w sumie 543 osobom w 2018 r. 

oraz 420 osobom w 2017 r. W 2017 roku przyznano świadczenia 148 osobom, w tym 

71 osobom przyznano świadczenia pieniężne, a 77 osobom świadczenia niepieniężne. 

Wśród osób, którym przyznano świadczenie, aż 41,9% korzystało z pomocy 

długotrwale. Świadczenia przyznawano najczęściej osobom w wieku produkcyjnym 

(66,2% beneficjentów), nieco rzadziej osobom w wieku przedprodukcyjnym (27%) 

i poprodukcyjnym (6,8%). O świadczenie częściej ubiegały się kobiety (62,2%) niż 
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mężczyźni (37,8%). Wśród 92 kobiet, które otrzymały świadczenie, aż 55,4% z nich 

otrzymywało świadczenia długotrwale. W grupie mężczyzn (56 osób) długotrwale 

świadczenia otrzymywało 19,6% beneficjentów.  

Liczba osób, którym przyznano świadczenie w 2017 r. zmniejszyła się o 55 osób 

w porównaniu do 2016 r. i o 82 osoby w porównaniu do 2014 r. W przypadku 

mieszkańców długotrwale korzystających ze świadczeń z OPS zachodzi odwrotna 

sytuacja – ich udział w ogólnej liczbie osób otrzymujących świadczenia wzrósł z 30,4% 

w 2014 r., do 35,0% w 2016 r. i do 41,9% w 2017 r. Wśród beneficjentów świadczeń 

wzrósł odsetek kobiet, a spadł udział mężczyzn (w obu przypadkach o 3,5 pp. 

w porównaniu do 2014 r.). 

Biorąc pod uwagę wiek mieszkańców, należy stwierdzić, że wzrasta udział 

świadczeniobiorców będących w wieku produkcyjnym (o 21,4 pp. od 2014 r.) oraz 

w wieku poprodukcyjnym (o 0,7 pp. od 2014 r.), zmniejszył się z kolei udział 

beneficjentów w wieku przedprodukcyjnym (o 22,1 pp. od 2014 r.). W przypadku kobiet 

otrzymujących świadczenia z OPS udział beneficjentek w wieku przedprodukcyjnym 

zmniejszył się o 21,9 pp. w stosunku do 2014 r., natomiast udział świadczeniobiorczyń 

w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym wzrósł o odpowiednio 20,2 pp. i 1,6 pp. 

W przypadku mężczyzn udział beneficjentów świadczeń wzrósł w grupie osób w wieku 

produkcyjnym o 21,7 pp. w porównaniu do 2014 r., ale spadł wśród mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym (o 20,3 pp.) i poprodukcyjnym (o 1,4 pp.).  

Według danych Urzędu Gminy w Krzykosach w 2018 r. udzielono wsparcia 543 

osobom z terenu całej gminy. Największy udział osób korzystających z pomocy 

społecznej w ogóle ludności danej jednostki analitycznej przypada w: Wiośnie 

(39,41%), Młodzikówku (26,79%) oraz Młodzikowie (21,48%). OPS przyznał również 

9 zasiłków stałych, po jednym w sołectwach: Garby, Murzynowo Leśne, Sulęcin, 

Sulęcinek I i Sulęcinek II, po dwa w jednostkach Krzykosy i Młodzikowo oraz 24 zasiłki 

okresowe. Największy udział ludności, którym przyznano zasiłek okresowy mieszka 

w jednostkach: Garby (1,57%), Miąskowo (0,80%) oraz Młodzikowo (0,74%).  
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Tabela 3: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej, przyznanych zasiłków stałych i okresowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców poszczególnych 
jednostkach analitycznych w 2018 r. 

Jednostka 
Liczba 

ludności 

Liczba osób 
korzystających 

z pomocy społecznej 

Na 100 
mieszkańców 

Liczba 
przyznanych 

zasiłków stałych 

Na 100 
mieszkańców 

Liczba 
przyznanych 

zasiłków 
okresowych 

Na 100 
mieszkańców 

Garby 191 21 10,99 1 0,52 3 1,57 

Krzykosy 888 53 5,97 2 0,23 5 0,56 

Miąskowo 375 13 3,47 0 0,00 3 0,80 

Młodzikowo 135 29 21,48 2 1,48 1 0,74 

Młodzikówko 56 15 26,79 0 0,00 0 0,00 

Murzynowo Leśne 550 47 8,55 1 0,18 2 0,36 

Pięczkowo I 30 5 16,67 0 0,00 0 0,00 

Pięczkowo III 376 31 8,24 0 0,00 2 0,53 

Pięczkowo IV 226 23 10,18 0 0,00 1 0,44 

Pięczkowo V 232 26 11,21 0 0,00 0 0,00 

Pięczkowo VI 348 25 7,18 0 0,00 0 0,00 

Solec 730 42 5,75 0 0,00 3 0,41 

Sulęcin 474 44 9,28 1 0,21 3 0,63 

Sulęcinek I 372 24 6,45 1 0,27 1 0,27 

Sulęcinek II 518 31 5,98 1 0,19 0 0,00 

Sulęcinek III 546 35 6,41 0 0,00 0 0,00 

Sulęcinek IV 306 22 7,19 0 0,00 0 0,00 

Wiosna 51 15 29,41 0 0,00 0 0,00 

Witowo 545 42 7,71 0 0,00 0 0,00 

GMINA 6949 543 7,81 9 0,13 24 0,35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krzykosach
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Zgodnie z „Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy 

Krzykosy”3, opracowanej przez pracownika OPS wynika, że głównymi powodami 

korzystania z pomocy społecznej były: 

• Klęska żywiołowa lub ekologiczna – nawałnica w sierpniu i Orkan 

Ksawery w październiku (69 rodzin), 

• Długotrwała lub ciężka choroba (62 rodziny), 

• Niepełnosprawność (44 rodziny), 

• Ubóstwo (41 rodzin), 

• Bezrobocie (38 rodzin).  

Zauważono wzrost liczby rodzin, których członkowie (w tym dzieci) 

długotrwale/ciężko chorują. Czynnik ten wpływa na pogorszenie sytuacji ekonomicznej 

tych rodzin powodując wzrost liczby świadczeń przyznawanych z tego tytułu. Od 

2015 r. OPS w Krzykosach udziela wsparcia jednej z rodzin w ramach 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Pozostałe przypadki 

przyczyn przyznania pomocy wykazują się zmienną tendencją w czasie, trudno więc 

określić jednoznacznie jak sytuacja będzie wyglądać w przyszłości. W 2017 r., 

w porównaniu do roku 2016, odnotowano wzrost liczby rodzin, którym udzielono 

wsparcia z powodu: bezdomności (o 3 rodziny), niepełnosprawności (o 3 rodziny), 

długotrwałej, ciężkiej choroby (o 6 rodzin), wielodzietności (o 1 rodzinę), przemocy 

w rodzinie (o 2 rodziny). Biorąc pod uwagę trendy demograficzne (wzrost liczby osób 

w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, starzenie się społeczeństwa) można 

spodziewać się wzrostu liczby rodzin wielodzietnych oraz takich, w których występują 

problemy z niepełnosprawnością i długotrwałymi, ciężkimi chorobami. 

Jednym z głównych problemów społecznych w gminie Krzykosy jest alkoholizm 

– problem ten pociąga za sobą szereg innych problemów społecznych takich jak: 

wykluczenie społeczne osób uzależnionych i ich rodzin, niemożność podjęcia 

i utrzymania stałego zatrudnienia, problemy zdrowotne, przemoc w rodzinie. Według 

danych OPS w Krzykosach w 2017 r. 11 rodzinom udzielono pomocy i wsparcia ze 

względu na alkohol, natomiast ze względu na występującą przemoc objęto wsparciem 

23 ofiary przemocy. Należy zauważyć, że w porównaniu do poprzednich lat liczba osób 

i rodzin dotkniętych tymi problemami wzrosła. Wzrosła również liczba wszczętych 

                                                             
3 Nie opracowano jeszcze dokumentu za 2018 r. 
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procedur Niebieskiej Karty – w 2017 r. wszczęto 17 procedur, tj. o 7 więcej niż w roku 

poprzednim. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Krzykosach w 2018 r. prowadzonych 

było w sumie 27 procedur Niebieskiej Karty.     

Tabela 4: Liczba prowadzonych procedur Niebieskiej Karty na terenie gminy Krzykosy w 2018 r. 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej 

Jednostka Liczba ludności Liczba Niebieskich Kart Na 100 mieszkańców 

Garby 191 1 0,52 

Krzykosy 888 1 0,11 

Miąskowo 375 0 0,00 

Młodzikowo 135 0 0,00 

Młodzikówko 56 0 0,00 

Murzynowo Leśne 550 5 0,91 

Pięczkowo I 30 2 6,67 

Pięczkowo III 376 3 0,80 

Pięczkowo IV 226 2 0,88 

Pięczkowo V 232 0 0,00 

Pięczkowo VI 348 0 0,00 

Solec 730 2 0,27 

Sulęcin 474 3 0,63 

Sulęcinek I 372 2 0,54 

Sulęcinek II 518 2 0,39 

Sulęcinek III 546 2 0,37 

Sulęcinek IV 306 0 0,00 

Wiosna 51 0 0,00 

Witowo 545 2 0,37 

GMINA 6949 27 0,39 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach 

Usługi pomocy społecznej świadczone są w ograniczonym zakresie ze względu 

na braki w kadrze pracowników socjalnych oraz brak zasobów instytucjonalnych. 

Na terenie gminy pomoc społeczną świadczą jedynie OPS, GKRPA oraz dwie 

świetlice wychowawczo-kompensacyjne w Solcu i Krzykosach. W przypadku 

konieczności udzielenia pomocy w innym zakresie OPS kieruje mieszkańców gminy 

do placówek powiatowych położonych poza terenem gminy. 

Bezrobocie 

Stopa bezrobocia w powiecie średzkim na dzień 28.02.2018 r. osiągnęła 

wartość 6,5% (w województwie wielkopolskim 3,9%). Na koniec lutego 2018 r. 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej było zarejestrowanych 1 538 
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osób bezrobotnych, w tym 167 osób z terenu gminy Krzykosy (tj. 10,86% bezrobotnych 

z całego powiatu średzkiego). W porównaniu do 2010 r. liczba osób pozostających bez 

zatrudnienia znacząco spadła: w powiecie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1 566 

osób, tj. o 50,45%, natomiast w gminie Krzykosy zmalała o 180 osób, czyli 51,87%.  

Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności gminy Krzykosy wyniósł 

(na dzień 28.02.2018 r.) 2,42%, a w liczbie osób w wieku produkcyjnym 4,09%. 

Bezrobotne kobiety stanowiły grupę 118 osób (70,66% wszystkich bezrobotnych 

w gminie). W porównaniu do 2010 r. ich liczba spadła o 76 osób, tj. o 39,18%.  

Tabela 5: Liczba osób bezrobotnych zamieszkujących daną jednostkę analityczną w przeliczeniu na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym tej jednostki. Stan na koniec 2018 r. 

Jednostka 
Liczba 

ludności 

Liczba 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym 

Liczba osób 
bezrobotnych 

Na 100 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym 

Garby 191 125 2 1,60 

Krzykosy 888 605 28 4,63 

Miąskowo 375 253 0 0,00 

Młodzikowo 135 82 2 2,44 

Młodzikówko 56 29 2 6,90 

Murzynowo Leśne 550 332 15 4,52 

Pięczkowo I 30 18 0 0,00 

Pięczkowo III 376 234 12 5,13 

Pięczkowo IV 226 134 4 2,99 

Pięczkowo V 232 141 5 3,55 

Pieczkowo VI 348 215 10 4,65 

Solec 730 469 7 1,49 

Sulęcin 474 283 13 4,59 

Sulęcinek I 372 222 4 1,80 

Sulęcinek II 518 345 10 2,90 

Sulęcinek III 546 332 8 2,41 

Sulęcinek IV 306 178 9 5,06 

Wiosna 51 36 0 0,00 

Witowo 545 330 7 2,12 

GMINA 6949 4363 138 3,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Krzykosach 

Bezrobotni zamieszkali na terenie gminy Krzykosy pozostawali bez zatrudnienia 

najczęściej przez okres 1-3 miesięcy (28,99%). Biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych 

największą grupę stanowiły osoby w przedziale wieku 25-34 lata (42,03%) oraz 35-44 

lata (24,64%). Wśród bezrobotnych najwięcej osób posiadało wykształcenie 

zasadnicze zawodowe (34,78%) oraz gimnazjalne i poniżej (23,91%). Analizując 
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liczbę przepracowanych przez bezrobotnych lat można zauważyć, że najczęściej 

posiadali 1-5 lat stażu pracy (33,33%).  

Struktura bezrobotnych w powiecie średzkim wyglądała podobnie. Osoby 

zarejestrowane w PUP pozostawały bez pracy najczęściej przez okres powyżej 24 

miesięcy (21,64%) lub 1-3 miesięcy (20,27%). Najliczniejszą grupę stanowiły także 

osoby w przedziale wieku 25-34 lata (29,91%) oraz 35-44 lata (23,36%). Większość 

bezrobotnych posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej (32,42%) oraz 

zasadnicze zawodowe (31,49%). 24,66% bezrobotnych posiadało staż pracy 

w wysokości 1-5 lat, a 17,40% nie posiadało żadnego stażu pracy.  

Wśród bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy PUP w Środzie 

Wielkopolskiej wyróżnia następujące grupy: długotrwale bezrobotnych, bezrobotni do 

25 roku życia, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni do 30 roku życia oraz 

niepełnosprawni. W gminie Krzykosy wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy dominowały osoby długotrwale bezrobotne (36,23% ogółu bezrobotnych). 

Wśród osób zarejestrowanych w PUP, zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy, 

35,51% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby do 30. roku życia, 15,94% osoby do 25. 

roku życia, a 13,77% powyżej 50. roku życia. Osoby niepełnosprawne wśród 

bezrobotnych w gminie stanowił 2,17%. W powiecie odsetek bezrobotnych 

w poszczególnych grupach był wyższy niż w gminie Krzykosy, za wyjątkiem osób do 

25. roku życia (o 3,00 pp. wyższy w gminie) oraz do 30. roku życia (o 8,76 pp. wyższy 

w gminie).  

Tabela 6: Struktura osób bezrobotnych w gminie Krzykosy na dzień 31.12.2018 oraz 31.12.2010 

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2018 
Udział w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 
Stan na 

31.12.2010 

Udział w ogólnej 
liczbie 

bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem 
138 100% 347 100% 

Ze względu na czas pozostawania bez pracy 

do 1 m-ca 16 11,59% 30 8,65% 

1-3 m-cy 40 28,99% 65 18,73% 

3-6 m-cy 23 16,67% 66 19,02% 

6-12 m-cy 23 16,67% 84 24,21% 

12-24 m-cy 14 10,14% 66 19,02% 

Powyżej 24 m-cy 22 15,94% 36 10,37% 

Ze względu na wiek 

18-24 lata 22 15,94% 96 27,67% 
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25-34 lata 58 42,03% 104 29,97% 

35-44 lata 34 24,64% 55 15,85% 

45-54 lata 13 9,42% 61 17,58% 

55-59 lat 9 6,52% 25 7,20% 

60 lat i więcej 2 1,45% 6 1,73% 

Ze względu na wykształcenie 

Wyższe 18 13,04% 18 5,19% 

Policealne 
i średnie 

zawodowe 
19 13,77% 65 18,73% 

Średnie 
ogólnokształcące 

20 14,49% 25 7,20% 

Zasadnicze 
zawodowe 

48 34,78% 142 40,92% 

Gimnazjalne 
i poniżej 

33 23,91% 97 27,95% 

Ze względu na staż pracy 

do 1 roku 13 9,42% 32 9,22% 

1-5 lat 46 33,33% 81 23,34% 

5-10 lat 21 15,22% 44 12,68% 

10-20 lat 19 13,77% 55 15,85% 

20-30 lat 8 5,80% 33 9,51% 

30 lat i więcej 4 2,90% 21 6,05% 

Bez stażu 27 19,57% 81 23,34% 

Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Długotrwale 
bezrobotni 

50 36,23% 153 44,09% 

Do 25. roku życia 22 15,94% 96 27,67% 

Powyżej 50. roku 
życia 

19 13,77% 57 16,43% 

Do 30. roku życia 49 35,51% 62 17,87% 

Niepełnosprawni 3 2,17% 8 2,31% 

Źródło: PUP Środa Wielkopolska 

W porównaniu do 2010 r. w gminie Krzykosy odnotowano dość znaczny wzrost 

udziału osób pozostających bez zatrudnienia w okresie 1-3 miesięcy (o 10,25 pp.) oraz 

powyżej 24 miesięcy (o 5,57 pp.) i do 1 miesiąca (o 2,95 pp.). Jednocześnie spadł 

udział osób pozostających bez pracy przez 6-12 miesięcy (o 7,54 pp.) oraz 12-24 

miesięcy (o 8,88 pp.) i 3-6 miesięcy (o 2,35 pp.). Spadek udziału bezrobotnych 

odnotowano wśród osób w wieku 18-24 lata (o 11,72 pp.) oraz 45-54 lata (o 8,16 pp.), 

55-59 lat (o 0,68 pp.), 60 lat i więcej (o 0,28 pp.). W pozostałych grupach wiekowych 

zarejestrowano wzrost udziału bezrobotnych w porównaniu do roku 2010, przy czym 

największy w grupie osób w wieku 25-34 lata (o 8,79 pp.). W ciągu ostatnich lat na 

terenie gminy nastąpił także wzrost udziału bezrobotnych posiadających wykształcenie 

wyższe (o 7,86 pp.) i średnie ogólnokształcące (o 7,29 pp.) oraz spadek udziału osób 
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z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 4,96 pp.), zasadniczym 

zawodowym (o 6,14 pp.) oraz gimnazjalnymi i niższym (o 4,04 pp.). Z danych PUP 

wynika również, że zwiększył się udział osób bez zatrudnienia, które mają 1-5 lat stażu 

(o 9,99 pp.), 5-10 lat stażu (o 2,54 pp.) i do 1 roku stażu (o 0,20 pp.), spadł natomiast 

udział bezrobotnych bez stażu pracy (o 3,78 pp.) oraz posiadających 30 lub więcej lat 

stażu (o 3,15 pp.), 20-30 lat stażu (o 3,71 pp.), 10-20 lat stażu (o 2,08 pp.).  

Wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy znacząco wzrósł udział osób 

bezrobotnych do 30. roku życia (o 17,64 pp.). Udział mieszkańców bez zatrudnienia 

w pozostałych kategoriach zmniejszył się: osób do 25. roku życia o 11,72 pp., 

długotrwale bezrobotnych o 7,86 pp., osób powyżej 50. roku życia o 2,66 pp., 

niepełnosprawnych o 0,13 pp. 

Kobiety stanowiły 68,84% wszystkich bezrobotnych w gminie Krzykosy. Ponad 

¼ z nich (27,97%) nie podjęła pracy przez okres 1-3 miesięcy, a ponad 1/5 nie została 

zatrudniona przez okres powyżej 24 miesięcy. Dominującą grupę stanowiły panie 

w wieku 25-34 lata (44,21%) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

(31,58%). Bezrobotne kobiety najczęściej posiadały niewielki staż pracy: 1-5 lat 

(33,68%) lub w ogóle go nie miały (21,05%). W szczególnej sytuacji na rynku pracy 

największą grupę stanowiły panie długotrwale bezrobotne (43,16%) oraz do 30. roku 

życia (35,79%). W powiecie średzkim w tym samym okresie kobiety pozostawały bez 

zatrudnienia najczęściej przez okres powyżej 24 miesięcy (23,41%). Były to głównie 

panie w przedziale wiekowym 25-34 lata (35,87%) oraz 35-44 lata (25,49%). 

W przeciwieństwie do bezrobotnych kobiet z gminy Krzykosy, w powiecie średzkim 

najwięcej pań posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej (29,64%) oraz 

zasadnicze zawodowe (28,95%). Większość kobiet posiadało staż pracy w wysokości 

1-5 lat (27,22%) lub było bez stażu (19,38%). W przypadku kobiet będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy odsetek bezrobotnych kobiet w każdej kategorii 

jest wyższy w powiecie niż w gminie Krzykosy, za wyjątkiem odsetka kobiet do 25. 

roku życia (o 0,90 pp. wyższy w gminie) i do 30. roku życia (o 5,11 pp. wyższy 

w gminie).  

Wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy znacząco wzrósł udział 

kobiet do 30. roku życia (o 17,23 pp.), wzrósł również udział niepełnosprawnych 

(o 1,59 pp.). Zmniejszył się odsetek bezrobotnych pań do 25. roku życia (o 13,61 pp.), 

długotrwale bezrobotnych (o 6,84 pp.) oraz powyżej 50. roku życia (o 2,36 pp.). 
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Tabela 7: Struktura bezrobotnych kobiet w gminie Krzykosy na dzień 31.12.2018 i 31.12.2010 

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2018 

Udział w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

kobiet 

Stan na 
31.12.2010 

Udział w ogólnej 
liczbie 

bezrobotnych 
kobiet 

Liczba bezrobotnych 
kobiet 

95 100% 194 100% 

Ze względu na czas pozostawania bez pracy 

do 1 m-ca 9 9,47 8 4,12% 

1-3 m-cy 24 25,26 37 19,07% 

3-6 m-cy 15 15,79 36 18,56% 

6-12 m-cy 13 13,68 42 21,65% 

12-24 m-cy 14 14,74 39 20,10% 

Powyżej 24 m-cy 20 21,05 32 16,49% 

Ze względu na wiek 

18-24 lata 14 14,74 55 28,35% 

25-34 lata 42 44,21 66 34,02% 

35-44 lata 24 25,26 32 16,49% 

45-54 lata 12 12,63 31 15,98% 

55-59 lat 3 3,16 10 5,15% 

60 lat i więcej 0 0,00 0 0,00% 

Ze względu na wykształcenie 

Wyższe 15 15,79 11 5,67% 

Policealne i średnie 
zawodowe 

15 15,79 44 22,68% 

Średnie 
ogólnokształcące 

14 14,74 21 10,82% 

Zasadnicze zawodowe 30 31,58 74 38,14% 

Gimnazjalne i poniżej 21 22,11 44 22,68% 

Ze względu na staż pracy 

do 1 roku 9 9,47 18 9,28% 

1-5 lat 32 33,68 41 21,13% 

5-10 lat 16 16,84 25 12,89% 

10-20 lat 12 12,63 32 16,49% 

20-30 lat 5 5,26 13 6,70% 

30 lat i więcej 1 1,05 7 3,61% 

Bez stażu 20 21,05 58 29,90% 

Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Długotrwale 
bezrobotni 

41 43,16 97 50,00% 

Do 25. roku życia 14 14,74 55 28,35% 

Powyżej 50. roku życia 10 10,53 25 12,89% 

Do 30. roku życia 34 35,79 36 18,56% 

Niepełnosprawni 2 2,11 1 0,52% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Środzie Wielkopolskiej 

W gminie Krzykosy zdecydowanie dominującą grupą bezrobotnych są kobiety, 

co warunkuje całą strukturę osób nie posiadających zatrudnienia. Ogólne 
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podsumowanie struktury bezrobocia w gminie: osoba w wieku 25-34 lat lub 35-44 lat, 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym, posiadająca 1-5 lat stażu pracy 

i bezrobotna przez okres 1-3 miesięcy lub powyżej 24 miesięcy oraz wysoki przyrost 

naturalny, prowadzi do wniosku, że główną przyczyną bezrobocia w gminie Krzykosy 

jest macierzyństwo i nie podejmowanie przez kobiety zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka lub problemy z jego podjęciem.  

Należy zwrócić również uwagę na wzrost liczby osób bezrobotnych 

z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym. Coraz więcej młodych osób 

podejmuje decyzję o dalszym kształceniu bez rzeczywistego rozeznania potrzeb 

lokalnego rynku pracy. Według PUP w Środzie Wielkopolskiej do zawodów 

maksymalnie deficytowych i deficytowych należą: planiści produkcji, dealerzy 

i maklerzy aktywów finansowych, specjaliści ds. rynku nieruchomości, operatorzy 

maszyn do produkcji wyrobów papierniczych, kierownicy w handlu detalicznym 

i hurtowym, monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, 

operatorzy urządzeń teleinformatycznych, pracownicy przygotowujący posiłki typu fast 

food, właściciele sklepów. Są to zawody wymagające konkretnych umiejętności 

i wiedzy, często również doświadczenia. Mimo rosnącej popularności i coraz większej 

świadomości wartości, jaką na rynku pracy stanowi wykształcenie zawodowe, „modne 

kierunki” (np. technik architektury krajobrazu, technik organizacji reklamy) liczniej 

przyciągają uczniów niż te dyktowane zapotrzebowaniem rynku pracy czy 

proponowane w ramach współpracy z pracodawcami w formie „klas patronackich”. 

Zdarza się również, iż pomimo dużej liczby absolwentów szkół kończących kierunki 

określane jako „deficytowe” niewielu z nich uzyskuje pozytywny wynik egzaminu 

zawodowego.  

W gminie Krzykosy na koniec 2018 r. OPS udzielał pomocy 50 osobom 

zakwalifikowanym jako długotrwale bezrobotni. Największy udział osób długotrwale 

bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bez zatrudnienia występował w jednostkach: 

Sulęcinek IV (66,67%) i Pięczkowo V (60,0%). 

Największy udział osób, które otrzymały wsparcie od OPS z tytułu bezrobocia 

odnotowano w jednostkach: Garby, Młodzikowo, Pięczkowo IV, Solec, Sulęcinek III, 

Sulęcinek I (po 100%).  
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Tabela 8: Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych zamieszkujących dane 
jednostki analityczne oraz udział osób, którym OPS w Krzykosach udzielił wsparcia z tytułu bezrobocia 

w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej jednostce analitycznej. Stan na koniec 2018 r. 

Jednostka 
Liczba osób 

bezrobotnych 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Na 100 
bezrobotnych 

Liczba 
osób, 

którym 
udzielono 
wsparcia 
z powodu 

bezrobocia 

Na 100 
bezrobotnych 

Garby 2 0 0,00 2 100,00 

Krzykosy 28 14 50,00 25 89,29 

Miąskowo 0 0 0,00 0 0,00 

Młodzikowo 2 1 50,00 2 100,00 

Młodzikówko 2 0 0,00 0 0,00 

Murzynowo 
Leśne 

15 5 33,33 9 60,00 

Pięczkowo I 0 0 0,00 0 0,00 

Pięczkowo III 12 4 33,33 9 75,00 

Pięczkowo IV 4 0 0,00 4 100,00 

Pięczkowo V 5 3 60,00 2 40,00 

Pieczkowo VI 10 3 30,00 8 80,00 

Solec 7 3 42,86 7 100,00 

Sulęcin 13 1 7,69 7 53,85 

Sulęcinek I 4 0 0,00 4 100,00 

Sulęcinek II 10 4 40,00 8 80,00 

Sulęcinek III 8 3 37,50 8 100,00 

Sulęcinek IV 9 6 66,67 7 77,78 

Wiosna 0 0 0,00 0 0,00 

Witowo 7 3 42,86 6 85,71 

GMINA 138 50 36,23 108 78,26 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach 

Bezpieczeństwo 

W 2017 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Środzie 

Wielkopolskiej wszczęto 707 dochodzeń (o 23 więcej niż w 2016 r.), w wyniku których 

stwierdzono popełnienie 704 przestępstw (o 150 mniej niż w 2016 r.). Wskaźnik 

wykrywalności przestępstw ukształtował się na poziomie 82,7% i wzrósł o 2,6 pp. 

w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnej liczbie 704 stwierdzonych przestępstw 

w 2017 r. na terenie powiatu średzkiego największą ilość stanowiły przestępstwa 

o charakterze kryminalnym (451 szt.) oraz gospodarcze (109 szt.). Pozostałe 144 szt. 

to inne przestępstwa, głównie drogowe.  
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W przestępczości kryminalnej nastąpił wzrost wszcząć o 18 postępowań oraz 

spadek ilości przestępstw stwierdzonych o 64. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 75,8% 

i był wyższy o 2,7 pp. od wyniku z roku 2016. W ogólnej liczbie 451 przestępstw 

stwierdzonych o charakterze kryminalnym największą liczbę stanowiły przestępstwa 

przeciwko mieniu (215 szt.). Stwierdzono również 41 przestępstw narkotykowych oraz 

22 przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.  

W porównaniu do poprzedniego roku KPP w Środzie Wielkopolskiej odnotowała 

w 2017 r. spadek udziału popełnianych przestępstw kryminalnych z rodzaju: 

przestępstw o przeciwdziałaniu narkomanii (o 48 szt.), uszkodzenia mienia (o 30 szt.), 

kradzieży (o 10 szt.), spowodowania uszczerbku na zdrowiu (0 4 szt.). W tym samym 

okresie nastąpił wzrost udziału popełnianych przestępstw z rodzaju: kradzież 

z włamaniem (o 8 szt.), bójka i pobicie (o 6 szt.), rozboje i wymuszenia rozbójnicze 

(o 4 szt.), zgwałcenia (o 2 szt.).  

W zakresie przestępczości gospodarczej w 2017 r. na terenie powiatu 

średzkiego wszczęto tyle samo postępowań przygotowawczych co w roku 2016. Ilość 

stwierdzonych przestępstw wyniosła 109 szt. i była mniejsza o 88 szt. w porównaniu 

z rokiem poprzednim. Wykrywalność przestępstw gospodarczych wzrosła o 3,2 pp. 

w stosunku do 2016 r. i wyniosła 89,1%. 

Reasumując, można wskazać tendencje pozytywne i negatywne zachodzące 

na terenie powiatu średzkiego: 

• Spadło zagrożenie przestępczością w kategoriach: uszczerbek na 

zdrowiu, kradzież mienia, uszkodzenie mienia, 

• Wzrosło zagrożenie przestępczością w kategoriach: kradzież 

z włamaniem, bójka i pobicie, rozbój i wymuszenia rozbójnicze. 

Na terenie powiatu średzkiego odnotowano w okresie lat 2016 – 2017 wzrost 

ilości zdarzeń o 4,43 pp. Na terenie gminy Krzykosy ilość zdarzeń zmniejszyła się o 2 

zdarzenia, tj. o 9,52 pp. Według funkcjonariuszy KPP w gminie Krzykosy w 2017 r. 

najbardziej zagrożony był region miejscowości Murzynowo Leśne, Sulęcin 

i Pięczkowo. Wśród zdarzeń kryminalnych odnotowano najwięcej kradzieży. 

Dla porównania, w 2016 r. najbardziej zagrożony był rejon miejscowości Solec 

i Miąskowo. Wśród zdarzeń kryminalnych odnotowano najwięcej kradzieży 

z włamaniem.  
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W roku 2017 na drogach powiatu średzkiego doszło do 536 zdarzeń drogowych 

(o 22 więcej niż w 2016 r.), w tym 68 wypadków i 468 kolizji drogowych. Najwięcej 

zdarzeń drogowych odnotowano na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska 

(62,5%), następnie na terenie gminy Krzykosy (12,3%) oraz gminy Zaniemyśl (10,6%). 

Biorąc pod uwagę ilość osób zabitych najbardziej zagrożone są drogi na terenie 

gminy Krzykosy. 

W 2017 r. nieletni popełnili 22 czyny karalne będące przestępstwami, tj. 15 

mniej niż w roku poprzednim. Stwierdzone w 2017 r. czyny popełnione przez nieletnich 

dotyczyły głównie kradzieży. Ponadto, ujawniono 13 nieletnich pod wpływem alkoholu 

i 1 nieletniego pod działaniem narkotyków. Ujawniono 6 nieletnich podczas ucieczek 

z domów rodzinnych oraz 2 nieletnich podczas ucieczek z placówek opiekuńczo-

wychowawczych. 

Szkolnictwo i edukacja 

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności gminy 

Krzykosy posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 8,9% średnie 

ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym 

zawodowym legitymuje się 29,3% mieszkańców gminy, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 

21,9% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed 

ukończeniem szkoły podstawowej. 

W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy 

Krzykosy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie 

Krzykosy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz 

zasadnicze zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej posiadają wykształcenie 

zasadnicze zawodowe (38,0%) oraz średnie zawodowe (19,2%). 

Na terenie gminy Krzykosy po dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju 

szkolnego działają następujące placówki oświatowe: 

➢ Zespół Szkół w Krzykosach (SP w Krzykosach wraz z oddziałem przedszkolnym 

+ przedszkole w Krzykosach z filią w Solcu), 

➢ Zespół Szkół w Sulęcinku (SP w Sulęcinku + przedszkole w Sulęcinku), 

➢ Zespół Szkół w Pięczkowie (SP w Pięczkowie + przedszkole w Pięczkowie z filią 

w Witowie), 
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➢ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Murzynowie Leśnym (SP w Murzynowie 

Leśnym + przedszkole w Murzynówku), 

➢ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sulęcinie (SP w Sulęcinie + przedszkole 

w Sulęcinie). 

Na terenie gminy Krzykosy nie działają żłobki i kluby dziecięce. Biorąc pod 

uwagę wartości przyrostu naturalnego w gminie Krzykosy liczba dzieci w szkołach 

i przedszkolach będzie się wahać, zakłada się jednak wzrost liczby uczniów 

i wychowanków. Obecna liczba miejsc w placówkach oświatowych i wychowania 

przedszkolnego w pełni zaspokaja bieżące potrzeby.  

Aby ocenić poziom nauczania w szkołach podstawowych zlokalizowanych 

w gminie Krzykosy porównano średnie procentowe wyniki egzaminu szóstoklasisty 

jakie uzyskali uczniowie z gminy Krzykosy w 2016 r. i 2015 r., z tymi uzyskanymi przez 

uczniów w powiecie średzkim. W porównaniu do poprzedniego roku zarówno 

uczniowie z powiatu jak i gminy Krzykosy w 2016 r. uzyskali niższe średnie wyniki 

z egzaminu szóstoklasisty, przy czym w gminie Krzykosy ta różnica była większa niż 

w powiecie. W 2016 r. różnica pomiędzy średnimi wynikami z I części egzaminu uległa 

zmniejszeniu, natomiast różnica pomiędzy wynikami z II części egzaminu pogłębiła 

się. W 2016 r. uczniowie z gminy Krzykosy, w porównaniu do wyników egzaminu 

szóstoklasisty w powiecie, otrzymywali średnio: 

➢ O 1,02 pp. więcej za I część egzaminu, 

➢ O 0,51 pp. mniej za język polski, 

➢ O 2,36 pp. więcej za matematykę, 

➢ O 5,87 pp. mniej za część II egzaminu. 

Wyniki egzaminu szóstoklasisty obrazują wyrównywanie się poziomów 

nauczania w powiecie średzkim i w gminie Krzykosy, przy czym należy zwrócić uwagę, 

że uczniowie z gminy Krzykosy, zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r., otrzymywali niższe 

wyniki za egzamin z języka angielskiego (II część egzaminu).  

Szkoły są również głównymi edukatorami dzieci i młodzieży w zakresie 

kształtowania postaw społeczno-kulturalnych. W ww. placówkach prowadzone są 

liczne zajęcia pozalekcyjne, również te niezwiązane z przedmiotami szkolnymi.  
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Kapitał społeczny oraz uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym  

W zakresie edukacji społeczno-kulturalnej na terenie gminy Krzykosy działają 

również Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz Biblioteka Publiczna z filiami. Swoje 

działania GOK kieruje do szerokiego grona odbiorców w postaci dużych imprez 

i wydarzeń kulturalnych. Biblioteka Publiczna i jej filie z kolei nieco częściej kieruje 

swoje działania do konkretnej grupy mieszkańców, najczęstszymi odbiorcami są 

jednak dzieci i młodzież, których stara się zachęcić do częstszego czytania. 

Organizacja dużych imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców służy rozrywce 

i do pewnego stopnia integracji mieszkańców, jednak bardziej skuteczne w aktywizacji 

społeczno-kulturalnej mieszkańców są mniejsze, lecz częściej organizowane 

wydarzenia skierowane do konkretnych grup odbiorców. Takie działania w gminie 

Krzykosy są podejmowane głównie przez szkoły podstawowe i skierowane są do 

uczniów, brakuje z kolei wydarzeń skierowanych do osób dorosłych i seniorów. Biorąc 

pod uwagę zachodzące trendy demograficzne i postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa należy zapewnić osobom starszym możliwość uczestniczenia 

w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, również w ich miejscu zamieszkania.  

Mieszkańcy gminy Krzykosy nie wykazują się dużą aktywnością społeczno-

kulturalną. Zazwyczaj inicjatywą wykazuje się niewielka, zawsze ta sama grupa 

mieszkańców danej miejscowości. Do końca 2018 r. na terenie gminy działały 23 

organizacje. W przeliczeniu na 100 osób danej jednostki analitycznej najwięcej z nich 

przypada na mieszkańców: Sulęcinka IV (1,63%), Krzykos (1,05%) oraz Młodzikowa 

(0,74%). 

Tabela 9: Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki 
analitycznej w 2018 r. 

Jednostka 
Liczba 

ludności 
Liczba organizacji 

pozarządowych 
Na 100 

mieszkańców 

Garby 191 2 1,05 

Krzykosy 888 6 0,68 

Miąskowo 375 1 0,27 

Młodzikowo 135 1 0,74 

Młodzikówko 56 0 0,00 

Murzynowo Leśne 550 2 0,36 

Pięczkowo I 30 0 0,00 

Pięczkowo III 376 2 0,53 

Pięczkowo IV 226 0 0,00 
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Pięczkowo V 232 0 0,00 

Pięczkowo VI 348 0 0,00 

Solec 730 1 0,14 

Sulęcin 474 1 0,21 

Sulęcinek I 372 0 0,00 

Sulęcinek II 518 0 0,00 

Sulęcinek III 546 1 0,18 

Sulęcinek IV 306 5 1,63 

Wiosna 51 0 0,00 

Witowo 545 1 0,18 

GMINA 6949 23 0,33 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach 

Według informacji posiadanych przez pracowników Urzędu Gminy 

w Krzykosach w sołectwach życie społeczno-kulturalne mieszkańców skupia się 

głównie wokół sal wiejskich. Wyjątkiem jest sołectwo Młodzikówko, gdzie nie powstała 

świetlica wiejska – mieszkańcy korzystają z obiektów położonych w innych 

miejscowościach. Najbardziej aktywną społecznością lokalną są mieszkańcy sołectw 

Sulęcinek i Krzykosy. Są oni chętni do podejmowania wspólnych działań i cechują się 

dużą aktywnością społeczną. Wyrażone jest to m.in. funkcjonowaniem: Koła Śpiewu 

i zespołów tanecznych (Nadwarcianie, Mali Nadwarcianie, Impuls) czy PZERiI. 

Brak zaangażowania mieszkańców gminy w życie społeczności lokalnej może 

wynikać z różnych przyczyn, np. biernej postawy mieszkańców oczekujących, że to 

gminna lub inne podmioty podejmą inicjatywę, z powodu braku czasu, chęci, 

pomysłów czy też z powodu braku silnego lidera lokalnego, który motywowałby 

mieszkańców do podejmowania jakichkolwiek działań oraz pełnił rolę organizatora 

i koordynatora. Problem stanowi również brak działań skierowanych do konkretnych 

grup społecznych i prowadzonych na terenie danej miejscowości czy sołectwa.  

4.2. Sfera gospodarcza 

Według danych GUS na terenie gminy Krzykosy w 2018 r. zarejestrowanych 

było 599 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 24 podmioty z sektora publicznego 

oraz 575 z sektora prywatnego. Liczba podmiotów gospodarczych stopniowo rosła, 

choć było to tempo powolne. Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na 

terenie gminy Krzykosy w 2018 r. zwiększyła się o 14 podmiotów w porównaniu do 

2017 r. i o 149 podmiotów w stosunku do roku 2010. W sektorze publicznym nie 

dochodziło do dużych zmian, sytuacja była stabilna – w 2016 r. ich liczba wzrosła 
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jednak o 2 podmioty w porównaniu do poprzednich lat, natomiast w 2017 r. ponownie 

spadła do 24 podmiotów i na takim poziomie utrzymała się do 2018 r.  

W sektorze prywatnym liczba podmiotów gospodarczych do 2018 r. wzrosła 

o 17 przedsiębiorstw w porównaniu z 2017 r. i o 149 podmiotów w stosunku do 2010 r. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą liczba 

podmiotów wolno wzrastała, a w 2015-2016 r. ustabilizowała się. W 2017 r. liczba osób 

fizycznych prowadzących własną działalność dość gwałtownie wzrosła o 19 

podmiotów gospodarczych, a w 2018 r. o kolejne 9 podmiotów – wynika to 

najprawdopodobniej z wzmożonego zainteresowania dofinansowaniami dla małych 

przedsiębiorców z Unii Europejskiej.  

W przeliczeniu na 100 mieszkańców gminy w 2018 r. w REGON zarejestrowane 

były 8,62 podmioty. Najmniejszy ich udział odnotowano w jednostkach analitycznych: 

Pięczkowo I (3,33), Pięczkowo VI (4,02), Pięczkowo III (5,85). W przypadku osób 

prowadzących własną działalność najmniejszy udział przedsiębiorstw w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadał w jednostkach: Pięczkowo I 

(0,00), Wiosna (5,56), Miąskowo (6,32). 
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Tabela 10: Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanej do REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej oraz liczba osób 
fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w roku 2018 

Jednostka 
analityczna 

Liczba 
ludności 

Liczba osób 
w wieku 

produkcyjnym 

Liczba podmiotów 
gospodarki 

narodowej (REGON) 

Na 100 
mieszkańców 

Liczba osób fizycznych 
prowadzących własną 
działalność (CEIDG) 

Na 100 mieszkańców 
w wieku 

produkcyjnym 

Garby 191 125 46 24,08 13 10,40 

Krzykosy 888 605 175 19,71 44 7,27 

Miąskowo 375 253 83 22,13 13 5,14 

Młodzikowo 135 82 22 16,30 5 6,10 

Młodzikówko 56 29 15 26,79 3 10,34 

Murzynowo Leśne 550 332 93 16,91 32 9,64 

Pięczkowo I 30 18 2 6,67 0 0,00 

Pięczkowo III 376 234 44 11,70 14 5,98 

Pięczkowo IV 226 134 57 25,22 15 11,19 

Pięczkowo V 232 141 39 16,81 11 7,80 

Pięczkowo VI 348 215 28 8,05 19 8,84 

Solec 730 469 97 13,29 50 10,66 

Sulęcin 474 283 106 22,36 33 11,66 

Sulęcinek I 372 222 43 11,56 21 9,46 

Sulęcinek II 518 345 67 12,93 32 9,28 

Sulęcinek III 546 332 71 13,00 30 9,04 

Sulęcinek IV 306 178 59 19,28 27 15,17 

Wiosna 51 36 7 13,73 2 5,56 

Witowo 545 330 133 24,40 32 9,70 

GMINA 6949 4363 1187 17,08 396 9,08 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych REGON oraz CEIDG
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Na terenie gminy Krzykosy największa grupa podmiotów prowadzi działalność 

związaną z sektorem usługowym – jest to 57,26% wszystkich podmiotów 

gospodarczych. Udział podmiotów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w podziale na 

rodzaje działalności ulegał wahaniom. W latach 2010 – 2018 zmniejszył się udział 

podmiotów związanych z usługami (o 1,18 pp.) oraz rolnictwem, leśnictwem, 

łowiectwem i rybactwem (o 1,72 pp.), wzrósł natomiast udział przedsiębiorstw 

związanych z przemysłem i budownictwem (o 2,90 pp.).  

W 2018 r. największy udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych 

zlokalizowanych na terenie gminy Krzykosy stanowiły podmioty należące do sekcji 

usług. 

Pomimo tego, że w gminie jest zauważalny wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych oraz powstawania nowych działalności gospodarczych w pozostałych 

sekcjach, nie można mówić o wysokim poziomie przedsiębiorczości i dobrym stanie 

gospodarki gminy. Zachodzące zmiany postępują bardzo wolno i potrzeba dodatkowej 

motywacji oraz pomocy przy rozwijaniu, prowadzeniu i zarządzaniu dla 

przedsiębiorców i osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą. 

4.3. Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

Na obszarze gminy znajduje się kilka miejscowości, które wyróżniają się 

specyficznymi cechami rozplanowania. Najbardziej zwarte układy urbanistyczne 

posiadają miejscowości: Pięczkowo, Solec, Witowo, Krzykosy. W pozostałych 

miejscowościach przeważają łańcuchowe zabudowy, wydłużone wzdłuż dróg. Jest to 

wyraźne szczególnie w Murzynowie Leśnym, Garbach, Sulęcinie i Sulęcinku. 

Za najbardziej malowniczą miejscowością uznawany jest Solec – z uwagi na walory 

rozplanowania, duże skupiska zieleni krajobrazowej oraz sylwetkę kościoła 

parafialnego p.w. św. Katarzyny. Krzykosy z kolei stanowią rzadki w Wielkopolsce typ 

wsi wielodrożnej o zabudowie chaotycznej. Budynki stawiane są dookoła podwórza, 

zwarte w kształt podkowy, prostokąta lub kwadratu. We wsiach Garby, Murzynowo 

Leśne, Sulęcin, Sulęcinek i Młodzikowo zachowały się podworskie parki krajobrazowe. 

Ich stan, podobnie jak stan pozostałych terenów zielonych w gminie, jest zły – zieleń 

urządzona jest nieuporządkowana, zaniedbana, brakuje podstawowego wyposażenia, 

(np. ławek, koszy), a jeśli już istnieją, to są zniszczone.  
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Dla całego obszaru gminy opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego4. Powierzchnia gminy obejmuje 11047 ha, z czego większość 

stanowią użytki rolne (64,43%) oraz grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 

(28,84%). Tereny zurbanizowane stanowią zaledwie 3,42% powierzchni gminy. 

Dominującą funkcją gminy jest rolnictwo, z uzupełniającymi funkcjami wypoczynkową 

i turystyczną. Ze względu na bliskość ośrodka miejskiego (Środa Wielkopolska), dobre 

położenie komunikacyjne oraz ciekawy krajobraz gmina Krzykosy stanowi 

bezpośrednie zaplecze rekreacyjne o charakterze codziennym i cotygodniowy dla 

mieszkańców powiatu średzkiego.  

Obszar gminy położony jest w środkowym biegu Warty, a jej południowa część 

położona jest na terasach zalewowych – na całej długości gminy terasy zalewowe są 

oddzielone od pozostałego terenu wałem przeciwpowodziowym. Tereny położone 

w obszarze między linią brzegową Warty a linią rozgraniczającą tereny wału 

przeciwpowodziowego są objęte zakazem zabudowy. 

Centrum usługowo - administracyjne gminy jest miejscowość Krzykosy, gdzie 

mieści się Urząd Gminy Krzykosy. W prawie każdej miejscowości występują obiekty 

handlowo – usługowe oraz obiekty infrastruktury społecznej zaspokajające 

podstawowe potrzeby ludności. Największa liczba obiektów zlokalizowana jest 

w dużych, głównych miejscowościach, tj. w Krzykosach, Pięczkowie, Sulęcinku, 

Sulęcinie, Solcu, Witowie.  

Tabela 11: Liczba obiektów infrastruktury społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki 
analitycznej w 2018 r. 

Jednostka 
analityczna 

Liczba 
ludności 

Liczba obiektów infrastruktury 
społecznej 

Na 100 
mieszkańców 

Garby 191 5 2,62 

Krzykosy 888 8 0,90 

Miąskowo 375 1 0,27 

Młodzikowo 135 2 1,48 

Młodzikówko 56 0 0,00 

Murzynowo Leśne 550 3 0,55 

Pięczkowo I 30 0 0,00 

Pięczkowo III 376 2 0,53 

Pięczkowo IV 226 2 0,88 

Pięczkowo V 232 4 1,72 

                                                             
4 Przyjęty Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, (Dz. Urz. z dnia 19 kwietnia 2007 r., Nr 58 poz. 1526.). 
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Pięczkowo VI 348 0 0,00 

Solec 730 3 0,41 

Sulęcin 474 2 0,42 

Sulęcinek I 372 0 0,00 

Sulęcinek II 518 0 0,00 

Sulęcinek III 546 2 0,37 

Sulęcinek IV 306 3 0,98 

Wiosna 51 1 1,96 

Witowo 545 3 0,55 

GMINA 6949 41 0,59 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach 

Stan techniczny istniejących obiektów infrastruktury społecznej jest 

niezadawalający – prawie wszystkie budynki i budowle wymagają większych lub 

mniejszych remontów. W tabeli poniżej zaprezentowano liczbę obiektów 

infrastruktury społecznej w złym stanie technicznym, tj. takie, w których należy 

podjąć prace remontowe i/lub modernizacyjne.  

Tabela 12: Liczba obiektów infrastruktury społecznej w złym stanie technicznym w przeliczeniu na 100 
obiektów infrastruktury społecznej w danej jednostce analitycznej 

Jednostka 
analityczna 

Liczba obiektów 
infrastruktury 

społecznej 

Liczba obiektów 
infrastruktury społecznej 

w złym stanie 
technicznym 

Na 100 obiektów 
infrastruktury 

społecznej 

Garby 5 5 100,00 

Krzykosy 8 8 100,00 

Miąskowo 1 0 0,00 

Młodzikowo 2 2 100,00 

Młodzikówko 0 0 0,00 

Murzynowo Leśne 3 2 66,67 

Pięczkowo I 0 0 0,00 

Pięczkowo III 2 1 50,00 

Pięczkowo IV 2 2 100,00 

Pięczkowo V 4 3 75,00 

Pięczkowo VI 0 0 0,00 

Solec 3 2 66,67 

Sulęcin 2 1 50,00 

Sulęcinek I 0 0 0,00 

Sulęcinek II 0 0 0,00 

Sulęcinek III 2 1 50,00 

Sulęcinek IV 3 2 66,67 

Wiosna 1 1 100,00 

Witowo 3 2 66,67 

GMINA 41 32 78,05 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach 
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Gmina Krzykosy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć drogową. Sieć 

komunikacji drogowej na terenie gminy tworzą :  

➢ drogi krajowe – 9 km,  

➢ drogi powiatowe – 36,6 km, 

➢ drogi gminne – 85 km.  

Główną drogą przebiegającą przez teren gminy jest droga krajowa nr 11 relacji 

Poznań – Katowice. W pobliżu miejscowości Miąskowo przebiega także odcinek drogi 

krajowej nr 15 (0,25 km). Sieć drogową tworzy także 7 odcinków dróg powiatowych 

oraz 36 dróg gminnych.  

Generalny pomiar ruchu wykonany w 2010 i 2015 r.5 przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad wskazuje na zwiększenie liczby pojazdów 

przejeżdżających na odcinku drogi krajowej nr 11 Miąskowo – Klęka o 1 328 pojazdów 

w ciągu 5 lat. Mimo spadku liczby mikrobusów, autobusów i ciągników rolniczych 

poruszających się po drodze nr 11, znacząco wzrosła liczba samochodów ciężarowych 

i dostawczych – w sumie o 1 948 pojazdów. Wzmożony ruch pojazdów ciężarowych 

skutkuje nie tylko większą emisją hałasu i zanieczyszczeń, ale także pogorszeniem 

stanu nawierzchni drogi.  

Przez teren gminy, niemalże równolegle do drogi nr 11, przebiega dwutorowa 

linia kolejowa: Kluczbork – Poznań. Długość odcinka leżącego na terenie gminy 

wynosi 8,8 km. Usytuowane są przy nim:  

➢ stacja Sulęcinek, 

➢ przystanek osobowy Solec. 

Komunikacja publiczna na terenie gminy zapewniona jest przez przewoźników 

PKS Wołów, PKS Kalisz oraz Woźniak Bus. Dodatkowo funkcjonuje komunikacja 

autobusowa linii nr 21 oraz nr 22, prowadzona przez Kórnickie Przedsiębiorstwo 

„KOMBUS” Sp. z o.o. Autobusy kursują kilka razy dziennie, wyłącznie w dni robocze. 

Największa liczba połączeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki 

występuje w: Miąskowie (3,73) i Młodzikówku (3,57). 

 

                                                             
5 https://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010, https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010
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Tabela 13: Liczba połączeń komunikacji publicznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki 
analitycznej w gminie Krzykosy w 2018 r. 

Jednostka 
analityczna 

Liczba 
ludności 

Liczba połączeń komunikacji 
publicznej 

Na 100 
mieszkańców 

Garby 191 2 1,05 

Krzykosy 888 14 1,58 

Miąskowo 375 14 3,73 

Młodzikowo 135 2 1,48 

Młodzikówko 56 2 3,57 

Murzynowo Leśne 550 2 0,36 

Pięczkowo I 30 0 0,00 

Pięczkowo III 376 1 0,27 

Pięczkowo IV 226 1 0,44 

Pięczkowo V 232 2 0,86 

Pięczkowo VI 348 1 0,29 

Solec 730 9 1,23 

Sulęcin 474 6 1,27 

Sulęcinek I 372 2 0,54 

Sulęcinek II 518 3 0,58 

Sulęcinek III 546 3 0,55 

Sulęcinek IV 306 3 0,98 

Wiosna 51 0 0,00 

Witowo 545 5 0,92 

GMINA 6949 72 1,04 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach 

4.4. Sfera techniczna 

Gmina Krzykosy prawie w całości jest zwodociągowana (w 98%) – z sieci nie 

korzystają jedynie gospodarstwa położone w znacznej odległości od zwartej 

zabudowy, do których doprowadzenie wodociągu jest nieopłacalne z ekonomicznego 

punktu widzenia. W gminie funkcjonują trzy wodociągi grupowe wraz z 3 ujęciami wody 

i stacjami uzdatniania wody w: Pięczkowie, Młodzikowie i Garbach. Zaopatrzenie wsi 

Kaźmierki następuje z ujęcia wody w gminie Środa Wielkopolska. Ze względu na 

stopniowo wzrastającą liczbę ludności i stosowanie przestarzałych technologii 

pozyskiwania i oczyszczania wody pitnej konieczne jest przeprowadzenie modernizacji 

hydroforni, szczególnie w miejscowości Garby – dostarczana do odbiorców woda jest 

mętna, a w okresie największego zapotrzebowania występuje zbyt niskie ciśnienie, 

przez co woda nie płynie.  
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Gmina Krzykosy jest skanalizowana w 8%. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

w 2017 r. wynosiła 19,6 km i korzystały z niej 1163 osoby zamieszkałe na terenie 

sołectwa Sulęcinek (16,80% mieszkańców całej gminy). W najbliższych latach planuje 

się rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sulęcin i Solec o długości 

12,5 km, obejmującej ok. 1 128 dodatkowych mieszkańców6. 

Według danych Urzędu Gminy w Krzykosach w 2018 r. bez dostępu do sieci 

kanalizacyjnej pozostawały 1 442 gospodarstwa domowe. Sieć kanalizacyjne 

występuje jedynie we wsi Sulęcinek, jednak nie obejmuje wszystkich mieszkańców. 

Tabela 14: Liczba gospodarstw domowych w poszczególnych jednostkach analitycznych nieposiadające 
przyłącza do sieci kanalizacyjnej na 100 gospodarstw domowych w danej jednostce w 2018 r. 

Jednostka 
Liczba 

gospodarstw 
domowych 

Liczba gospodarstw domowych 
niepodłączonych do sieci 

kanalizacyjnej 

Na 100 
gospodarstw 
domowych 

Garby 55 55 100,00 

Krzykosy 205 205 100,00 

Miąskowo 77 77 100,00 

Młodzikowo 20 20 100,00 

Młodzikówko 18 18 100,00 

Murzynowo Leśne 150 150 100,00 

Pięczkowo I 7 7 100,00 

Pięczkowo III 94 94 100,00 

Pięczkowo IV 54 54 100,00 

Pięczkowo V 57 57 100,00 

Pieczkowo VI 87 87 100,00 

Solec 189 189 100,00 

Sulęcin 117 117 100,00 

Sulęcinek I 107 39 36,45 

Sulęcinek II 144 54 37,50 

Sulęcinek III 151 56 37,09 

Sulęcinek IV 90 32 35,56 

Wiosna 14 14 100,00 

Witowo 117 117 100,00 

GMINA 1753 1442 82,26 

Źródło: Urząd Gminy Krzykosy 

Na terenie gminy Krzykosy nie występuje infrastruktura gazowa ani sieci 

ciepłownicze. Zgodnie z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy” nie 

planuje się budowy sieci ciepłowniczej ani gazowniczej do roku 2020. 

                                                             
6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy, s. 27- 28. 
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Zabudowa znajdująca się na terenie gminy w przeważającej części cechuje się 

zwartym charakterem oraz budownictwem jednorodzinnym. Według danych GUS od 

2010 r. do 2017 r. liczba budynków mieszkalnych w gminie wzrosła o 162 szt., 

natomiast liczba mieszkań wzrosła o 165 szt. Przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania wzrosła o 2,7 m2, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę 

wzrosła o 2 m2. Dane GUS wskazują, że w 2017 r. w wodociąg było wyposażonych 

98,2% mieszkań, a 90,1% mieszkań było wyposażonych w łazienkę.  

We własności gminy znajduje się: 6 budynków, w których jest w sumie 18 

mieszkań oraz 5 lokali mieszkalnych w budynku należącym do wspólnoty 

mieszkaniowej. Łączna powierzchnia lokali we własności gminy wynosi 1 107,95 m2. 

W Krzykosach znajduje się 9 lokali mieszkalnych, w Solcu 1, w Witowie 3, 

w Bogusławkach 5, a w Garbach 5 lokali.  

Priorytetem w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy Krzykosy jest 

nie dopuszczenie do pogorszenia stanu technicznego budynków, stopniowa 

modernizacja, kontrola bieżących potrzeb remontowych. Monitorowanie stanu 

technicznego budynków dokonywane jest w oparciu o okresowe przeglądy techniczne 

sprawności obiektów. Obecny stan budynków jest dobry lub dostateczny, za wyjątkiem 

budynku w Bogusławkach – konieczna jest poprawa stanu dachu, w tym wymiana jego 

pokrycia (na chwilę obecną budynek pokryty jest eternitem). Poprawić należy również 

stan stropu oraz wymienić stolarkę okienną i drzwiową.  

Mimo ograniczonych możliwości finansowych gmina stara się regularnie 

przeprowadzać remonty i modernizacje. W 2013 r. w 3 mieszkaniach wymieniono 

instalacje techniczne, w 2016 r. w 4 mieszkaniach wyremontowano dach, a w 2015 r. 

w 2. W 2016 r. w 1 mieszkaniu wymieniono stolarkę budowlaną. W latach 2018 - 2022 

poza wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwaniem awarii planuje się 

wykonywanie remontów zapewniających właściwe warunki mieszkaniowe najemców 

i ich bezpieczeństwo oraz zabezpieczenie budynków przed szkodliwym 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Priorytetem będzie wykonanie remontów 

i modernizacji w budynku w Bogusławkach.  

4.5. Sfera środowiskowa 

Na terenie Gminy Krzykosy występują następujące formy ochrony przyrody: 

➢ Lasy Żerkowsko – Czeszewskie: obszar ochrony siedlisk Natura 2000, 
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➢ Dolina Środkowej Warty: obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

➢ Pomniki przyrody w miejscowościach: Sulęcinek, Bogusławki, Sulęcin, Garby, 

Młodzikówko, Murzynowiec. 

Prawie cały obszar gminy należy do Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej, która 

jest korytarzem ekologicznym ECONET-PL o znaczeniu krajowym. W bezpośrednim 

sąsiedztwie gminy Krzykosy położone są również inne obszary sieci NATURA 2000 

oraz rezerwaty przyrody. Głównym zagrożeniem dla obszarów cennych przyrodniczo 

na terenie gminy Krzykosy jest nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa. 

Na terenie gminy wyznaczono 5 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

(JCWP) w postaci rzek oraz 1 Jednolitą Część Wód Podziemnych (JCWPd). Stan 

wszystkich JCWP rzecznych jest zły, a w przypadku 3 istnieje również ryzyko 

nieosiągnięcia celu środowiskowego. Zły stan wód wynika przede wszystkim 

z nieuregulowanej gospodarki wodno-ściekowej, co negatywnie wpływa na chronione 

gatunki roślin i zwierząt. Z kolei wody podziemne (gmina Krzykosy leży w obszarze 

JCWPd o nr 61) charakteryzują się dobrym stanem ilościowym i jakościowym oraz 

dobrym stanem wód. 

Stan jakości powietrza atmosferycznego w gminie Krzykosy nie przekracza 

dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. W roku 2014  przeprowadzono monitoring 

jakości powietrza w jednym punkcie (w miejscowości Murzynowo Kościelne gm. 

Dominowo,10 km od gminy Krzykosy). Badania pozwoliły na określenie stężenia 

dwutlenku siarki i tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym. Dla żadnej ze 

wskazanych  substancji nie zostały przekroczone poziomy dopuszczalne. 

Gmina Krzykosy należy do 7 regionu glebowo-rolniczego – Nadwarciańskiego, 

który wchodzi w skład wschodniego odcinka Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej.  

Wskazany region cechuje niska przydatność rolnicza, z tego względu że gleby są 

okresowo lub stale zbyt suche. Przeważają głównie gleby słabych klas: V, VI i VIz 

(prawie 80 % powierzchni gruntów ornych), natomiast mady średnich klas: III i IV 

występują tylko na niewielkich obszarach w pobliżu Młodzikowa, Solca i Krzykos. 

Niska jakość gleb powoduje konieczność ich częstego nawożenia, które prowadzone 

w sposób niewłaściwy może doprowadzić do skażenia gleb oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych.  
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Od 2009 r. gospodarka odpadami w gminie Krzykosy jest realizowana  

w ramach Porozumienia Międzygminnego. Od maja 2014 r. regionalną instalacją do 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) jest składowisko odpadów 

w Witaszyczkach (gm. Jarocin). W 2016 r. na terenie gminy wytworzono odpady 

komunalne zmieszane w ilości 1157,24 Mg/rok, natomiast w roku poprzednim 

wytworzono 1064,4 Mg/rok odpadów. Wzrost ilości zebranych odpadów wynikał ze 

wzrostu liczby mieszkańców gminy.  

Na terenie gminy stwierdzono nielegalne („dzikie”) miejsca składowania  

odpadów w pobliżu miejscowości Sulęcinek, Witowo, Sulęcin, Solec, Krzykosy  

i Lubrze. W miejscach tych składowane są głównie odpady komunalne pochodzące  

z pobliskich miejscowości. Obszary na których się one znajdują nie są zabezpieczone 

i w żadnym wypadku nie nadają się do tego celu. Składowanie odpadów 

w zabronionych miejscach negatywnie wpływa na stan środowiska (głównie dla wód 

podziemnych). Tego rodzaju zachowania świadczą o niewystarczającym poziomie 

świadomości ekologicznej części mieszkańców, co w efekcie prowadzi do zagrożenia 

stanu środowiska naturalnego.  

Odpadem, który stanowi szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi 

jest azbest. Płyty cementowo-włóknowe zawierające azbest, były kiedyś bardzo 

popularne i służyły m.in. do wykonywania pokryć dachowych. Pył azbestowy wnika do 

organizmu przez układ oddechowy – osadzając się drażni pęcherzyki płucne inicjując 

w ten sposób chroniczne stany zapalne i wywołując zmiany patologiczne. Stąd też 

usuwany może być wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy.  

Do końca 2018 r. na terenie gminy Krzykosy znajdowało się 261 gospodarstw 

domowych, w których występowały budynki pokryte azbestem. W przeliczeniu na 100 

gospodarstw domowych największa ich liczba znajdowała się na terenie jednostek 

analitycznych: Wiosna (64,29) i Witowo (31,62).  
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Tabela 15: Liczba gospodarstw domowych, w których występują budynki pokryte azbestem 
w przeliczeniu na 100 gospodarstw domowych w danej jednostce analitycznej. Stan na koniec 2018 r. 

Jednostka 
Liczba 

gospodarstw 
domowych 

Liczba gospodarstw domowych, 
w których występują budynki 

pokryte azbestem 

Na 100 
gospodarstw 
domowych 

Garby 55 15 27,27 

Krzykosy 205 36 17,56 

Miąskowo 77 13 16,88 

Młodzikowo 20 3 15,00 

Młodzikówko 18 5 27,78 

Murzynowo Leśne 150 38 25,33 

Pięczkowo I 7 1 14,29 

Pięczkowo III 94 24 25,53 

Pięczkowo IV 54 15 27,78 

Pięczkowo V 57 13 22,81 

Pieczkowo VI 87 19 21,84 

Solec 189 3 1,59 

Sulęcin 117 26 22,22 

Sulęcinek I 107 0 0,00 

Sulęcinek II 144 0 0,00 

Sulęcinek III 151 0 0,00 

Sulęcinek IV 90 4 4,44 

Wiosna 14 9 64,29 

Witowo 117 37 31,62 

GMINA 1753 261 14,89 

Źródło: Urząd Gminy Krzykosy 

4.6. Podsumowanie diagnozy 

Podsumowując, na terenie gminy Krzykosy zidentyfikowano następujące 

zjawiska kryzysowe: 

Tabela 16: Problemy ograniczające dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy Krzykosy 

Nazwa sfery Zdiagnozowane problemy 

Społeczna 

➢ starzenie się społeczeństwa, 
➢ wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej, w tym regularny 

wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy z powodu długotrwałej 
i ciężkiej choroby, 

➢ niewielkie zasoby Ośrodka Pomocy Społecznej – brak odpowiednich 
placówek i instytucji oraz braki w kadrze OPS, 

➢ wzrost liczby osób uzależnionych od alkoholu, w stosunku do których 
GKRPA podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu 
obowiązku poddania się leczeniu w placówce, 

➢ wzrost liczby osób i rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą 
w rodzinie, 

➢ wzrost liczby wszczętych procedur Niebieskiej Karty, 
➢ konieczność zwiększenia nakładów finansowych na zapewnienie opieki 

i wsparcia dla niesamodzielnych osób starszych oraz ich 
opiekunów rodzinnych, 
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➢ brak odpowiedniego przygotowania młodzieży i bezrobotnych do pracy 
i potrzeb lokalnego rynku pracy (brak właściwej ścieżki kształcenia, brak 
motywacji i chęci do wykonywania konkretnych zawodów), 

➢ duża liczba wypadków i kolizji drogowych (ich liczba plasuje gminę Krzykosy 
na drugim miejscu w powiecie), 

➢ stosunkowo niskie wykształcenie mieszkańców, 
➢ brak żłobków i klubów dziecięcych, 
➢ niższe średnie wyniki egzaminów szóstoklasisty za II część (język angielski) 

w porównaniu do średnich wyników uzyskiwanych w powiecie, 
➢ niska aktywność społeczna i niskie zaangażowanie mieszkańców w sprawy 

lokalne – brak silnych liderów lokalnych, inicjatyw oddolnych oraz działań 
skierowanych do konkretnych grup mieszkańców (organizacja ogólnych, 
dużych imprez przynosi mniejsze efekty niż wydarzenia na skalę sołectwa 
czy miejscowości). 

Gospodarcza 

➢ powolne, choć stabilne tempo wzrostu liczby podmiotów gospodarczych 
i osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, 

➢ niewielka liczba działań zachęcających mieszkańców do rozwijania własnej 
działalności oraz działań promocyjnych przyciągających nowych 
inwestorów. 

Przestrzenno- 
funkcjonalna 

➢ zły stan techniczny i zewnętrzny większości obiektów infrastruktury 
społecznej, 

➢ brak dostępu do podstawowych usług w niektórych jednostkach 
analitycznych, 

➢ zaniedbanie terenów zieleni urządzonej 

Techniczna 
➢ nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa, 
➢ brak sieci gazowej i ciepłowniczej, 
➢ zły stan budynku komunalnego w Bogusławkach. 

Środowiskowa 

➢ nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa, 
➢ zły stan jednolitych części wód powierzchniowych, 
➢ niska przydatność rolnicza gleb skutkująca koniecznością ich częstego 

nawożenia, 
➢ występowanie nielegalnych wysypisk śmieci w okolicach miejscowości: 

Sulęcinek, Witowo, Sulęcin, Solec, Krzykosy, Lubrze. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych 

Identyfikacja problemów i negatywnych zjawisk pozwala na wyróżnienie 

następujących kierunków działań, jakie gmina powinna podjąć w celu poprawy sytuacji 

społeczno-gospodarczej: 

➢ zwiększyć liczbę pracowników OPS, 

➢ otworzyć na terenie gminy placówki wsparcia dziennego, związane przede 

wszystkim ze wsparciem osób starszych oraz stworzyć rodzicom możliwość 

pozostawienia dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, 

➢ stworzyć mieszkańcom możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań 

poprzez organizację wydarzeń/zajęć społeczno-kulturalnych, 

➢ nawiązać współpracę między szkołami a lokalnymi przedsiębiorcami w celu 

kształcenia młodzieży zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, 

➢ promowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca do lokalizowania inwestycji, 

➢ poprawa stanu technicznego, dostępu i funkcjonalności obiektów infrastruktury 

społecznej, 
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➢ poprawa jakości terenów zieleni urządzonej, 

➢ uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

➢ poprawa stanu technicznego budynków komunalnych, 

➢ prowadzenie działań proekologicznych i uświadamiających mieszkańców 

odnośnie skutków zanieczyszczania środowiska. 

5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji 

Metodologia 

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie 

Krzykosy pracownicy Urzędu Gminy zebrali dane ilościowe dla wyznaczonych 

w programie jednostek analitycznych. Na podstawie zebranych informacji opracowano 

wskaźniki dla wszystkich sfer rozwoju społeczno-gospodarczego (tab. 17). W tabeli 

zaznaczono, które wskaźniki są stymulantami rozwoju, a które destymulantami7.  

Tabela 17: Wskaźniki służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Sfera  Wskaźnik 

Społeczna 

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców danej jednostki w wieku 

produkcyjnym - destymulanta 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 bezrobotnych mieszkających 

w danej jednostce - destymulanta 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców 

danej jednostki - destymulanta 

Liczba osób, którym udzielono wsparcia z powodu bezrobocia na 100 

bezrobotnych mieszkających w danej jednostce - destymulanta 

Liczba przyznanych zasiłków stałych na 100 mieszkańców danej jednostki - 

destymulanta 

Liczba przyznanych zasiłków okresowych na 100 mieszkańców danej 

jednostki - destymulanta 

Liczba Niebieskich Kart na 100 mieszkańców danej jednostki - 

destymulanta 

Liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców danej jednostki - 

stymulanta 

Gospodarcza 
Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców danej 

jednostki - stymulanta 

                                                             
7 Stymulanty to zmienne, których rosnące wartości są oceniane pozytywnie z punktu widzenia danego zjawiska. 
Destymulanty to zmienne, których rosnące wartości są oceniane negatywnie z punktu widzenia danego zjawiska. 
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Liczba osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki w wieku produkcyjnym – 

stymulanta 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba obiektów infrastruktury społecznej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców danej jednostki - stymulanta 

Liczba połączeń komunikacji publicznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

danej jednostki analitycznej - stymulanta 

Techniczna 

Liczba obiektów infrastruktury społecznej w złym stanie technicznym w 

przeliczeniu na 100 obiektów infrastruktury społecznej w danej jednostce - 

destymulanta 

Środowiskowa 

Liczba gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej na 

100 gospodarstw domowych w danej jednostce - destymulanta 

Liczba gospodarstw domowych, w których występują budynki pokryte 

wyrobami zawierającymi azbest na 100 gospodarstw domowych - 

destymulanta 

Źródło: opracowanie własne 

Aby obiektywnie porównać jednostki analityczne podlegające diagnozie, a tym 

samym precyzyjne  i jednoznaczne wskazać obszary wymagające interwencji 

zastosowano wskaźnik Perkala. Jest to jedna z metod porządkowania liniowego 

charakteryzująca się układaniem obiektów w kolejności, co pozwala porównywać 

badane obiekty i hierarchizować je względem siebie8. Wcześniej jednak konieczna 

była standaryzacja zmiennych, aby doprowadzić do eliminacji jednostek miary 

i wyrównania wartości zmiennych. Standaryzacja zmiennych została dokonana 

zgodnie ze wzorami: 

𝐙𝐢𝐤 =  
𝐗𝐢𝐤− �̅�𝐤

𝐒𝐤
  dla stymulant 

𝐙𝐢𝐤 = − 
𝐗𝐢𝐤− �̅�𝐤

𝐒𝐤
  dla destymulant 

Gdzie: 

Zik – standaryzowana  wartość k-tej zmiennej w i-tej jednostce, 

Xik - wartość cechy k-tej w badanej jednostce przestrzennej i-tej,   

X̅k – średnia arytmetyczna k-tej zmiennej, 

Sk – odchylenie standardowe k-tej zmiennej. 

                                                             
8 Parysek, J. J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK 
PAN, t. 69, Państwowe Wydawn. Nauk. 
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W ten sposób uzyskane zestandaryzowane zmienne tworzą macierz zmiennych 

opisujących wszystkie 20 jednostek analitycznych. Kolejnym krokiem było obliczenie 

wskaźnika Perkala według wzoru: 

𝐖𝐏 =  
𝟏

𝐧
∑ 𝐲′𝐢𝐣

𝐧

𝐤=𝟏

 

Gdzie: 

WP – wskaźnik Perkala, 

n – ilość obiektów, 

y’ij – standaryzowana wartość j-tej cechy w i-tym obiekcie, po zmianie 

destymulant na stymulanty. 

Na podstawie uzyskanych wartości syntetycznego miernika Perkala 

przeprowadzono klasyfikację jednostek analitycznych ze względu na poziom rozwoju 

społeczno - gospodarczego. Podstawą uzyskania klasy są przedziały, jakie przyjmuje 

wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Klasy badanych 

obiektów uzyskuje się, wykorzystując następujący schemat9: 

 

Klasa   Przedział    Poziom rozwoju 

I   𝑊𝑃 > ∑�̅� +
𝑆

2
    bardzo dobry 

II   ∑�̅� +
𝑆

2
> 𝑊𝑃 > ∑�̅� −

𝑆

2
  przeciętny 

III   𝑊𝑃 < ∑�̅� −
𝑆

2
    niedostateczny   

Wszystkim trzem klasom i przedziałom przypisano oznaczenie kolorystyczne. 

Kolorem zielonym znaczono obszary, dla których wskaźnik przyjął wartość większą niż 

wartość sumy średniej arytmetycznej i połowy odchylenia standardowego – klasa I, 

poziom rozwoju jednostki bardzo dobry. Kolorem żółtym oznaczono jednostki 

analityczne, dla których wskaźnik przyjął wartość w przedziale pomiędzy sumą 

średniej arytmetycznej i połowy odchylenia standardowego oraz różnicą średniej 

                                                             
9 Pluta W., 1986. Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa. 
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arytmetycznej  i połowy odchylenia standardowego – klasa II, poziom rozwoju jednostki 

przeciętny. Wartości, dla których wskaźnik Perkala jest mniejszy od wartości różnicy 

średniej i połowy odchylenia standardowego oznaczono kolorem czerwonym – klasa 

III, poziom rozwoju jednostki niedostateczny. 
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5.1. Sfera społeczna 

Tabela 18: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze społecznej – wskaźniki dotyczące pomocy społecznej 

Jednostka 
Liczba 

ludności 

Liczba osób 
korzystających z 

pomocy 
społecznej 

Na 100 
mieszkańców 

Wartość 
standaryzowana 

Liczba 
przyznanych 

zasiłków 
stałych 

Na 100 
mieszkańców 

Wartość 
standaryzowana 

Liczba 
przyznanych 

zasiłków 
okresowych 

Na 100 
mieszkańców 

Wartość 
standaryzowana 

Garby 191 21 10,99 0,00 1 0,52 -1,06 3 1,57 -3,05 

Krzykosy 888 53 5,97 0,71 2 0,23 -0,18 5 0,56 -0,57 

Miąskowo 375 13 3,47 1,06 0 0,00 0,48 3 0,80 -1,15 

Młodzikowo 135 29 21,48 -1,47 2 1,48 -3,87 1 0,74 -1,01 

Młodzikówko 56 15 26,79 -2,22 0 0,00 0,48 0 0,00 0,82 

Murzynowo Leśne 550 47 8,55 0,34 1 0,18 -0,06 2 0,36 -0,08 

Pięczkowo I 30 5 16,67 -0,80 0 0,00 0,48 0 0,00 0,82 

Pięczkowo III 376 31 8,24 0,39 0 0,00 0,48 2 0,53 -0,49 

Pięczkowo IV 226 23 10,18 0,11 0 0,00 0,48 1 0,44 -0,27 

Pięczkowo V 232 26 11,21 -0,03 0 0,00 0,48 0 0,00 0,82 

Pięczkowo VI 348 25 7,18 0,54 0 0,00 0,48 0 0,00 0,82 

Solec 730 42 5,75 0,74 0 0,00 0,48 3 0,41 -0,19 

Sulęcin 474 44 9,28 0,24 1 0,21 -0,14 3 0,63 -0,74 

Sulęcinek I 372 24 6,45 0,64 1 0,27 -0,31 1 0,27 0,16 

Sulęcinek II 518 31 5,98 0,70 1 0,19 -0,09 0 0,00 0,82 

Sulęcinek III 546 35 6,41 0,64 0 0,00 0,48 0 0,00 0,82 

Sulęcinek IV 306 22 7,19 0,53 0 0,00 0,48 0 0,00 0,82 

Wiosna 51 15 29,41 -2,59 0 0,00 0,48 0 0,00 0,82 

Witowo 545 42 7,71 0,46 0 0,00 0,48 0 0,00 0,82 

GMINA 6949 543 7,81 0,45 9 0,13 0,10 24 0,35 -0,03 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach, 2018 
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Tabela 19: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze społecznej – pozostałe wskaźniki dotyczące sfery społecznej 

Jednostka 
Liczba 

Niebieskich 
Kart 

Na 100 
mieszkańców 

Wartość 
standaryzowana 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

Na 100 
mieszkańców 

Wartość 
standaryzowana 

Wskaźnik 
Perkala 

Garby 1 0,52 0,09 2 1,05 1,70 -0,17 

Krzykosy 1 0,11 0,37 6 0,68 0,84 -0,17 

Miąskowo 0 0,00 0,45 1 0,27 -0,11 0,65 

Młodzikowo 0 0,00 0,45 1 0,74 0,99 -0,82 

Młodzikówko 0 0,00 0,45 0 0,00 -0,73 -0,05 

Murzynowo Leśne 5 0,91 -0,17 2 0,36 0,11 -0,10 

Pięczkowo I 2 6,67 -4,14 0 0,00 -0,73 0,01 

Pięczkowo III 3 0,80 -0,10 2 0,53 0,51 -0,12 

Pięczkowo IV 2 0,88 -0,16 0 0,00 -0,73 -0,04 

Pięczkowo V 0 0,00 0,45 0 0,00 -0,73 -0,01 

Pięczkowo VI 0 0,00 0,45 0 0,00 -0,73 0,01 

Solec 2 0,27 0,26 1 0,14 -0,41 0,00 

Sulęcin 3 0,63 0,02 1 0,21 -0,24 -0,08 

Sulęcinek I 2 0,54 0,08 0 0,00 -0,73 0,08 

Sulęcinek II 2 0,39 0,19 0 0,00 -0,73 -0,01 

Sulęcinek III 2 0,37 0,20 1 0,18 -0,31 0,09 

Sulęcinek IV 0 0,00 0,45 5 1,63 3,07 0,27 

Wiosna 0 0,00 0,45 0 0,00 -0,73 0,36 

Witowo 2 0,37 0,20 1 0,18 -0,30 0,10 

GMINA 27 0,39 0,18 23 0,33 0,04 -0,02 

Średnia 0,00 

Odchylenie standardowe 0,27 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach, 2018 
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5.2. Sfera gospodarcza 

Tabela 20: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze gospodarczej 

Jednostka 
analityczna 

Liczba 
ludności 

Liczba osób w 
wieku 

produkcyjnym 

Liczba 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej 
(REGON) 

Na 100 
mieszkańców 

Wartość 
standaryzowana 

Liczba osób 
fizycznych 

prowadzących 
własną działalność 

(CEIDG) 

Na 100 
mieszkańców w 

wieku 
produkcyjnym 

Wartość 
standaryzowana 

Wskaźnik 
Perkala 

Garby 191 125 23 12,04 1,13 16 12,80 0,65 0,89 

Krzykosy 888 605 88 9,91 0,43 53 8,76 -0,40 0,01 

Miąskowo 375 253 42 11,20 0,85 16 6,32 -1,04 -0,10 

Młodzikowo 135 82 11 8,15 -0,15 6 7,32 -0,78 -0,47 

Młodzikówko 56 29 8 14,29 1,87 4 13,79 0,91 1,39 

Murzynowo Leśne 550 332 47 8,55 -0,02 38 11,45 0,30 0,14 

Pięczkowo I 30 18 1 3,33 -1,74 0 0,00 -2,69 -2,22 

Pięczkowo III 376 234 22 5,85 -0,91 17 7,26 -0,80 -0,85 

Pięczkowo IV 226 134 29 12,83 1,39 18 13,43 0,82 1,10 

Pięczkowo V 232 141 20 8,62 0,00 13 9,22 -0,28 -0,14 

Pięczkowo VI 348 215 14 4,02 -1,51 23 10,70 0,10 -0,71 

Solec 730 469 49 6,71 -0,63 60 12,79 0,65 0,01 

Sulęcin 474 283 53 11,18 0,84 40 14,13 1,00 0,92 

Sulęcinek I 372 222 22 5,91 -0,89 25 11,26 0,25 -0,32 

Sulęcinek II 518 345 34 6,56 -0,68 38 11,01 0,18 -0,25 

Sulęcinek III 546 332 36 6,59 -0,67 36 10,84 0,14 -0,26 

Sulęcinek IV 306 178 30 9,80 0,39 32 17,98 2,00 1,20 

Wiosna 51 36 3 5,88 -0,90 2 5,56 -1,24 -1,07 

Witowo 545 330 67 12,29 1,21 37 11,21 0,24 0,72 

GMINA 6949 4363 599 8,62 0,00 474 10,86 0,15 0,07 

Średnia 0,00 

Odchylenie standardowe 0,87 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestrów REGON i CEIDG 
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5.3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Tabela 21: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

Jednostka 
analityczna 

Liczba 
ludności 

Liczba obiektów 
infrastruktury 

społecznej 

Na 100 
mieszkańców 

Wartość 
standaryzowana 

Liczba połączeń 
komunikacji 
publicznej 

Na 100 
mieszkańców 

Wartość 
standaryzowana 

Wskaźnik 
Perkala 

Garby 191 5 2,62 2,61 2 1,05 0,01 1,31 

Krzykosy 888 8 0,90 0,25 14 1,58 0,54 0,39 

Miąskowo 375 1 0,27 -0,62 14 3,73 2,69 1,03 

Młodzikowo 135 2 1,48 1,05 2 1,48 0,44 0,75 

Młodzikówko 56 0 0,00 -0,99 2 3,57 2,53 0,77 

Murzynowo Leśne 550 3 0,55 -0,24 2 0,36 -0,67 -0,45 

Pięczkowo I 30 0 0,00 -0,99 0 0,00 -1,03 -1,01 

Pięczkowo III 376 2 0,53 -0,26 1 0,27 -0,77 -0,51 

Pięczkowo IV 226 2 0,88 0,23 1 0,44 -0,59 -0,18 

Pięczkowo V 232 4 1,72 1,38 2 0,86 -0,17 0,60 

Pięczkowo VI 348 0 0,00 -0,99 1 0,29 -0,75 -0,87 

Solec 730 3 0,41 -0,42 9 1,23 0,20 -0,11 

Sulęcin 474 2 0,42 -0,41 6 1,27 0,23 -0,09 

Sulęcinek I 372 0 0,00 -0,99 2 0,54 -0,50 -0,74 

Sulęcinek II 518 0 0,00 -0,99 3 0,58 -0,46 -0,72 

Sulęcinek III 546 2 0,37 -0,48 3 0,55 -0,49 -0,48 

Sulęcinek IV 306 3 0,98 0,36 3 0,98 -0,06 0,15 

Wiosna 51 1 1,96 1,71 0 0,00 -1,03 0,34 

Witowo 545 3 0,55 -0,23 5 0,92 -0,12 -0,17 

GMINA 6949 41 0,59 -0,18 72 1,04 0,00 -0,09 

Średnia 0,00 

Odchylenie standardowe 0,66 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach, 2018 
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5.4. Sfera techniczna 

Tabela 22: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze technicznej 

Jednostka 
analityczna 

Liczba 
ludności 

Liczba obiektów 
infrastruktury 

społecznej 

Liczba obiektów infrastruktury 
społecznej w złym stanie 

technicznym 

Na 100 obiektów 
infrastruktury 

społecznej 

Wartość 
standaryzowana 

Wskaźnik 
Perkala 

Garby 191 5 5 100,00 -1,22 -1,22 

Krzykosy 888 8 8 100,00 -1,22 -1,22 

Miąskowo 375 1 0 0,00 1,33 1,33 

Młodzikowo 135 2 2 100,00 -1,22 -1,22 

Młodzikówko 56 0 0 0,00 1,33 1,33 

Murzynowo Leśne 550 3 2 66,67 -0,37 -0,37 

Pięczkowo I 30 0 0 0,00 1,33 1,33 

Pięczkowo III 376 2 1 50,00 0,06 0,06 

Pięczkowo IV 226 2 2 100,00 -1,22 -1,22 

Pięczkowo V 232 4 3 75,00 -0,58 -0,58 

Pięczkowo VI 348 0 0 0,00 1,33 1,33 

Solec 730 3 2 66,67 -0,37 -0,37 

Sulęcin 474 2 1 50,00 0,06 0,06 

Sulęcinek I 372 0 0 0,00 1,33 1,33 

Sulęcinek II 518 0 0 0,00 1,33 1,33 

Sulęcinek III 546 2 1 50,00 0,06 0,06 

Sulęcinek IV 306 3 2 66,67 -0,37 -0,37 

Wiosna 51 1 1 100,00 -1,22 -1,22 

Witowo 545 3 2 66,67 -0,37 -0,37 

GMINA 6949 41 32 78,05 -0,66 -0,66 

Średnia 0,00 

Odchylenie standardowe 1,00 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach, 2018 
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5.5. Sfera środowiskowa 

Tabela 23: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze środowiskowej 

Jednostka 
analityczna 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

Liczba gospodarstw 
domowych 

niepodłączonych do 
sieci kanalizacyjnej 

Na 100 
gospodarstw 
domowych 

Wartość 
standaryzowana 

Liczba gospodarstw 
domowych, w których 

występują budynki 
pokryte azbestem 

Na 100 
gospodarstw 
domowych 

Wartość 
standaryzowana 

Wskaźnik 
Perkala 

Garby 55 55 100,00 -0,52 15 27,27 -0,54 -0,53 

Krzykosy 205 205 100,00 -0,52 36 17,56 0,12 -0,20 

Miąskowo 77 77 100,00 -0,52 13 16,88 0,16 -0,18 

Młodzikowo 20 20 100,00 -0,52 3 15,00 0,29 -0,11 

Młodzikówko 18 18 100,00 -0,52 5 27,78 -0,57 -0,54 

Murzynowo Leśne 150 150 100,00 -0,52 38 25,33 -0,41 -0,46 

Pięczkowo I 7 7 100,00 -0,52 1 14,29 0,34 -0,09 

Pięczkowo III 94 94 100,00 -0,52 24 25,53 -0,42 -0,47 

Pięczkowo IV 54 54 100,00 -0,52 15 27,78 -0,57 -0,54 

Pięczkowo V 57 57 100,00 -0,52 13 22,81 -0,24 -0,38 

Pięczkowo VI 87 87 100,00 -0,52 19 21,84 -0,17 -0,34 

Solec 189 189 100,00 -0,52 3 1,59 1,19 0,34 

Sulęcin 117 117 100,00 -0,52 26 22,22 -0,20 -0,36 

Sulęcinek I 107 39 36,45 1,94 0 0,00 1,30 1,62 

Sulęcinek II 144 54 37,50 1,90 0 0,00 1,30 1,60 

Sulęcinek III 151 56 37,09 1,92 0 0,00 1,30 1,61 

Sulęcinek IV 90 32 35,56 1,98 4 4,44 1,00 1,49 

Wiosna 14 14 100,00 -0,52 9 64,29 -3,03 -1,77 

Witowo 117 117 100,00 -0,52 37 31,62 -0,83 -0,67 

GMINA 1753 1442 82,26 0,17 261 14,89 0,30 0,23 

Średnia 0,00 

Odchylenie standardowe 0,90 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach, 2018
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5.6. Podsumowanie 

Wskaźniki Perkala ze wszystkich 5 sfer zestawiono w tabeli 24. Zgodnie 

z zapisami „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020” rewitalizacja to proces obejmujący kwestie społeczne oraz gospodarcze 

lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe. Z tego względu jako 

obszar zdegradowany można wyznaczyć jednostkę, w której zidentyfikowano 

niedostateczny poziom rozwoju w sferze społecznej i co najmniej jednej innej. 

Założenia te spełniają trzy jednostki analityczne: Garby, Krzykosy i Młodzikowo. 

Zostają więc one wyznaczone jako obszar zdegradowany. 

Tabela 24: Zestawienie wartości wskaźnika Perkala dla wszystkich sfer opisujących poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy Krzykosy 

Jednostka 
analityczna 

Sfera 
społeczna 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Sfera 
techniczna 

Sfera 
środowiskowa 

Garby -0,17 0,89 1,31 -1,22 -0,53 

Krzykosy -0,17 0,01 0,39 -1,22 -0,20 

Miąskowo 0,65 -0,10 1,03 1,33 -0,18 

Młodzikowo -0,82 -0,47 0,75 -1,22 -0,11 

Młodzikówko -0,05 1,39 0,77 1,33 -0,54 

Murzynowo 
Leśne 

-0,10 0,14 -0,45 -0,37 -0,46 

Pięczkowo I 0,01 -2,22 -1,01 1,33 -0,09 

Pięczkowo III -0,12 -0,85 -0,51 0,06 -0,47 

Pięczkowo IV -0,04 1,10 -0,18 -1,22 -0,54 

Pięczkowo V -0,01 -0,14 0,60 -0,58 -0,38 

Pięczkowo VI 0,01 -0,71 -0,87 1,33 -0,34 

Solec 0,00 0,01 -0,11 -0,37 0,34 

Sulęcin -0,08 0,92 -0,09 0,06 -0,36 

Sulęcinek I 0,08 -0,32 -0,74 1,33 1,62 

Sulęcinek II -0,01 -0,25 -0,72 1,33 1,60 

Sulęcinek III 0,09 -0,26 -0,48 0,06 1,61 

Sulęcinek IV 0,27 1,20 0,15 -0,37 1,49 

Wiosna 0,36 -1,07 0,34 -1,22 -1,77 

Witowo 0,10 0,72 -0,17 -0,37 -0,67 

GMINA -0,02 0,07 -0,09 -0,66 0,23 

Źródło: opracowanie własne 

Jednostki Garby, Młodzikowo i Krzykosy zajmują łącznie 24,27% powierzchni 

gminy i są zamieszkałe przez 17,47% jej mieszkańców.  
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Tabela 25: Powierzchnia i liczba ludności obszaru zdegradowanego 

Jednostka Powierzchnia (ha) Liczba ludności (os.) 

Garby 593,91 191 

Młodzikowo 925,26 135 

Krzykosy 1161,92 888 

Suma 2681,09 1214 

Gmina 11047 6949 

Udział w stosunku do 
powierzchni i liczby 
ludności gminy 

24,27% 17,47% 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach, 2018 

 

Rysunek 2: Obszar zdegradowany w gminie Krzykosy 

Źródło: opracowanie własne 

Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów, których suma mieszkańców 

stanowi więcej niż 30% ogólnej liczby ludności gminy, ani nie może dotyczyć obszaru 

większego niż 20% powierzchni gminy. W przypadku jednostek analitycznych Garby, 

Krzykosy i Młodzikowo przekroczony został dopuszczalny limit 20% powierzchni 

gminy, stąd należy ograniczyć zasięg obszaru rewitalizacji.  

Jako że działania rewitalizacyjne muszą być skierowane do społeczności 

lokalnej i mają za zadanie ograniczyć występowanie zjawisk kryzysowych w sferze 

społecznej obszar rewitalizacji ograniczono do terenów zabudowanych 

i zamieszkałych – wyłączono tereny rolnicze i leśne. 
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Po ograniczeniu zasięgu przestrzennego dane dotyczące obszaru rewitalizacji 

przedstawiają się następująco: 

Tabela 26: Powierzchnia i liczba ludności obszaru rewitalizacji 

Jednostka Powierzchnia (ha) Liczba ludności (os.) 

Garby 199,11 191 

Młodzikowo 91,22 135 

Krzykosy 141,88 888 

Suma 432,21 1214 

Gmina 11047 6949 

Udział w stosunku do 
powierzchni i liczby 
ludności gminy 

3,91% 17,47% 

Źródło: Urząd Gminy w Krzykosach, 2018 

6. Pogłębiona diagnoza rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru rewitalizacji 

Szczegółowa, pogłębiona diagnoza rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru 

rewitalizacji zamieszczona jest w „Diagnozie czynników i zjawisk kryzysowych 

w gminie Krzykosy”, stanowiącej załącznik do niniejszego LPR.  
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Jednostka analityczna Garby 

 

Rysunek 3: Obszar rewitalizacji – jednostka analityczna Garby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 

Do jednostki analitycznej Garby należą dwie miejscowości wiejskie – Garby 

i Kaźmierki. Łączna liczba ludności na koniec 2018 r. wynosiła 191 osób, tj. 2,75% 

ludności gminy. Jednostka położona jest w północnej części gminy Krzykosy i zajmuje 

powierzchnię 593,91 ha, tj. 5,38% powierzchni gminy.  

Mieszkańcy całej jednostki analitycznej Garby utrzymują się głównie z rolnictwa 

(ponad 80% jej powierzchni zajmują obszary rolnicze), pracują także w lokalnych 

przedsiębiorstwach oraz poza granicami sołectwa. Według danych Urzędu Gminy na 

dzień 31.12.2018 jednostkę zamieszkiwało 191 osób, z czego 22,51% to ludność 
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w wieku przedprodukcyjnym, 65,45% ludność w wieku produkcyjnym, a 12,04% to 

ludność w wieku poprodukcyjnym. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. udzielił 

wsparcia 21 mieszkańcom (10,99% ludności jednostki), w tym udzielił wsparcia 

wszystkim bezrobotnym z sołectwa, tj. 2 osobom (1,05% ludności jednostki). Według 

danych OPS w 2018 r. przyznał mieszkańcom jednostki 1 zasiłek stały oraz 3 zasiłki 

okresowe. W tym roku na terenie sołectwa była także prowadzona 1 procedura 

Niebieskiej Karty.  

Głównymi problemami z zakresu sfery społecznej jest przeciętna jakość życia 

mieszkańców oraz ich niska aktywność społeczna. Powodami udzielenia wsparcia ze 

strony OPS było bezrobocie, a następnie ubóstwo i potrzeba ochrony macierzyństwa. 

Stosunkowo niska zasobność finansowa gospodarstw domowych wynika 

z utrzymywania się mieszkańców głównie z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych i małych przedsiębiorstwach (największym podmiotem gospodarczym jest 

żwirownia zatrudniająca ok. 30 osób). Gleby na terenie sołectwa należą do niższych 

klas bonitacyjnych o słabym i średnim stopniu kultury. Niska przydatność rolnicza gleb 

przekłada się na niższe plony i dochody.  

Zaangażowanie mieszkańców w życie społeczności lokalnej jest niewielkie. 

Aktywne działania starają się podejmować członkowie Grupy Odnowy Wsi oraz 

strażacy z OSP Garby, jednak ich liczba jest niewielka, a przez to ich możliwości są 

ograniczone. Głównymi powodami przyjmowania biernej postawy są brak czasu 

i pomysłów na inicjatywę oraz ograniczone możliwości finansowe gminy i sołectwa. 

Obecna oferta społeczno-kulturalna i spędzania czasu wolnego w samym sołectwie 

Garby jest bardzo uboga: mieszkańcy mają do dyspozycji świetlicę wiejską z placem 

zabaw i boiskiem sportowym, co roku organizowany jest trzydniowy zlot miłośników 

garbusów, okazjonalnie realizowane są większe imprezy. W odczuciu mieszkańców 

jest to niewystarczająca oferta. Braki w ofercie społeczno-gospodarczej dotykają 

najczęściej dzieci i osoby starsze, co może powodować następujące problemy: 

➢ Brak chęci i nie dostrzeganie potrzeby opuszczenia domu, 

➢ Ograniczenie liczby i siły więzi sąsiedzkich, 

➢ Poczucie osamotnienia, 

➢ Niemożność nawiązania nowych kontaktów i/lub podtrzymania już istniejących, 
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➢ Poszukiwanie nowych form spędzania wolnego czasu, w przypadku dzieci 

i młodzieży kończące się uzależnieniem od komputera, sięganiem po alkohol, 

aktami wandalizmu, 

➢ Narastanie konfliktów w rodzinach na linii rodzic-dziecko oraz nieumiejętność 

ich rozwiązania przez obie strony. 

Oprócz negatywnych zjawisk społecznych na terenie jednostki analitycznej 

Garby występują również problemy z pozostałych analizowanych sfer, głównie 

przestrzenno-funkcjonalnej. Wszystkie słabe strony, zagrożenia oraz atuty i potencjały 

charakteryzujące sołectwo zostały przedstawione w formie analizy SWOT poniżej.  

Tabela 27: Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji w jednostce analitycznej Garby 

Silne strony Słabe strony 

- położenie w dorzeczu Warty z licznymi walorami 

środowiskowymi 

- zabytkowy park dworski z licznymi pomnikami 

przyrody 

- aktywna działalność członków OSP i Grupy 

Odnowy Wsi 

- organizowanie w Domu Kultury imprez 

gminnych oraz corocznego zlotu garbusów 

- ciągłe kultywowanie obrzędów i tradycji, głównie 

przez starszych mieszkańców wsi 

- zły stan techniczny obiektów infrastruktury 

społecznej 

- zaniedbanie zabytkowego parku 

- brak sieci kanalizacji sanitarnej 

- konieczność modernizacji hydroforni 

- niewielkie zaangażowanie członków 

społeczności lokalnej w życie sołectwa – tylko 

niewielka grupa mieszkańców podejmuje 

inicjatywy, większość mieszkańców przyjmuje 

postawę bierną, brak zaangażowania ze strony 

„nowych” mieszkańców wsi 

- niewystarczająca, mało ciekawa oferta 

spędzania czasu wolnego 

- niedoposażenie istniejącej infrastruktury 

społecznej 

- nie najlepszy stan nawierzchni dróg, brak 

infrastruktury okołodorogowej (chodników, 

oświetlenia) 

- niska bonitacja gleb skutkująca małą 

opłacalnością prowadzenia gospodarstwa 

rolnego i koniecznością intensywnego nawożenia 

– niewłaściwe nawożenie może skutkować 

zatruciem gleby i wód 

- istnienie nielegalnego wysypiska śmieci 

niedaleko wsi Kaźmierki 

Szanse Zagrożenia 
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- rozwój agroturystyki 

- wykorzystanie stawów pożwirowych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

- współpraca z LGD w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych 

- uczestnictwo w programach regionalnych w celu 

pozyskania środków unijnych  

- szansa na promocję wsi dzięki wydanej książce 

„Dzieje gminy Krzykosy” dr Gerarda 

Kucharskiego 

- zwiększenie natężenia ruchu drogowego, 

zwłaszcza transportu ciężarowego niszczy drogi 

i stanowi zagrożenie dla pieszych i rowerzystów 

- niestrzeżony przejazd kolejowy stanowi 

zagrożenie dla ruchu drogowego 

- skomplikowane procedury pozyskiwania 

środków zewnętrznych, niewystarczające środki 

gminne 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie powyższej analizy można wyznaczyć kierunki rozwoju obszaru 

rewitalizacji w jednostce analitycznej Garby: 

➢ Organizacja zajęć, warsztatów społeczno-kulturalnych i umożliwiających rozwój 

zainteresowań skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych, 

➢ Organizacja inicjatyw lokalnych, zachęcających mieszkańców do podjęcia 

działań na rzecz społeczności lokalnej, 

➢ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, 

➢ Odnowienie i lepsze zagospodarowanie zabytkowego parku, 

➢ Wykorzystanie stawów pożwirowych do stworzenia atrakcyjnych terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych, 

➢ Budowa infrastruktury okołodrogowej – chodników, oświetlenia – wzdłuż dróg 

powiatowych, 

➢ Przeprowadzenie modernizacji hydroforni, 

➢ Usunięcie nielegalnego wysypiska odpadów w Kaźmierkach, 

➢ Prowadzenie szkoleń, kursów dla rolników z zakresu ekologicznego rolnictwa, 

prowadzenia działalności agroturystycznej. 
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Jednostka analityczna Krzykosy 

 

Rysunek 4: Obszar rewitalizacji – jednostka analityczna Krzykosy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 

Jednostka analityczna Krzykosy położona jest w południowej części gminy. 

Na jej terenie zlokalizowane są trzy wsie – Krzykosy, Baba i Lubrze. Jednostka zajmuje 

powierzchnię 1161,92 ha (10,52% powierzchni gminy), z czego ok. 80% to obszary 

rolnicze. Tereny zielone nie stanowią zwartych kompleksów, tylko pojedyncze 

enklawy. Na koniec 2018 r. jednostka była zamieszkiwana przez 888 os. (12,78% 

ludności gminy). Według danych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018 r. struktura wieku 

mieszkańców przedstawia się następująco: 21,85% to ludność w wieku 

przedprodukcyjnym, 68,13% ludność w wieku produkcyjnym, a 10,02% ludności 

stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym.  

Głównym ośrodkiem administracyjno-usługowym, nie tylko dla mieszkańców 

sołectwa ale całej gminy, jest miejscowość Krzykosy. Zlokalizowane są tam instytucje 

administracji, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, obiekty sportowe.  
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Głównymi problemami w sferze społecznej w jednostce analitycznej Krzykosy 

są przeciętny standard i jakość życia mieszkańców, spowodowane ich ograniczonymi 

możliwościami finansowymi. Mieszkańcy sołectwa utrzymują się głównie z pracy 

najemnej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz z rolnictwa. Na terenie 

jednostki działa mała liczba podmiotów gospodarczych w porównaniu do innych 

miejscowości w gminie, a gleby posiadają niską bonitację i przynoszą niewielkie 

zbiory. W 2018 r. na terenie sołectwa mieszkało 28 osób bezrobotnych (3,15% 

mieszkańców jednostki, 4,63% mieszkańców jednostki w wieku produkcyjnym), 

z czego 14 osób było długotrwale bezrobotnych (1,58% ludności jednostki, 2,31% 

mieszkańców jednostki w wieku produkcyjnym). Należy jednak podkreślić, że część 

osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych to kobiety, które po urodzeniu dziecka 

nie podjęły jeszcze zatrudnienia. Bezrobocie w sołectwie jest stosunkowo niewielkie, 

zakłada się przy tym, że dalej będzie zachodzić tendencja spadku liczby osób bez 

zatrudnienia. W 2018 r. OPS udzielił pomocy 53 mieszkańcom sołectwa (5,97% 

ludności jednostki), w tym 25 osobom bezrobotnym (2,82% ludności jednostki). 

Głównymi powodami przyznania pomocy było bezrobocie, potrzeba ochrony 

macierzyństwa, długotrwała lub ciężka choroba. Na terenie sołectwa OPS przyznał 

2 zasiłki stałe oraz 5 zasiłków okresowych. W 2018 r. w jednostce prowadzona była 

1 procedura Niebieskiej Karty. Przemoc w rodzinach wynikała z nadużywania 

alkoholu.  

Jakość życia mieszkańców w ostatnich latach uległa poprawie, głównie dzięki 

działaniom aktywizującym społeczeństwo. Od 20 lat aktywnie działa PZERiI 

organizujący czas wolny seniorów oraz uczestniczący w przygotowywaniu różnych 

imprez gminnych. Zawiązana została również Grupa Odnowy Wsi, która opracowała 

„Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Krzykosy” wyznaczającą drogę do poprawy 

warunków życia mieszkańców. Mieszkańcy sołectwa, zwłaszcza wsi Krzykosy, 

w porównaniu do innych jednostek w gminie są aktywni społecznie i kulturalnie. 

Szczególnie ważne dla nich jest kultywowanie dawnych tradycji – używania na co 

dzień gwary, promowania historii wsi i jej bohaterów, przekazywania tradycji 

muzycznych i tanecznych, używania dla obszarów sołectwa specyficznych nazw. 

Istotne znaczenie ma również kult religijny. Społeczność lokalna bierze udział 

w odpustach i pielgrzymkach organizowanych przez parafię Solec i osoby prywatne 

oraz w pielgrzymkach rowerowych do kościoła w Gogolewie oraz corocznie wspierają 
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uczestników pielgrzymki poznańskiej do Częstochowy. Mieszkańcy jednostki są chętni 

do współdziałania w celu rozwoju społeczno-gospodarczego sołectwa, nieco mniej 

zaangażowani są „nowi” mieszkańcy, choć jest ich stosunkowo niewielka liczba.  

Oprócz problemów związanych z bytem ekonomicznym bolączką mieszkańców 

jest niewystarczająca i będąca w złym stanie infrastruktura techniczna i społeczna. 

Zdiagnozowane słabe i mocne strony oraz zagrożenia i potencjały przedstawia 

poniższa tabela.  

Tabela 28: Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji w jednostce analitycznej Krzykosy 

Silne strony Słabe strony 

- położenie przy drodze powiatowej nr 3671P 

oraz drodze krajowej nr 11 umożliwiających łatwy 

i szybki dojazd do innych jednostek 

- duże walory krajobrazowe i środowiska 

naturalnego, położenie blisko obszarów prawnie 

chronionych 

- duża aktywność mieszkańców, prężna 

działalność Grupy Odnowy Wsi, OSP i PZERiI 

- kultywowanie przez mieszkańców tradycji, 

dbałość o dziedzictwo historyczne 

- działalność we wsi Krzykosy najważniejszych 

instytucji i placówek gminnych, m.in. Urzędu 

Gminy, ośrodka ochrony zdrowia, stomatologa, 

szkoły i przedszkola 

- niewystarczająca infrastruktura techniczna 

i społeczna – brak kanalizacji, gazu, 

światłowodów, duża liczba obiektów 

infrastruktury społecznej wymagająca remontu, 

modernizacji i doposażenia, potrzeba 

utwardzenia dróg gminnych i doposażenia 

w infrastrukturę okołodrogową, głównie chodniki, 

brak połączenia ścieżkami rowerowymi Solec 

z Krzykosami i Witowem 

- występowanie zagrożenia powodziowego 

i zakazu zabudowy na terenie części sołectwa 

- ograniczone możliwości ekonomiczne 

mieszkańców wynikające z niskiej i przeciętnej 

wysokości zarobków 

- niewielka liczba podmiotów gospodarczych 

- niewystarczająca liczba placów zabaw (tylko 

jeden w całym sołectwie) 

- niska jakość gleb skutkująca niskimi plonami 

i powodująca konieczność ich intensywnego 

nawożenia 

- nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa 

- brak dbałości o środowisko – istnienie 

nielegalnych wysypisk śmieci, spalanie odpadów 

w piecach 

Szanse Zagrożenia 

- wykorzystanie położenia, walorów 

krajobrazowo-środowiskowych i dziedzictwa 

- nieumiejętność pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację projektów ze względu 

na skomplikowane procedury 
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historycznego do promocji sołectwa i rozwoju 

funkcji turystyczno-rekreacyjnej 

- pozyskanie środków zewnętrznych (np. z LGD 

lub Programu Regionalnego) na realizację 

wydarzeń społeczno-kulturalnych i poprawę 

infrastruktury 

- promocja sołectwa i gminy dzięki książce 

„Dzieje Gminy Krzykosy” dr Gerarda 

Kucharskiego 

- zwiększenie ruchu kołowego na głównych 

drogach, co przy obecnej infrastrukturze 

drogowej stanowiłoby duże zagrożenie dla 

pieszych i rowerzystów 

- brak zainteresowania ze strony inwestorów 

zewnętrznych lokalizowaniem przedsiębiorstw 

na terenie sołectwa  

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie powyższej analizy można wyznaczyć kierunki rozwoju obszaru 

rewitalizacji w jednostce analitycznej Krzykosy: 

➢ Dalsze prowadzenie działań społeczno-kulturalnych, wspieranie lokalnych 

organizacji pozarządowych w aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa, 

➢ Poprawa dostępu, funkcjonalności i estetyki obiektów infrastruktury społecznej 

oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

➢ Kultywowanie tradycji lokalnych oraz posiadanych walorów środowiskowo-

historycznych poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i stworzenie 

muzeum, 

➢ Poprawa bytu ekonomicznego mieszkańców poprzez wspieranie małej 

przedsiębiorczości i podjęcie działań na rzecz przyciągnięcia nowych 

inwestorów zewnętrznych – promocja terenów położonych przy drodze krajowej 

nr 11 oraz rozwój turystyki, 

➢ Poprawa stanu infrastruktury technicznej – budowa kanalizacji, utwardzenie 

dróg gminnych, doposażenie dróg w chodniki i oświetlenie, remont wału 

przeciwpowodziowego, 

➢ Prowadzenie działań proekologicznych wśród mieszkańców, mających na celu 

ograniczenie negatywnego wpływu społeczeństwa na środowisko. 
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Jednostka analityczna Młodzikowo 

 

Rysunek 5: Obszar rewitalizacji – jednostka analityczna Młodzikowo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 

Do jednostki analitycznej Młodzikowo należą dwie miejscowości – Młodzikowo 

i Młodzikowice. Na koniec 2018 r. liczba ludności sołectwa wyniosła 135 osób (1,94% 

ludności gminy). Powierzchnia jednostki wynosi 925,26 ha (8,38% powierzchni gminy). 
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Sołectwo położone jest w południowo-zachodniej części gminy – od południa graniczy 

z gminą Książ Wielkopolski, od zachodu z gminą Zaniemyśl.  

Mieszkańcy utrzymują się z pracy w rolnictwie (8 gospodarstw o powierzchni od 

kilkunastu do kilkudziesięciu ha) oraz u pracodawców z gminy i z poza niej. Głównym 

miejscem zatrudnienia w sołectwie jest stadnina koni z hotelem i restauracją (ok. 30 

miejsc pracy).  

W wieku przedprodukcyjnym znajduje się 22,96% ludności jednostki, 60,74% 

jest w wieku produkcyjnym, a 16,30% w wieku poprodukcyjnym. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 2018 r. udzielił pomocy 29 osobom, przyznał 2 zasiłki stałe oraz 1 zasiłek 

okresowy. Głównymi powodami przyznania pomocy były ubóstwo oraz długotrwała 

i ciężka choroba. Na koniec 2018 r. tylko 2 osoby były bezrobotne (1,48% ludności 

jednostki), w tym 1 długotrwale. Nie stwierdzono występowania problemów 

charakterystycznych dla wsi popegeerowskich. 

Poziom życia mieszkańców podniósł się w ostatnich latach, choć nadal 

określany jest jako przeciętny. Standard i jakość życia w sołectwie są oceniane przez 

jego mieszkańców generalnie na minus – przede wszystkim ze względu na 

niewystarczającą i zaniedbaną gminną infrastrukturę społeczną. Z kolei warunki 

bytowe ludności uległy znacznej poprawie, dzięki polepszeniu się sytuacji na rynku 

pracy i spadku bezrobocia. Dalszą poprawę sytuacji finansowej oraz rozwoju jednostki 

mieszkańcy upatrują w turystyce i wspieraniu postaw przedsiębiorczych, co może 

zahamować odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu za pracą.  

Obecnie na terenie Młodzikowa funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne 

i stadnina koni „Fiord”, należące do osoby prywatnej oraz hotel i restauracja. 

Właściciele stadniny organizują zawody jeździeckie oraz prowadzą różnego rodzaju 

zajęcia dla dzieci i młodzieży (zielone szkoły, obozy, ogniska), które promują wieś 

i gminę. Przy stadninie zlokalizowani jest 3-gwiazdkowy hotel „Nadwarciański Dworek 

Młodzikowo”, cieszący się bardzo dużym uznaniem oraz restauracja „Lokal Pod 

Fiordem”. Dodatkowo, sołectwo tworzą użytki rolne oraz kompleksy leśne, 

poprzecinane licznymi ciekami wodnymi. Południową część jednostki tworzą tereny 

zalewowe Warty oraz Kanału Borowskiego. Choć nie jest to obszar objęty ochroną 

przyrody, to wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe są głównym atutem sołectwa 

i stanowią potencjał do dalszego rozwoju. 
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Na terenie sołectwa działa 1 organizacja pozarządowa – Grupa Odnowy Wsi. 

Od 1954 r. prowadzona jest „Kronika Młodzikowa”. Mieszkańcy mają poczucie 

przynależności i tożsamości, opartej głównie na dziedzictwie kulturowym wsi oraz jej 

walorach przyrodniczych. Należy podkreślić jednak, że to głównie starsze pokolenie 

kultywuje dawne tradycje i gwarę, natomiast młodzi mieszkańcy nie są tym tematem 

zainteresowani, rzadko udzielają się w życiu społeczności lokalnej. Może to być 

spowodowane niewielką ofertą kulturalną sołectwa.  

Potencjałem do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji 

w jednostce analitycznej Młodzikowo jest wykorzystanie istniejących walorów 

przyrodniczych oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną. Zwiększenie liczby osób 

przyjezdnych będzie generowało konieczność utworzenia nowych miejsc pracy 

(zmniejszenie bezrobocia, ograniczenie wyjazdu młodych ludzi za pracą), zwiększenie 

dochodów mieszkańców (ograniczenie ryzyka ubóstwa) oraz pozwoli na stworzenie 

atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego, służących rekreacji i integracji 

społeczności lokalnej. Należy podjąć więc działania mające na celu zagospodarowanie 

terenów zielonych (montaż ławek, oświetlenia, koszy, uporządkowanie obszaru), 

oznaczenie tras pieszych i rowerowych, budowę obiektów służących uprawianiu 

sportu, np. boiska.  

W tabeli poniżej zestawiono w formie analizy SWOT atuty, braki, szanse 

i zagrożenia w odniesieniu do sołectwa Młodzikowo. 

Tabela 29: Analiza SWOT dla jednostki analitycznej Młodzikowo 

Silne strony Słabe strony 

- atrakcyjne położenie w dorzeczu Warty, 

w niedalekiej odległości od miast, ale z dala od 

zgiełku 

- liczne walory przyrodnicze 

- występowanie charakterystycznej zabudowy 

oraz zabytkowych budynków 

- istnienie dużego gospodarstwa 

agroturystycznego ze stadniną koni, hotelu 

i restauracji, które tworzą miejsca pracy 

i przyciągają turystów 

- organizowanie przez właścicieli stadniny 

zawodów jeździeckich oraz zajęć dla dzieci 

- niedoinwestowanie i braki działań w zakresie 

infrastruktury – konieczność remontu dróg 

i doposażenia w chodniki i oświetlenie, remontu 

i doposażenia świetlicy wiejskiej, remontu 

zabytkowego dworu 

- brak miejsc spędzania czasu wolnego i miejsca 

codziennej rekreacji  

- duże natężenie turystów jest czasami uciążliwe 

dla mieszkańców 

- brak odpowiedniego zagospodarowania terenów 

zielonych, brak wytyczonych ścieżek 

spacerowych i rowerowych 
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- kultywowanie lokalnych tradycji przez starsze 

pokolenie 

- aktywna postawa członków Grupy Odnowy Wsi 

i Rady Sołeckiej, dobrze zaplanowane 

wykorzystywanie funduszy sołeckich do 

realizacji najbardziej potrzebnych w odczuciu 

mieszkańców działań 

- odpływ młodych mieszkańców za pracą 

- brak zainteresowania ze strony młodego 

pokolenia do kontynuowania lokalnych tradycji 

i działania na rzecz społeczności lokalnej 

- ograniczony dostęp do podstawowych usług 

(brak sklepu) 

- brak kanalizacji i gazyfikacji 

Szanse Zagrożenia 

- współpraca z parafią w Solcu oraz innymi 

sołectwami w celu kultywowania lokalnych 

tradycji 

- dobra współpraca z gminą 

- współpraca z właścicielami stadniny koni w celu 

realizacji kolejnych inwestycji oraz promocji wsi 

w gminie i poza nią 

- uczestnictwo w programach regionalnych 

w celu pozyskania środków unijnych  

- szansa na promocję wsi dzięki wydanej książce 

„Dzieje gminy Krzykosy” dr Gerarda 

Kucharskiego 

- duże natężenie ruchu kołowego, pieszego, 

rowerowego i konnego w okresie wiosny i lata 

(ruch turystyczny) 

- skomplikowane procedury pozyskiwania 

środków zewnętrznych, niewystarczające środki 

gminne 

- brak komunikacji publicznej w Młodzikowicach – 

ograniczona mobilność mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie powyższej analizy można wyznaczyć kierunki rozwoju obszaru 

rewitalizacji w jednostce analitycznej: 

➢ Wspieranie obecnych inicjatyw i zaangażowania mieszkańców 

w kultywowaniu lokalnych tradycji, 

➢ Nawiązanie współpracy z właścicielami stadniny w zakresie realizacji 

nowych inwestycji, 

➢ Promowanie sołectwa poza granicami gminy, 

➢ Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych do rozwoju 

turystyki, 

➢ Promowanie aktywnych postaw społecznych i przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców, 

➢ Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, realizacja inwestycji mających 

na celu zachęcenie młodego pokolenia do pozostania w sołectwie, 

➢ Przeprowadzenie remontu dróg i doposażenia w infrastrukturę 

okołodrogową w celu poprawy bezpieczeństwa. 
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7. Wizja, cele i kierunki działań 

Przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych będzie skutkować poprawą bytu 

ekonomicznego i jakością życia mieszkańców obszaru rewitalizacji w Garbach, 

Młodzikowie i Krzykosach.  

Wizja obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji: 

Garby, Młodzikowo i Krzykosy – miejscowości znane z wysokiej jakości życia 

mieszkańców, umożliwiające korzystanie w pełni z walorów środowiskowych oraz 

szczycące się swoją historią i kulturą lokalną.  

Misja: 

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez działania skupiające się na 

poprawie dostępności i funkcjonalności infrastruktury technicznej i społecznej oraz 

wykorzystaniu walorów środowiskowych i historycznych do rozwoju społeczno-

gospodarczego.  

Cele strategiczne i kierunki działań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele 

strategiczne 

Kierunki działań 

 

Projekty 

rewitalizacyjne 

1. Integracja i 

aktywizacja 

społeczności lokalnej 

2. Poprawa 

dostępności oraz 

funkcjonalności 

infrastruktury 

społecznej, 

technicznej 

i przestrzeni 

publicznej 

1.1. Aktywizacja 

poszczególnych 

grup społecznych 

1.2. Integracja 

Wspólnoty 

2.1. Rozbudowa  

i modernizacja 

infrastruktury 

technicznej, społecznej 

oraz 

zagospodarowanie 

terenów 

wypoczynkowo-

rekreacyjnych 

Organizacja czasu 

wolnego dzieci 

i młodzieży 

Organizacja czasu 

seniorów 

Działania ekologiczne 

na rzecz wspólnego 

dobra 

Promocja kultury i 

tradycji gminy Krzykosy 

Adaptacja pomieszczeń 

na potrzeby Izby 

Pamięci 

Odnowa zabytkowego 

paku w Garbach 

Modernizacja zespołu 

sportowo-rekreacyjnego 

w Krzykosach 

Rozbudowa 

i modernizacja 

hydroforni w Garbach 
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8. Projekty podstawowe 

Nazwa projektu 1 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 

Lokalizacja Garby – dz. nr 110/3, Krzykosy – dz. nr 404, Młodzikowo – dz. nr X (świetlice wiejskie) 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację projektu 

Urząd Gminy w Krzykosach 

Podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu 

GOK, Stowarzyszenie „Najlepiej Razem”, Grupy Odnowy Wsi 

Beneficjenci Dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji 

Okres realizacji 2021-2023 

Szacowana wartość 800 000,00 zł 

Źródła finansowania Środki własne gminy 
WRPO- EFS 
LGD Lider Zielonej Wielkopolski 
Środki własne lokalnych grup/fundusze sołeckie 
Programy krajowe, np. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Prywatni sponsorzy 

Cel projektu Celem projektu jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji – sołectw Garby, 
Młodzikowo i Krzykosy, wspierająca rodziny w wychowywaniu młodego pokolenia, a także mająca na celu 
kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej. 

Zakres rzeczowy i opis 
projektu 

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, zwłaszcza w sołectwie Garby, zdiagnozowano małą liczbę działań 
skierowanych bezpośrednio do najmłodszej grupy społecznej. Dzieci i młodzież posiadają ograniczone 
możliwości rozwoju zainteresowań i niezbyt atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego, przez co sami starają 
sobie zorganizować rozrywkę. Częstym skutkiem takiego działania są m.in. konflikty rodzinne, chuligaństwo, mała 
aktywność społeczna. Aby zapobiegać konfliktom opiekuńczo-wychowawczym oraz kształtować odpowiednie 
postawy obywatelskie wśród najmłodszego pokolenia służyć ma organizacja czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży. Zakres zajęć, warsztatów jest następujący: 
- trening kompetencji i umiejętności społecznych (m.in. akceptowanie własnych cech charakteru, poczucie własnej 
tożsamości, kształtowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie właściwej postawy w kontaktach 
interpersonalnych, zasady dobrej komunikacji) 
- budowanie wizerunku 
- zajęcia sportowe 
- zajęcia plastyczne (rękodzieło, rysunek, malarstwo, rzeźbiarstwo, formy graficzne, itp.) 
- majsterkowanie 
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- robotyka 
- język angielski 
- zajęcia kulinarne 
- warsztaty z tworzenia filmów animowanych 

Rezultaty projektu W wyniku realizacji projektu powstanie ciekawa oferta dla dzieci i młodzieży pozwalająca na spędzenie czasu 
wolnego w sposób kreatywny, pozwalający na zdobycie nowych umiejętności. Poprzez częste kontakty z innymi 
członkami społeczności lokalnej dzieci zdobędą niezbędne umiejętności społeczne oraz będą zacieśniać więzy 
międzyludzkie, które w przyszłości będą podstawą silnej wspólnoty. 

Wskaźniki produktu - liczba zorganizowanych zajęć, warsztatów – 2x w miesiącu w latach 2021-2023: ok. 72 szt.  

Wskaźniki rezultatu - liczba dzieci biorąca udział w organizowanych zajęciach, warsztatach – średnio 15 os. x 1 zajęcia w latach 2021-
2023: ok. 1080 os. 

Cele Programu 
Rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 
Kierunek działania 1.1. Aktywizacja poszczególnych grup społecznych 

 

 

Nazwa projektu 2 Organizacja czasu seniorów 

Lokalizacja Garby – dz. nr 110/3, Krzykosy – dz. nr 404, Młodzikowo – dz. nr X (świetlice wiejskie) 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację projektu 

Urząd Gminy w Krzykosach 

Podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu 

PZERiI, GOK, Grupy Odnowy Wsi, Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” 

Beneficjenci Seniorzy z obszaru rewitalizacji 

Okres realizacji 2021-2023 

Szacowana wartość 800 000,00 zł 

Źródła finansowania Środki własne gminy 
WRPO – EFS 
LGD Lider Zielonej Wielkopolski 
Środki własne lokalnych grup/fundusze sołeckie 
Sponsorzy prywatni 
Programy krajowe, np. ASOS 

Cel projektu Wzrost aktywności społecznej i fizycznej osób starszych pozwalający na opóźnienie negatywnych skutków 
starzenia się oraz zachowanie sprawności fizycznej i intelektualnej do późnego wieku – podniesienie jakości życia 
seniorów. 
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Zakres rzeczowy i opis 
projektu 

W wyniku starzenia się społeczeństwa zwiększa się liczba seniorów, a tym samym konieczność zapewnienia 
osobom starszym godnej jesieni życia. Aby jak najdłużej utrzymać sprawność fizyczną i intelektualną seniorzy 
muszą mieć sposobność działania, realizowania swoich pasji, czucia się potrzebnym i wartościowym członkiem 
społeczności lokalnej. Osoby starsze są podporą wspólnot lokalnych i posiadają największy potencjał do działania 
na rzecz społeczeństwa – mają wiedzę, doświadczenie i czas na realizację inicjatyw.  
W gminie Krzykosy główną instytucją zapewniającą organizację czasu wolnego seniorów jest PZERiI Koło 
Krzykosy. Podmiot ten od 20 lat skutecznie aktywizuje najstarszych członków społeczeństwa, dlatego należy 
w dalszym ciągu wspierać jego działalność i rozszerzyć ją jeszcze bardziej na inne miejscowości w gminie.  
W celu aktywizacji społecznej i fizycznej osób starszych na obszarze rewitalizacji zaplanowano organizację m.in.: 
- zajęć sportowych i gimnastycznych 
- zajęć plastycznych (rękodzieło, itp.) 
- zajęć kulinarnych  
- spotkań przy kawie 
- wieczorków tanecznych 
- kurs obsługi komputera + warsztaty z nowych technologii  
- zajęć dla pasjonatów (gry planszowe, szachy, brydż, gry karciane, itp.) 
- cyklu warsztatów tematycznych - wykłady dotyczące aktualnych wydarzeń, wiedzy z różnych kierunków 
humanistycznych oraz aktywności społecznej i bezpieczeństwa seniorów, np. jak zorganizować czas wolny dla 
wnuków, kultura współczesna – zrozumieć młodzież, uregulowania prawne dotyczące seniorów, prawa seniorów, 
niebezpieczeństwa na które narażone są osoby starsze (np. sposoby kradzieży „na wnuczka”, jak nie dać się 
oszukać przy podpisywaniu umów), wykłady na temat zdrowia i z dziedziny gerontologii, polityka senioralna 
w Polsce, zaproszenie seniorów zaangażowanych w różne akcje społeczne do podzielenia się swoimi 
doświadczeniami i zachęcenia pozostałych do większej aktywności społecznej. 

Rezultaty projektu Rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie jakości życia osób starszych oraz zwiększenie ich aktywności 
społecznej. Projekt pozwoli seniorom na rozwój zainteresowań, przebywanie wśród osób w podobnym wieku, 
większe poczucie własnej wartości i przynależności, brak poczucia wykluczenia społecznego i samotności.  

Wskaźniki produktu - liczba zajęć, warsztatów zorganizowanych dla osób starszych – 2x w miesiącu w latach 2021-2023: 72 szt. 

Wskaźniki rezultatu - liczba uczestników zajęć, warsztatów – 20 os. x 1 zajęcia w latach 2021-2023: 1440 os. 

Cele Programu 
Rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 
Kierunek działania 1.1. Aktywizacja poszczególnych grup społecznych 
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Nazwa projektu 3 Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy 

Lokalizacja Garby, Krzykosy, Młodzikowo 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację projektu 

Urząd Gminy w Krzykosach 

Podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu 

GOK 
Grupa Odnowy Wsi 
Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” 
PZERiI Koło Krzykosy 
OSP 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
Mieszkańcy gminy 

Okres realizacji 2020-2023 

Szacowana wartość 200 000,00 zł 

Źródła finansowania Środki własne gminy 
WRPO – EFS 
LGD Lider Zielonej Wielkopolski 
Środki własne lokalnych grup/fundusze sołeckie 
Sponsorzy prywatni 

Cel projektu Celem projektu jest kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów wśród mieszkańców w celu podtrzymania 
tożsamości lokalnej oraz promocja sołectw Garby, Młodzikowo, Krzykosy i gminy Krzykosy.  

Zakres rzeczowy i opis 
projektu 

Gmina Krzykosy posiada bogatą historię i tradycje, które są kultywowane do dnia dzisiejszego. Lokalne zwyczaje 
pomagają scalić wspólnotę, dać poczucie przynależności do grupy. Stanowią również ważny walor, który może 
zostać wykorzystany do promocji miejscowości i gminy „na zewnątrz”. W ramach projektu przy współpracy 
lokalnych podmiotów oraz mieszkańców obszaru rewitalizacji organizowane będą wydarzenia tematyczne 
związane z historią i tradycją gminy Krzykosy. Raz w roku odbędzie się impreza historyczna, w czasie której 
uczestnicy przeniosą się do przeszłości: zapoznają się z ówczesną modą, będą mogli spróbować tradycyjnej 
kuchni, poznać i spróbować swoich sił w lokalnym rzemiośle i rękodziele czy zatańczyć do piosenek kapel 
podwórkowych. Przy pomocy najstarszych mieszkańców wsi Krzykosy, Młodzikowo i Garby oraz dzieci 
przygotowane zostaną wystawy dotyczące historii wsi położonych w gminie Krzykosy oraz znanych postaci 
i autorytetów związanych z gminą. Prezentowane będą w Izbie Pamięci (adaptacja pomieszczeń na potrzeby Izby 
Pamięci - projekt poniżej).  

Rezultaty projektu W wyniku realizacji projektu zachowane będzie unikalne dziedzictwo kulturowe gminy Krzykosy oraz pogłębi się  
tożsamość lokalna mieszkańców. Dzięki wspólnym działaniom mieszkańcy będą mieli okazję nie tylko poznać 
historię gminy i tradycje lokalne, ale przede wszystkim wspierana będzie integracja na poziomie lokalnym oraz 
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rozwijanie partnerstw sąsiedzkich. Organizacja wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury 
i zasobów jest też sposobem na promocję gminy i przyciągnięcie nowych inwestorów i mieszkańców.  

Wskaźniki produktu - liczba zorganizowanych imprez historycznych – 1x na rok w latach 2020-2023: 4 szt. 
- liczba zorganizowanych wystaw – 1x na rok w latach 2020-2023: 4 szt. 

Wskaźniki rezultatu - liczba osób biorących udział w imprezach historycznych – ok. 4000 os./1 imprezę 
- liczba osób biorących udział w przygotowaniu wystaw – ok. 10 os./1 wystawę 
- liczba osób odwiedzających wystawę – ok. 30 os./1 wystawę 

Cele Programu 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 
Kierunek działania 1.2. Integracja Wspólnoty 

 

 

Nazwa projektu 4 Odnowa zabytkowego parku w Garbach 

Lokalizacja Garby, dz. nr 110/3 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację projektu 

Urząd Gminy w Krzykosach 

Podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu 

Grupa Odnowy Wsi 
LGD Lider Zielonej Wielkopolski 
Sponsorzy prywatni 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji w Garbach 

Okres realizacji 2019 

Szacowana wartość 3 500 000,00 zł 

Źródła finansowania Środki własne gminy 
WRPO – EFRR 
WFOŚiGW 
PROW 
JESSICA 
LGD Lider Zielonej Wielkopolski 

Cel projektu Projekt ma na celu przywrócenie parkowi krajobrazowemu w Garbach funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by 
integrował różne pokolenia - będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży i seniorom. 
Odnowione zostaną także budynki położone bezpośrednio przy parku, tj. świetlica wiejska oraz 
niezagospodarowany budynek, który zostanie przeznaczony na miejsca noclegowe. 

Zakres rzeczowy i opis 
projektu 

Zabytkowy park krajobrazowy typu dworskiego w Garbach pochodzi z II poł. XIX w. i ma powierzchnię 4,8 ha. 
W parku rosną dęby szypułkowe liczące ponad 300 lat, lipy, jesiony, graby, wiązy, bez czarny, śnieguliczki, 
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jaśminowce. Park i tereny w jego najbliższym otoczeniu są szczególnie ważne dla społeczności lokalnej – 
odbywają się tam coroczne zloty garbusów oraz położona jest tam świetlica wiejska. Oprócz budynku świetlicy 
znajduje się tam niezagospodarowany obiekt, który planuje się przeznaczyć na miejsca noclegowe.   
W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: 
1. W parku: 
- uporządkowanie terenu parku: wycinka drzew i krzewów, ogrodzenie i znaczenie drzew będących pomnikami 
przyrody, 
- uzupełnienie zieleni, 
- wyznaczenie i utwardzenie alejek spacerowych, 
- założenie oświetlenia, 
- demontaż starych elementów małej architektury i montaż nowych, 
- wyznaczenie miejsc na pikniki. 
2. W niezagospodarowanym budynku: 
- wymiana i modernizacja podstawowych sieci: wodociągowej i elektrycznej, 
- wymiana podłóg, 
- tynkowanie i malowanie ścian,  
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wzmocnienie stropów i wymiana pokrycia dachowego, 
- przygotowanie pomieszczeń kuchni, sanitariatów i pokojów noclegowych, 
- zakup wyposażenia, 
- odnowienie elewacji zewnętrznej, 
- uporządkowanie terenów zewnętrznych. 

Rezultaty projektu Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie dostępność, funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej 
w Garbach. Zostaną zaspokojone potrzeby społeczności lokalnej w zakresie miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
wszystkich grup społecznych. Rezultatem projektu będzie także wykorzystanie nieużytkowanego dotychczas 
budynku i przeznaczenie go pod nową funkcję (noclegową), co umożliwi rozwój funkcji turystycznej w Garbach.  

Wskaźniki produktu - powierzchnia odnawianego i zagospodarowywanego obszaru – 4,8 ha 
- liczba zamontowanych obiektów małej architektury – X szt. 
- długość wytyczonych alei spacerowych – X m 
- liczba obiektów poddanych remontowi/modernizacji – 1 szt. 

Wskaźniki rezultatu - liczba osób korzystających z parku – 20 os./1 dzień 
- liczba powstałych miejsc noclegowych – X szt. 

Cele Programu 
Rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa dostępności oraz funkcjonalności infrastruktury społecznej, technicznej i przestrzeni 
publicznej 



71 
 

Kierunek działania 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, społecznej oraz zagospodarowanie 
terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych. 

 

 

Nazwa projektu 5 Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach 

Lokalizacja Krzykosy, dz. nr 486/3, 486/7 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację projektu 

Urząd Gminy w Krzykosach 

Podmioty 
uczestniczące w 
realizacji projektu 

- 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
Mieszkańcy gminy Krzykosy 

Okres realizacji 2019-2022 

Szacowana wartość 4 000 000,00 zł 

Źródła finansowania Środki własne gminy 
WRPO-EFRR 
PROW 
JESSICA 

Cel projektu Celem projektu jest podniesienie standardu stadionu sportowego w Krzykosach, na którym odbywają się imprezy 
gminne, m.in. zawody strażackie lokalnych OSP.  

Zakres rzeczowy i opis 
projektu 

Stadion w Krzykosach znajduje się obecnie w złym stanie technicznym – wymaga odnowienia i modernizacji oraz 
budowy trybun. Jest to ważny obiekt dla społeczności lokalnej, gdyż odbywają się na nim gminne i ponadgminne 
imprezy sportowe oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Inwestycja będzie obejmowała następujące 
elementy: 
- wymianę nawierzchni trawiastej z odnowieniem oznakowań 
- budowę trybun i ogrodzenia 
- budowę budynku socjalnego, w którym będą się mieścić: szatnie dla zawodników z prysznicami, pokój 
sędziowski/trenerski, magazyn na sprzęt 
- wykonanie oświetlenie terenu 
- wykonanie instalacji: elektrycznej, sanitarnej, alarmowej 
- budowę siłowni zewnętrznej 
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- doposażenie w sprzęt (siatki do bramek, piłki, itp.) 

Rezultaty projektu Rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie standardu stadionu sportowego i doposażenie go w sprzęt, 
a dzięki temu zaspokojenie potrzeb mieszkańców na wysokiej jakości obiekty infrastruktury społecznej. Odnowienie 
stadionu pozwoli na lepszą organizację wydarzeń sportowych oraz wspieranie integracji na poziomie lokalnym.  

Wskaźniki produktu - powierzchnia obszaru objętego projektem – 8 000 m2 

- liczba wyremontowanych/zmodernizowanych obiektów – 1 szt. 

Wskaźniki rezultatu - liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – X os./dzień 
- liczba zorganizowanych na kompleksie wydarzeń sportowych – X szt./rok 

Cele Programu 
Rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa dostępności oraz funkcjonalności infrastruktury społecznej, technicznej i przestrzeni 
publicznej 
Kierunek działania 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, społecznej oraz zagospodarowanie 
terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych. 

 

Nazwa projektu 6 Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie 

Lokalizacja Młodzikowo, działki nr 43/15, 120/5, 43/17, 43/16, 112/2 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację projektu 

Andrzej, Przemysław, Maciej Wojciechowscy 

Podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu 

Gmina Krzykosy 

Beneficjenci Osoby starsze zamieszkujące gminę Krzykosy, mieszkańcy miejscowości Młodzikowo, mieszkańcy gminy 
Krzykosy 

Okres realizacji 2019-2021 

Szacowana wartość - remont dworu na Dom Seniora – 7 000 000,00 zł 
- przebudowa starej szkoły – 700 000,00 zł 
- rewitalizacja parku + basen – 3 000 000,00 zł 
- budowa ogrodu ziołowego – 150 000,00 zł 
- budowa muzeum – 2 500 000,00 zł 
- park rozrywki z kortami tenisowymi – 900 000,00 zł 
- ośrodek akwarystyczny – 2 000 000,00 zł 
SUMA: 16 250 000,00 zł 

Źródła finansowania - Program Senior+ 
- RPO 
- środki własne podmiotów prywatnych 
- środki z budżetu gminy Krzykosy 
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Cel projektu Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych oraz zapewnienie 
mieszkańcom Młodzikowa dostępu do atrakcyjnych terenów integracji i aktywnej rekreacji. W ramach realizacji 
projektu wsparte zostaną rodziny w zakresie opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi oraz powstaną 
funkcjonalne i estetyczne tereny publiczne służące integracji społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji 
w Młodzikowie.  

Zakres rzeczowy i opis 
projektu 

Projekt polega na kompleksowej rewitalizacji zabytkowego dworu w Młodzikowie wraz z zagospodarowaniem 
terenów położonych w jego otoczeniu (pałacu Tadeusza Błociszewskiego).  
Dwór zostanie przebudowany, rozbudowany i przeznaczony na Dom Seniora, zapewniający osobom starszym 
fachową opiekę. Remont dworu będzie polegał na wymianie pokrycia dachowego, odnowieniu elewacji 
zewnętrznej, wymianie instalacji, odnowieniu ścian wewnętrznych (z malowaniem) położeniu nowych podłóg, 
wymianie urządzeń i instalacji w kuchni i łazienkach. W budynku znajdą się pomieszczenia do rehabilitacji, sala 
spotkań i pokój dla osób co najmniej częściowo leżących, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, łazienki, szatnia, 
dyżurka. Cały obiekt oraz jego otoczenie zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 
poruszających się na wózkach inwalidzkich – futryny drzwiowe nie będą posiadały progów i będą odpowiedniej 
szerokości, zapewnione zostaną podjazdy, odpowiednio dostosowane zostaną toalety. Funkcjonowanie Domu 
Seniora umożliwi częściowe zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej gminy Krzykosy w zakresie opieki nad 
niesamodzielnymi osobami starszymi oraz w zakresie rozwoju usług skierowanych do seniorów.  
W ramach projektu wykonane zostaną również zadania polegające na: 
- remoncie budynku dawnej szkoły na cele mieszkaniowe dla pracowników Domu Seniora: położenie nowego 
dachu, wymiana okien i drzwi, odnowienie ścian wraz z malowaniem, położenie podłóg, wymiana instalacji; 
- uporządkowaniu i zagospodarowaniu zabytkowego parku (2,5 ha) wraz z budową basenu krytego: usunięcie 
wskazanych drzew i krzewów, wytyczenie i oświetlenie alejek spacerowych, montaż ławek i koszy na śmieci, 
nasadzenie nowej roślinności, budowa basenu; 
- budowie ogrodu ziołowego na cele edukacji młodzieży; 
- budowie muzeum – ośrodka przyrodniczo-historycznego; 
- instalacji odnawialnych źródeł energii w planowanych budynkach; 
- budowie parku rozrywki z kortami tenisowymi; 
- budowie ośrodka akwarystycznego z opcją turystyki wędkarskiej. 
Wykonanie powyższego zakresu prac pozwoli na zwiększenie dostępu do funkcjonalnych i estetycznych 
przestrzeni i obiektów służących aktywnej rekreacji mieszkańców. Realizacji przedmiotowego projektu pozwoli 
również na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego oraz promocję gminy, a także pogłębianie 
więzi społecznych i integracji mieszkańców.  
Wykorzystanie terenów wokół Domu Seniora pozwoli nie tylko na zagospodarowanie niewykorzystywanych, 
zaniedbanych przestrzeni, ale również umożliwi osobom starszym kontakt ze społecznością lokalną Młodzikowa. 
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Mieszkańcy obszaru rewitalizacji w Młodzikowie otrzymają nową, znacznie rozszerzoną ofertę spędzania czasu 
wolnego, która będzie szczególnie atrakcyjna dla młodych osób.   

Rezultaty projektu Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie wzrost liczby miejsc opieki nad niesamodzielnymi osobami 
starszymi w gminie Krzykosy oraz poprawa dostępu do funkcjonalnych i atrakcyjnych przestrzeni i obiektów. Dzięki 
przeprowadzeniu przedmiotowego projektu powstaną miejsca służące edukacji, aktywnej rekreacji oraz integracji 
mieszkańców. Pośrednim efektem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa kondycji fizycznej mieszkańców 
oraz promocja miejscowości i gminy. Niewykorzystywane, zaniedbane dotychczas obiekty przysłużą się 
utrwalaniu dziedzictwa przyrodniczego i historycznego.  

Wskaźniki produktu - liczba nowych obiektów – 2 (park rozrywki z kortami tenisowymi + ośrodek akwarystyczny) 
- liczba wyremontowanych, zmodernizowanych budynków – 2 (dwór + budynek dawnej szkoły) 
- liczba miejsc opieki całodobowej - X 
- liczba miejsc opieki dziennej - X 
- powierzchnia terenów objętych projektem - X 

Wskaźniki rezultatu - liczba nowych miejsc pracy - X 
- liczba osób starszych objętych opieką (dzienną i całodobową) - X 
- liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury (osób/dzień) - X 

Cele Programu 
Rewitalizacji 

Cel 1: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej”, kierunek działań 1.2 „Integracja Wspólnoty”. 
Cel 2: „Poprawa dostępności oraz funkcjonalności infrastruktury społecznej, technicznej i przestrzeni publicznej”, 
kierunek działań 2.1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, społecznej oraz zagospodarowanie 
terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych”. 

 

9. Projekty uzupełniające 

Nazwa projektu 7 Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra 

Lokalizacja Garby, Młodzikowo, Krzykosy 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację projektu 

Urząd Gminy w Krzykosach 

Podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu 

Grupy Odnowy Wsi 
LGD Lider Zielonej Wielkopolski 

Beneficjenci 
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
Mieszkańcy gminy 

Okres realizacji 2023 

Szacowana wartość 100 000,00 zł 
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Źródła finansowania 

Środki własne gminy 
WFOŚiGW 
WRPO - EFS 
Programy krajowe 

Cel projektu 
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji poprzez wspólne działania 
mieszkańców oraz instytucji publicznych i pozarządowych. 

Zakres rzeczowy i opis 
projektu 

Gmina Krzykosy położona jest w obszarze o szczególnych walorach środowiskowo-krajobrazowych, w niewielkiej 
odległości od terenów podlegających ochronie prawnej. Stanowi więc doskonałe miejsce do prowadzenia funkcji 
wypoczynkowo-rekreacyjnej i turystycznej. Aby walory naturalne mogły posłużyć rozwojowi społeczno-
gospodarczemu gminy należy doprowadzić je do odpowiedniego stanu. Na terenie obszaru rewitalizacji 
największe problemy sprawia nieuregulowana gospodarka wodna, która wpływa na bardzo niską jakość wód. 
Duże zagrożenie stanowi także intensywne nawożenie ze względu na niską jakość gleb oraz składowanie 
odpadów w niedozwolonych miejscach. Priorytetem władz gminy jest zwiększenie zasięgu kanalizacji sanitarnej 
i, w miarę możliwości finansowych gminy, jest ona rozbudowywana. Należy również prowadzić działania 
uświadamiające mieszkańców obszaru rewitalizacji odnośnie konieczności dbania o środowisko. W związku z tym 
w ramach projektu zaplanowano warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych:  
- wspólny spacer po łąkach i lasach na obszarze rewitalizacji w celu poznania lokalnej flory i fauny 
- warsztaty z upcyclingu – jak w ciekawy sposób wykorzystać odpady z gospodarstwa domowego i dać im „drugie 
życie” 
- warsztaty z segregacji śmieci i recyklingu dla dzieci poprzez zabawę (np. zajęcia plastyczne – wykonywanie 
makiet) 
- warsztaty terenowe z zakresu ochrony wody dla dzieci: zajęcia odbywają się nad zbiornikiem wodnym lub 
ciekiem – poznanie fauny i flory zbiorników wodnych, ocena jakości wody i roli organizmów wodnych 
w zachowaniu tej jakości. Każda z grup uczniów wyposażona zostanie w niezbędne przyrządy do zbierania 
i przeglądania zebranego materiału oraz oceny wyników pracy) 
- warsztaty dla rolników z zakresu prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego 

Rezultaty projektu 

Rezultatem projektu będzie zachowanie i ochrona dziedzictwa naturalnego oraz wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, poznanie wartości jaką ma środowisko naturalne oraz sposobów na 
utrzymanie go w wysokiej jakości. Dzięki przeprowadzeniu warsztatów osoby dorosłe i dzieci poznają lokalną 
faunę i florę, nauczą się jak w kreatywny sposób wykorzystywać odpady oraz jak dbać o przyrodę. Poprzez 
wspólne uczestniczenie w organizowanych aktywnościach różne grupy mieszkańców będą miały możliwość 
integracji. 

Wskaźniki produktu - liczba przeprowadzonych warsztatów i zajęć – X szt. 

Wskaźniki rezultatu - liczba uczestników warsztatów i zajęć – X szt. 
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Cele Programu 
Rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 
Kierunek działania 1.1. Aktywizacja poszczególnych grup społecznych; 1.2. Integracja Wspólnoty 

 

 

Nazwa projektu 8 Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Garbach 

Lokalizacja Garby, dz. nr 87/1 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację projektu 

Urząd Gminy w Krzykosach 

Podmioty uczestniczące w 
realizacji projektu 

- 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji w Garbach 
Mieszkańcy sołectw: Miąskowo, Murzynowo Leśne, Murzynówko 

Okres realizacji 2019 

Szacowana wartość 5 000 000,00 zł 

Źródła finansowania Środki własne gminy 
WFOŚiGW 
PROW 
WRPO – EFRR 

Cel projektu Celem projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej 

Zakres rzeczowy i opis 
projektu 

W ramach modernizacji hydroforni zostanie zmodernizowana technologia uzdatniania wody, budynek zostanie 
wyremontowany, docieplony, zostanie wymieniona instalacja elektryczna w budynku, jak również instalacja 
CO. 

Rezultaty projektu Dzięki modernizacji projektu do mieszkańców obszaru rewitalizacji w Garbach i sołectw Miąskowo, Murzynowo 
Leśne, Murzynówko dostarczana będzie wysokiej jakości woda. Wyeliminowany zostanie również problem 
niskiego ciśnienia w rurach. 

Wskaźniki produktu - liczba wymienionych elementów technologicznych – X 
- powierzchnia przebudowywanej i modernizowanej hydroforni – X ha 

Wskaźniki rezultatu - liczba odbiorców wody z hydroforni w Garbach – X os. 

Cele Programu 
Rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa dostępności oraz funkcjonalności infrastruktury społecznej, technicznej 
i przestrzeni publicznej 
Kierunek działania 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, społecznej oraz 
zagospodarowanie terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych. 
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10. Indykatywne ramy finansowe 

Poniżej przedstawiono szacunkowe ramy finansowe projektów 

rewitalizacyjnych zawartych w Programie. Planuje się, że podstawowym źródłem 

finansowania będą fundusze pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego (WRPO) – projekty o charakterze społecznym będą finansowane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), natomiast projekty inwestycyjne – 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wskazano również 

potencjalne źródła finansowania działań rewitalizacyjnych.  

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gmina będzie starała się 

pozyskać maksymalne dofinansowanie z WRPO, tj. do 85% kosztów kwalifikowalnych 

projektu. W przypadku nieotrzymania dofinansowania lub jeśli będzie ono niższe niż 

zakładane, środki będą pozyskiwane z innych źródeł publicznych i prywatnych. Może 

się to przyczynić do wydłużenia terminu realizacji projektów lub ograniczenia ich 

zakresu rzeczowego, jednak ze względu na ich znaczenie dla społeczności lokalnej 

będą przeprowadzone. Wśród potencjalnych źródeł finansowania znajdują się środki 

pochodzące z innych programów europejskich, programów instytucji lokalnych, 

regionalnych i krajowych oraz od prywatnych sponsorów.  

Dla jednostek wiejskich ważnym wsparciem w rozwoju są środki pochodzące 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), umożliwiające pozyskanie 

dofinansowania w wysokości maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych 

projektów (36,37% - wkład własny wnioskodawcy). Dofinansowanie na realizację 

przedsięwzięć gmina może pozyskać również od LGD Lider Zielonej Wielkopolski 

w ramach wykonania założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez 

Społeczność na lata 2016-2022. Realizacja ww. dokumentu opierać się będzie o środki 

PROW na lata 2014-2020 oraz budżet EFRROW, budżet państwa oraz wkład własny 

beneficjenta. Wysokość możliwego dofinansowania będzie zależała od rodzaju 

projektu oraz w ramach którego z 4 obszarów działania będzie on realizowany10. 

                                                             
10 Wyróżnione w Strategii (…) obszary działania to: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie 
działalności gospodarczej, duże projekty oraz projekty grantowe. Biorąc pod uwagę tematykę oraz zakres rzeczowy 
projektów rewitalizacyjnych, które będą realizowane w Krzykosach i Garbach, gmina będzie mogła wziąć udział 
w naborze na duże projekty i projekty grantowe. Duże projekty: wysokość wsparcia w zakresie zachowania 
dziedzictwa lokalnego od 30 000 zł do 40 000 zł, pozostałe zakresy operacji od 30 000 zł; projekty grantowe: 
wysokość wsparcia w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego od 5 000 zł do 6 000 zł, zachowania dziedzictwa 
lokalnego 13 000 zł, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej 18 000 zł, promowania obszaru objętego LSR do 6 500 zł. W przypadku wszystkich ww. 
działań maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 63,63% wartości projektu. 



78 
 

W celu pozyskania środków na sfinansowanie realizacji projektów gmina może 

również ubiegać się o środki z programów krajowych, np. Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS), gdzie 

dofinansowanie wynosi od 20 000 zł do 200 000 zł przy co najmniej 10% wkładzie 

własnym. Możliwe jest również uzyskanie pożyczki lub dotacji od Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW; dotacja na projekty 

inwestycyjne wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych) oraz pożyczki 

w ramach Inicjatywy JESSICA (wysokość pożyczki od 500 000 zł do 20 000 000 zł, ale 

nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych projektu).  

Wśród potencjalnych źródeł finansowania wyróżniono także środki własne 

lokalnych grup/fundusze sołeckie. Zakłada się, że włączenie lokalnych grup 

i społeczności będzie odbywać się poprzez środki niepieniężne (np. wolontariat), 

a ewentualny wkład pieniężny będzie niewielki (maks. do 1 500 zł). Do potencjalnych 

źródeł finansowania zaliczono również środki pochodzące od prywatnych sponsorów, 

na poziomie 5% wartości projektów.  

Koszt realizacji wszystkich projektów rewitalizacyjnych oszacowano na 

30 650 000,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania z Regionalnego Programu 

Operacyjnego wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zakładając, że gmina 

będzie wnosić ok. 15% wartości kosztów do realizacji każdego projektu, jej potencjalny 

wkład własny wyniesie ok. 4 597 500,00 zł. Rzeczywisty koszt realizacji projektów oraz 

wysokość wkładu własnego gminy mogą być jednak inne niż zakładane. 

Tabela 30: Indykatywne ramy finansowe projektów rewitalizacyjnych wraz z planowanymi i potencjalnymi 
źródłami finansowania 

Nazwa projektu 
Szacunkowy 
koszt projektu 

Planowane źródła 
finansowania 

Potencjalne źródła 
finansowania 

PROJEKTY PODSTAWOWE 

Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży 

800 000,00 zł 

Środki własne 
gminy – ok. 
120 000,00 zł 
WRPO-EFS – ok. 
680 000,00 zł 

LGD Lider Zielonej 
Wielkopolski (maks. 
dofinansowanie dla 
projektów grantowych) – 
ok. 6 000 zł 
Środki własne lokalnych 
grup/fundusze sołeckie – 
ok. 1 500 zł 
Prywatni sponsorzy – ok. 
40 000 zł 

Organizacja czasu 
seniorów 

800 000,00 zł 

Środki własne 
gminy – ok. 
120 000,00 zł 
WRPO-EFS – ok. 
680 000,00 zł 

LGD Lider Zielonej 
Wielkopolski (maks. 
dofinansowanie dla 
projektów grantowych) – 
ok. 6 000 zł 
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Środki własne lokalnych 
grup/fundusze sołeckie – 
ok. 1 500 zł 
Prywatni sponsorzy – ok. 
40 000 zł 
Programy Krajowe, np. 
ASOS (do 200 000 zł) 

Promocja kultury i tradycji 
gminy Krzykosy 

200 000,00 zł 

Środki własne 
gminy – ok. 
30 000,00 zł 
WRPO-EFS – ok. 
170 000,00 zł 

LGD Lider Zielonej 
Wielkopolski (maks. 
dofinansowanie dla 
projektów grantowych) – 
ok. 13 000 zł 
Środki własne lokalnych 
grup/fundusze sołeckie – 
do 1 500 zł 
Prywatni sponsorzy – ok. 
10 000 zł 

Odnowa i 
zagospodarowanie 
zabytkowego parku 
krajobrazowego w Garbach 
i jego otoczenia 

2 000 000,00 zł 

Środki własne 
gminy – ok. 
300 000,00 zł 
WRPO-EFRR – ok. 
1 700 000,00 zł 

WFOŚiGW – ok. 
1 000 000 zł 
PROW – ok. 1 272 600 
zł 
LGD Lider Zielonej 
Wielkopolski (maks. 
dofinansowanie dla 
dużych projektów) – ok. 
40 000 zł 
JESSICA – ok. 
1 700 000 zł 

Modernizacja kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego w 
Krzykosach 

4 000 000,00 zł 

Środki własne 
gminy – ok. 
600 000,00 zł 
WRPO-EFRR- ok. 
3 400 000,00 zł  

PROW – ok. 2 545 200 
zł 
JESSICA – ok. 
3 400 000 zł 

Kompleksowa rewitalizacja 
dworu w Młodzikowie 

16 250 000,00 zł 

Środki inwestorów 
prywatnych – ok. 
13 812 500,00 zł 
Środki własne 
gminy – ok. 
2 437 500,00 zł 

Program Senior+ 
RPO 

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

Działania ekologiczne na 
rzecz wspólnego dobra 

100 000,00 zł 
Środki własne 
gminy 
WRPO-EFS 

LGD Lider Zielonej 
Wielkopolski (maks. 
dofinansowanie dla 
projektów grantowych)  
WFOŚiGW (50%) 
Środki własne lokalnych 
grup/fundusze sołeckie – 
do 1 000 zł 
Prywatni sponsorzy (5%) 

Rozbudowa i modernizacja 
hydroforni w Garbach 

5 000 000,00 zł 

Środki własne 
gminy – ok. 
2 500 000,00 zł 
WFOŚiGW – ok. 
2 500 000,00 zł 

PROW – ok. 3 181 500 
zł 
WRPO-EFRR – ok. 
4 250 000 zł 

SUMA 

30 650 000,00 zł 
w tym: 
- Projekty podstawowe: 25 550 000,00 zł 
- Projekty uzupełniające: 5 100 000,00 zł 

Źródło: opracowanie własne 
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11. Mechanizmy integrowania projektów 

rewitalizacyjnych 

Zadbanie o integrację projektów rewitalizacyjnych będzie się odbywać poprzez 

zapewnienie: 

➢ Kompleksowości Programu, 

➢ Koncentracji Programu, 

➢ Komplementarności projektów rewitalizacyjnych (przestrzennej, 

problemowej, międzyokresowej, proceduralno-instytucjonalnej i źródeł 

finansowania), 

11.1. Kompleksowość Programu Rewitalizacji 

Program Rewitalizacji dla gminy Krzykosy przygotowano w oparciu o analizę 

wszystkich sfer mogących wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy jednostki: sferę 

społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną i środowiskową. 

Przeprowadzona diagnoza oraz konsultacje społeczne pozwoliły na wyznaczenie 

kierunków działań oraz konkretnych projektów rewitalizacyjnych, w taki sposób aby nie 

pominąć żadnego ważnego aspektu związanego z obszarem rewitalizacji.  

Definicja zamieszczona w „Zasadach programowania i wsparcia rewitalizacji 

w ramach WRPO 2014+” definiuje projekt zintegrowany jako „(…) co najmniej dwa 

projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać 

osiągnięty przy ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest 

koordynowana przez właściwe instytucje” (str. 26). W Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla gminy Krzykosy wyróżniono 6 projektów podstawowych oraz 2 

projekty uzupełniające. Ich zintegrowanie zostało przedstawione poniżej. 

1) Zbieżność z celami EFS 

a) „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” + „Organizacja czasu seniorów” 

+ „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” + „Kompleksowa rewitalizacja 

dworu w Młodzikowie” + „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra”: 

wymienione projekty są zbieżne z celami EFS w zakresie wzmacniania 

włączenia społecznego oraz wspierania równości płci, niedyskryminacji 

i równych szans. Głównym celem wymienionych projektów jest wspieranie 

integracji wspólnoty na poziomie lokalnym oraz jej aktywności społecznej. 
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Współdziałanie dla wspólnego dobra osób pochodzących z różnych grup 

społecznych, wiekowych, o różnej płci pozwoli na lepsze poznanie 

i zrozumienie członków sąsiedztwa oraz złagodzenie występujących konfliktów. 

W realizację zaplanowanych projektów będą włączani wszyscy chętni z obszaru 

rewitalizacji, zgodnie z zasadą  równości szans. 

2) Zintegrowanie projektów finansowanych z EFS i EFRR 

a)  „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” + „Organizacja czasu 

seniorów” + „Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie” + „Działania 

ekologiczne na rzecz wspólnego dobra” + „Odnowa zabytkowego parku 

krajobrazowego w Garbach i jego otoczenia”: w ramach projektów społecznych 

zaplanowano realizację zajęć dla różnych grup społecznych z sołectw Garby, 

Młodzikowo i Krzykosy. Zajęcia w Garbach odbywać się będą na terenie 

świetlicy wiejskiej oraz zabytkowego parku. Oba obiekty wraz z budynkiem 

położonym przy świetlicy są mocno zaniedbane, przez co wymagają odnowy 

i modernizacji. Działania budowlane zostaną przeprowadzone w ramach 

projektu „Odnowa zabytkowego parku w Garbach i jego otoczenia” 

(finansowanego z EFRR). Realizacja projektu infrastrukturalnego, a następnie 

społecznego pozwoli na przystosowanie tych obiektów do prowadzenia działań 

społecznych, przez co prowadzone zajęcia będą bardziej atrakcyjne 

i przystępne dla uczestników. Realizacja obu projektów pozwoli na osiągnięcie 

lepszych efektów społecznych rewitalizacji, niż w przypadku przeprowadzenia 

tylko jednego z projektów.  

b) „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” + „Organizacja czasu seniorów” 

+ „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach”: w ramach 

projektów społecznych dzieci, młodzież i seniorzy z terenu sołectwa Krzykosy 

będą odbywać zajęcia sportowe m.in. na terenie kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach. Stadion wchodzący w skład kompleksu wymaga 

remontu, modernizacji i doposażenia w sprzęt, tak aby móc spełniać potrzeby 

osób z niego korzystających (w tym: uczestników ww. projektów społecznych, 

klubów sportowych i innych). Brak realizacji projektu infrastrukturalnego 

spowoduje, że uczestnicy zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów będą musieli 

odbywać zajęcia na sali gimnastycznej w szkole podstawowej lub na boisku 

Orlik – obie lokalizacje są często użytkowane przez kluby sportowe, może więc 

pojawić się konflikt w zakresie terminów korzystania z obiektów sportowych.  
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11.2. Koncentracja Programu Rewitalizacji 

Działania rewitalizacyjne będą koncentrować się na obszarze rewitalizacji, 

w sołectwach Garby, Młodzikowo i Krzykosy. Przeprowadzona delimitacja oraz 

diagnoza pozwoliły wyznaczyć te jednostki jako tereny o największym natężeniu 

negatywnych zjawisk, a tym samym wymagających największego wsparcia. Wszystkie 

wyznaczone w LPR projekty rewitalizacyjne będą realizowane na obszarze 

rewitalizacji i dla ich mieszkańców. Projekty rewitalizacyjne nie będą realizowane poza 

wyznaczonym obszarem, choć w przypadku projektu „Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy” oraz projektów infrastrukturalnych grono beneficjentów będzie szersze.   

Zaplanowane do realizacji projekty nie spowodują przenoszenia się 

negatywnych zjawisk na inne tereny gminy, a wręcz przeciwnie, mogą stanowić 

inspirację do podjęcia działań naprawczych w innych sołectwach i wsiach. 

11.3. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych 

1) Komplementarność przestrzenna 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji wyznaczono 6 projektów podstawowych 

oraz 2 projekty dodatkowe, które będą realizowane na terenie sołectw Garby, 

Młodzikowo i Krzykosy w gminie Krzykosy.  

Na terenie sołectwa Garby realizowany będzie projekt infrastrukturalny 

„Odnowa zabytkowego parku w Garbach i jego otoczenia”. W jego ramach odnowiona 

zostanie świetlica wiejska, w której odbywać się będą projekty społeczne „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży” oraz „Organizacja czasu seniorów”. Na terenie 

parku i świetlicy będzie też przeprowadzany projekt „Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy”.  

W sołectwie Młodzikowo realizowany będzie projekt infrastrukturalny 

„Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie”. W jego ramach stary dwór 

zostanie odnowiony i przekształcony pod nowe funkcje społeczne. Na terenie jednostki 

prowadzone będą również projekty: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

oraz „Organizacja czasu seniorów”, „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego 

dobra”. 

W sołectwie Krzykosy realizowane będzie projekt infrastrukturalny 

„Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach”, na którym 
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realizowane będą zadania w ramach projektów „Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży” i „Organizacja czasu seniorów”.  

Przedstawione powyżej działania rewitalizacyjne dopełniają się przestrzennie 

i zachodzi między nimi efekt synergii. Przeprowadzenie w pierwszej kolejności 

projektów infrastrukturalnych zwiększy zainteresowanie potencjalnych odbiorców 

działań społecznych (będą stanowiły namacalny dowód na to, że coś się dzieje w ich 

sołectwie) oraz pozwoli na zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do ich 

realizacji. Prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą skutkowały przenoszeniem 

problemów na inne obszary i nie będą prowadziły do niepożądanych efektów 

społecznych, takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. 

2) Komplementarność problemowa 

Projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym LPR mają na celu zwiększenie 

aktywności i włączenia społecznego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. 

Powiazania między projektami a sferami, na które wpływają, przedstawiono poniżej. 

Tabela 31: Powiązania między projektami rewitalizacyjnymi a sferami rozwoju społeczno-gospodarczego 
gminy Krzykosy 

 Społeczna Gospodarcza 
Przestrzenno-

funkcjonalna 
Techniczna Środowiskowa 

„Organizacja 

czasu wolnego 

dzieci i 

młodzieży” 

     

„Organizacja 

czasu seniorów” 
     

„Promocja 

kultury i tradycji 

gminy Krzykosy” 

     

„Odnowa 

zabytkowego 

parku w Garbach 

i jego otoczenia” 

     

„Modernizacja 

kompleksu 

sportowo-
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rekreacyjnego 

w Krzykosach” 

„Kompleksowa 

rewitalizacja 

dworu 

w Młodzikowie” 

     

„Działania 

ekologiczne na 

rzecz wspólnego 

dobra” 

     

„Rozbudowa 

i modernizacja 

hydroforni 

w Garbach” 

     

Źródło: opracowanie własne 

Realizacja projektów rewitalizacyjnych ma skutkować osiągnięciem 

pożądanego stanu przedstawionego w wizji obszaru rewitalizacji (rozdz. 7: „Wizja, cele 

i kierunki działań”), tj. wysokiego poziomu jakości życia mieszkańców przy 

wykorzystaniu walorów środowiskowych i dziedzictwa kulturalnego. Aby było to 

możliwe należy dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów i kierunków działań. 

Poszczególne projekty rewitalizacyjne zostały przyporządkowane do danych celów 

i kierunków działania w rozdziale 7 „Wizja, cele i kierunki działań”.  

3) Komplementarność międzyokresowa 

Gmina Krzykosy realizuje niektóre ze swoich projektów z funduszy unijnych. 

Dotychczas zrealizowano następujące projekty, których wnioskodawcą była gmina: 

➢ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Pieczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec 

i Sulęcin w gminie Krzykosy” (działanie 4.3., poddziałanie 4.3.1. 

Gospodarka wodno-ściekowa), 

➢ „Dajmy sobie szansę – integracja poprzez rozwój” (działanie 7.1., 

poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej), 

➢ „E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Pięczkowie do 

stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” (działanie 9.4. 

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty), 
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➢ „Indywidualizacja nauczania szansą dla uczniów z gminy Krzykosy” 

(działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 

różnic w jakości usług edukacyjnych), 

➢ „Niezawodni uczniowie” (działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych), 

➢ „Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne – Garby, gmina Krzykosy” 

(działanie 2.2., poddziałanie Schemat II Drogi w granicach 

administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach 

wiejskich), 

➢ „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Pięczkowie” (działanie 

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). 

Komplementarność międzyokresowa między planowanymi projektami 

rewitalizacyjnymi a projektami już zrealizowanymi opiera się w głównej mierze na 

kontynuacji działań społecznych o podobnej tematyce lub skierowanych do tych 

samych grup społecznych. Z funduszy unijnych nie zrealizowano wielu projektów 

infrastrukturalnych; komplementarność międzyokresowa w tym przypadku opiera się 

na tematyce ochrony środowiska i zapewnienia dostaw wody do odbiorców.  

Szczegółowy opis komplementarności między projektami rewitalizacyjnymi 

a zadaniami już zrealizowanymi zamieszczono w matrycach logicznych 

poszczególnych projektów.   

4) Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno - instytucjonalna zapewniona jest dzięki 

odpowiednio zaprojektowanemu systemowi zarządzania Lokalnym Programem 

Rewitalizacji, który wymaga zapewnienia efektywnego współdziałania różnych 

instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. Komplementarność ta 

zapewniona zostanie przez system zarządzania LPR, opartym na strukturach Zespołu 

ds. Rewitalizacji, którego trzon stanowić będą pracownicy Urzędu Gminy Krzykosy.  



86 
 

System ten zapewni ponadto partycypację interesariuszy procesu rewitalizacji, 

która została szczegółowo opisana w rozdziale system wdrażania, monitoringu oraz 

oceny skuteczności działań Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Procedura tworzenia i realizacji założeń LPR jest taka sama jak w przypadku 

innych dokumentów gminnych. Model zarządzania strategicznego gminy Krzykosy jest 

zgodny z podstawowymi zasadami planowania strategicznego, który w literaturze jest 

przedstawiany jako cykl: analiza (diagnoza) → planowanie → wdrażanie → ocena → 

korekta i aktualizacja planów. Zgodnie z powyższym dla każdego dokumentu 

opracowanego dla gminy (w tym LPR), sporządzono diagnozę stanu gminy, która 

pozwala na określenie problemów występujących na terytorium jednostki oraz stanowi 

punkt wyjścia do tworzenia założeń programowych. Na etapie planowania prowadzona 

jest współpraca różnych podmiotów: pracowników Urzędu Gminy, instytucji 

publicznych i prywatnych, mieszkańców i innych. Podczas warsztatów, konsultacji 

specjalnie powołany Zespół ds. opracowania dokumentu strategicznego (dalej 

nazywany Zespołem) przedstawia dotychczasowe ustalenia, proponowane działania 

oraz prowadzi dyskusje. Zebrane uwagi są następnie uwzględniane w projekcie 

dokumentu.  

Po opracowaniu i uchwaleniu programu strategicznego następuje procedura 

jego wdrażania, realizacji, monitorowania i ewaluacji, która spoczywa w gestii Wójta 

Gminy Krzykosy wspieranego przez powołany wcześniej Zespół.  

Dzięki wiedzy pracowników Urzędu Gminy na temat wprowadzanych w gminie 

programów i uchwał oraz sposobów i zakresu ich realizacji, możliwe będzie takie 

dobieranie projektów, aby spełniały one wszystkie wymagania prawne oraz 

uzupełniały się pod względem tematycznym, przestrzennym i czasowym. 

5) Komplementarność źródeł finansowania 

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych zawartych w LPR 

gminy Krzykosy będą EFRR i EFS uzupełnione o wkład własny z budżetu gminy, 

a także środki pochodzące od inwestorów prywatnych, funduszy sołeckich oraz innych 

instytucji.  

Aby wykluczyć ryzyko podwójnego dofinansowania należy koordynować 

projekty rewitalizacyjne, tak aby projekty społeczne, „miękkie” ukierunkowane na 
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ożywienie społeczności lokalnej, ograniczenie zjawiska wykluczenia  finansowane były 

z EFS, natomiast projekty o charakterze inwestycyjnym – z EFRR. Dokładne 

określenie oraz koordynacja źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych pozwoli 

również na wykluczenie ryzyka podwójnego finansowania w przypadku uzyskania 

środków z innego źródła.  

11.4. Matryce logiczne dla poszczególnych projektów 

rewitalizacyjnych 

Matryca  logiczna projektu to kompleksowe narzędzie stosowane na etapie 

planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. 

Jej zadaniem jest przedstawienie planowanej drogi realizacji i weryfikacji projektu 

w sposób syntetyczny. Matryce logiczne są od 1992 r. wskazywane przez Komisję 

Europejską jako narzędzie ułatwiające  projektowanie poszczególnych działań, 

uszczegółowianie pomysłów. Matryca wyznacza logikę interwencji oraz opisuje ważne 

założenia i ryzyka kryjące się u podstaw stosowanej logiki, co daje bazę do 

sprawdzenia wykonalności projektów.   

Matryce logiczne dla poszczególnych projektów rewitalizacyjnych 

zaplanowanych w niniejszym LPR zostały przedstawione poniżej.
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Tabela 32: Matryca logiczna dla projektu „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

 Logika interwencji 

(opis) 
Wyznaczniki osiągnięć (wskaźniki) 

Źródła i sposoby 

weryfikacji 
Założenia 

Cele nadrzędne Integracja i aktywizacja 

społeczności lokalnej, w 

tym aktywizacja 

poszczególnych grup 

społecznych 

- liczba podejmowanych inicjatyw 

„oddolnych” na rzecz jednostki (szt.) 

- liczba osób uczestniczących 

w wydarzeniach lokalnych (os.) 

Okresowe sprawozdania 

sołtysa i osób 

zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów 

- Organizacja cyklu wydarzeń 

społecznych skierowanych do 

społeczności lokalnej da jej 

członkom pomysły i motywację do 

realizacji własnych koncepcji 

- Regularne spotkania członków 

wspólnoty należących do różnych 

grup społecznych pozwolą na 

rozmowę, nawiązanie kontaktów, 

lepsze zrozumienie drugiej osoby 

Cele projektu Pobudzenie aktywności 

społecznej młodego 

pokolenia, 

kształtowanie aktywnej 

postawy obywatelskiej, 

wsparcie rodzin 

w wychowaniu dzieci  

- zwiększenie liczby dzieci i młodzieży 

uczestniczących w wydarzeniach 

lokalnych (os.) 

Okresowe sprawozdania 

sołtysa i osób 

zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów 

- Niedobór ciekawych możliwości 

spędzania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży prowadzi do 

braku chęci, motywacji do 

opuszczenia domu 

i nawiązywania kontaktów 

sąsiedzkich. Młodzież starając 

się zagospodarować czas wolny 

podejmuje akty chuligaństwa 

i wandalizmu.  

- Organizacja zajęć skierowanych 

do dzieci i młodzieży stworzy dla 

nich ciekawą alternatywę 
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i możliwe, że zrodzi pomysły na 

kolejne działania. Młode 

pokolenie będzie miało także 

możliwość nawiązywania 

kontaktów z rówieśnikami i innymi 

członkami społeczności lokalnej. 

Oczekiwane 

rezultaty 

- Ograniczenie 

problemów 

wychowawczych 

w rodzinach 

- Większe uczestnictwo 

dzieci i młodzieży 

w życiu wspólnoty 

lokalnej 

- Podejmowanie 

większej liczby inicjatyw 

czy działań 

o charakterze 

wolontariatu przez 

dzieci i młodzież 

- Zwiększenie liczby dzieci i młodzieży 

w wydarzeniach lokalnych 

- Zwiększenie liczby inicjatyw, pomysłów 

na rzecz rozwoju sołectwa 

podejmowanych lub proponowanych 

przez dzieci i młodzież 

Okresowe sprawozdania 

sołtysa i osób 

zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów. Badania 

ankietowe i sondaże 

przeprowadzone wśród 

mieszkańców. 

- Zaproponowana alternatywa 

spędzania czasu wolnego 

zachęci dzieci i młodzież do 

innych, pozytywnych rodzajów 

aktywności społecznej i fizycznej 

- Skierowanie projektu do 

konkretnej grupy społecznej 

zachęci jego uczestników do 

udziału w życiu sołectw 

i podejmowaniu działań na rzecz 

ich rozwoju 

Działania Organizacja zajęć 

i warsztatów 

skierowanych do dzieci 

i młodzieży z zakresu: 

Niezbędne zasoby:  

- obiekty, miejsca, w których możliwe 

będzie przeprowadzenie 

zajęć/warsztatów 

- kadra przeprowadzająca zajęcia, 

warsztaty  

Ocena postępujących 

prac: do tej pory nie 

przeprowadzono 

żadnych prac 

Jakie warunki wstępne muszą 

być spełnione zanim 

rozpocznie się projekt? 

- Należy wybrać i przygotować 

bazę lokalową, w której będą 

odbywać się zajęcia i warsztaty. 



90 
 

- trening kompetencji 

i umiejętności 

społecznych 

- budowanie wizerunku 

- zajęcia sportowe 

- zajęcia plastyczne 

- majsterkowanie 

i robotyka 

- język angielski 

- zajęcia kulinarne 

- warsztaty z tworzenia 

filmów animowanych 

- niezbędny sprzęt i wyposażenie do 

przeprowadzenia zajęć (np. kredki, 

pisaki, książki) 

Ze względu na wieloaspektowość 

projektu (zajęcia sportowe, 

plastyczne, kulinarne i inne) 

poszczególne zadania mogą być 

realizowane w różnych obiektach. 

- Aby projekt zakończył się 

sukcesem należy zatrudnić 

odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrę, która będzie realizować 

poszczególne zadania. 

WSKAZANIE KOMPLEMENTARNOŚCI Z INNYMI PROJEKTAMI 

Komplementarność 

przestrzenna 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów komplementarnych pod względem przestrzennym:  

- Projekty realizowane w tym samym obiekcie: „Organizacja czasu seniorów”, „Działania ekologiczne 

na rzecz wspólnego dobra” 

- Projekty realizowane w otoczeniu obiektu (podwórko, kwartał zabudowy): „Odnowa zabytkowego 

parku w Garbach”, „Organizacja czasu seniorów”, „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra”, 

„Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

- Projekty realizowane w tym samym sołectwie: „Odnowa zabytkowego parku w Garbach”, 

„Organizacja czasu seniorów”, „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra”, „Promocja kultury 

i tradycji gminy Krzykosy”, „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Garbach”. 

Komplementarność 

problemowa 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie wśród wymienionych 

powyżej projektów 

komplementarnych pod względem: 

Problemy zidentyfikowane w diagnozie, na które 

odpowiada wraz z projektami komplementarnymi: niska 

aktywność społeczna i niskie zaangażowanie mieszkańców 

w sprawy lokalne – brak silnych liderów lokalnych, inicjatyw 



91 
 

- Odpowiedzi na ten sam problem 

wynikający z diagnozy: „Organizacja 

czasu seniorów”, „Promocja kultury 

i tradycji gminy Krzykosy” 

- odpowiedzi na inne zidentyfikowane 

problemy (wskazać jakie): „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach” 

(zaniedbana przestrzeń publiczna, brak 

miejsc integracji), „Działania ekologiczne 

na rzecz wspólnego dobra” 

(zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego, niskie zaangażowanie 

mieszkańców w sprawy lokalne), 

„Rozbudowa i modernizacja hydroforni 

w Garbach” (ograniczony dostęp do 

wysokiej jakości wody i przerwy 

w dostawie, podniesienie jakości życia 

mieszkańców) 

oddolnych oraz działań skierowanych do konkretnych grup 

mieszkańców, mieszkańcy nie wykazują szczególnego 

zainteresowania podejmowaniem własnych inicjatyw na rzecz 

rozwoju sołectwa. 

Komplementarność 

międzyokresowa 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów, w których 

następuje kontynuacja działań 

realizowanych we wcześniejszych 

latach:  

- „Niezawodni uczniowie” 

(POKL.09.01.02. Koszt całkowity: 

910 628,00 zł, dofinansowanie: 

Opis zrealizowanego projektu: „Niezawodni uczniowie” – 

projekt był realizowany w szkołach podstawowych 

i gimnazjach. Środki finansowe przeznaczono na zakup  

komputerów, dodatkowe zajęcia z języków obcych, 

informatyki, zajęcia matematyczno - przyrodnicze, 

humanistyczne, wyjazdy edukacyjne do Torunia i Warszawy, 

zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. W szkołach 

został utworzony Szkolny Ośrodek Kariery. Uzasadnienie 
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774 033,80 zł. Okres realizacji: 

01.09.2012-30.06.2013). 

- „Zwiększenie dostępności do usług 

społecznych w powiecie średzkim” 

(partnerstwo z Powiatem Średzkim. 

WRPO 2014-2020, oś priorytetowa 7, 

poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne. 

Koszt całkowity: 111 801,60 zł, 

dofinansowanie: 106 211,52 zł. Okres 

realizacji: 01.10.2016-30.09.2018). 

- „Przyjazne środowisko szansą na 

integrację w powiecie średzkim” (projekt 

partnerski OPS w Krzykosach z PCPR w 

Środzie Wlkp. EFS. Koszt całkowity: 

439 932,91 zł, kwota dofinansowania: X. 

Okres realizacji: 01.01.2011-31.12.2011) 

potrzeby kontynuacji: realizacja projektu pozwoliła na 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz 

pogłębienie wiedzy o tematach omawianych podczas lekcji 

szkolnych, służyła również nawiązywaniu nowych relacji 

między uczniami. Realizowane zajęcia cieszyły się 

popularnością, a ich uczestnicy wyrażali zainteresowanie 

wzięciem udziału w podobnych projektach. Obecnie 

w szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci 

służące pogłębieniu ich wiedzy, jednak nie obejmują one 

innych zagadnień, które mogą być interesujące dla młodego 

pokolenia; nie odbywają się także blisko miejsca 

zamieszkania dzieci (konieczność dojazdów, pozostawania w 

szkole po lekcjach). Przeprowadzenie projektu 

rewitalizacyjnego „Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży” pozwoli na realizację zajęć o odmiennej tematyce 

od dotychczas oferowanej. Projekt będzie także realizowany 

w miejscowości zamieszkania dzieci i młodzieży, nie powinno 

więc być większych problemów z dojazdem. Przeprowadzenie 

projektu stworzy alternatywę spędzania czasu wolnego, 

możliwość zdobycia nowej wiedzy, rozwój zainteresowań oraz 

pogłębienie relacji z pozostałymi młodymi członkami 

społeczności lokalnej. 

Opis realizowanego projektu: „Zwiększenie dostępności do 

usług społecznych w powiecie średzkim” – od stycznia 2017 

roku OPS w Krzykosach, w ramach partnerstwa, realizuje na 

terenie gminy Krzykosy zadania, których celem jest 
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zwiększenie dostępności do usług społecznych dla rodzin 

borykających się z trudnościami opiekuńczo - 

wychowawczymi. Zakres wsparcia zaproponowany w ramach 

projektu podyktowany jest w dużej mierze zapisami Ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. W ramach projektu poszerzono usługi OPS 

w Krzykosach o: specjalistyczne wsparcie psychologiczne 

w wymiarze 12 godzin miesięcznie, treningi kompetencji 

i umiejętności rodzicielskich (warsztaty edukacyjne 

prowadzone przez pedagoga), indywidualne treningi 

umiejętności i kompetencji rodzicielskich - prowadzone przez 

pracowników socjalnych w środowisku rodzinnym, zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość 

i ekspresja kulturalna dla dzieci w postaci warsztatów 

plastycznych i teatralnych. Uzasadnienie potrzeby 

kontynuacji: zadania realizowane przez OPS w ramach 

partnerstwa skierowane są głównie do osób dorosłych. 

Tymczasem, aby rozwiązywać konflikty rodzinne należy 

podjąć działania wychowawczo-edukacyjne również z dziećmi 

i młodzieżą. Zapewnienie im zajęć dodatkowych, w czasie 

których będą mogli zdobyć umiejętności życiowe i społeczne 

pozwoli młodym ludziom na lepsze zrozumienie  rodziców 

i opiekunów.  

Opis realizowanego projektu: „Przyjazne środowisko 

szansą na integrację w powiecie średzkim” – celem projektu 

była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 
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wykluczeniem społecznym z terenu powiatu średzkiego. 

W ramach projektu realizowano takie działania jak „Obóz 

aktywnej integracji” (warsztaty z zakresu kształtowania 

własnego wizerunku, terapia psychospołeczna, nauka 

aktywnego spędzania czasu wolnego, warsztaty na temat 

właściwej komunikacji w rodzinie i w środowisku), kurs 

pierwszej pomocy przedmedycznej, indywidualna terapia 

psychospołeczna, indywidualny trening umiejętności 

i kompetencji społecznych, grupy wsparcia, wsparcie 

w postaci Asystenta rodziny i inne.  

Uzasadnienie potrzeby kontynuacji: działania skierowane 

do wykluczonych grup społecznych obejmowały głównie 

osoby bezrobotne, kobiety oraz niepełnosprawnych. 

Tymczasem włączenie społeczne powinno obejmować 

również młodsze grupy wiekowe.  

Komplementarność 

źródeł finansowania 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie źródeł finansowania 

projektów komplementarnych pod 

względem: 

- przestrzennym: „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach” (WRPO-

EFRR), „Modernizacja kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach” 

(WRPO-EFRR). 

- problemowych: „Organizacja czasu 

seniorów” (WRPO-EFS), „Promocja 

kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

Opis komplementarności źródeł finansowania: zakłada 

się, że głównym źródłem finansowania projektu „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży” będzie WRPO-EFS. 

Zajęcia będą się odbywać w świetlicach wiejskich, GOK 

w Krzykosach i na obiektach sportowych (w tym na 

kompleksie boisk sportowych w Krzykosach). Realizacja 

projektów inwestycyjnych, finansowanych z EFRR pozwoli na 

prowadzenie działań społecznych w komfortowych warunkach 

lokalowych i przy użyciu odpowiedniej jakości wyposażenia. 

Przeprowadzenie zadań inwestycyjnych zwiększy również 

zainteresowanie projektami społecznymi, jakie będą 
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(WRPO-EFS), „Działania ekologiczne na 

rzecz wspólnego dobra” (WRPO-EFS). 

realizowane w wyremontowanych czy zmodernizowanych 

obiektach (będą namacalnym dowodem na podjęcie przez 

gminę konkretnych działań).  

Pod względem problemowym przedmiotowy projekt jest 

komplementarny z innymi zaplanowanymi działaniami 

rewitalizacyjnymi, które będą finansowane z EFS: 

„Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji 

gminy Krzykosy”, „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego 

dobra”. Projekty te spełniają założenia celów EFS z zakresu 

włączenia społecznego i integracji społeczności lokalnej – ich 

realizacja pozwoli mieszkańcom obszaru rewitalizacji na 

pogłębienie relacji sąsiedzkich, lepsze zrozumienie, 

a w konsekwencji zwiększenie poziomu integracji społecznej 

i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.  

Rekomendacja dotycząca włączenia dodatkowych źródeł 

finansowania: przedmiotowy projekt oraz projekty z nim 

komplementarne mogą być finansowane również z innych 

źródeł, np. programów krajowych, regionalnych, czy przy 

współudziale prywatnych sponsorów i (do pewnego stopnia) 

z funduszy sołeckich.  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 33: Matryca logiczna dla projektu „Organizacja czasu seniorów” 

 Logika interwencji 

(opis) 
Wyznaczniki osiągnięć (wskaźniki) 

Źródła i sposoby 

weryfikacji 
Założenia 

Cele nadrzędne Integracja i aktywizacja 

społeczności lokalnej, w 

tym aktywizacja 

poszczególnych grup 

społecznych 

- liczba podejmowanych inicjatyw 

„oddolnych” na rzecz jednostki (szt.) 

- liczba osób uczestniczących 

w wydarzeniach lokalnych (os.) 

Okresowe 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów 

- Organizacja cyklu wydarzeń 

społecznych skierowanych do 

społeczności lokalnej da jej członkom 

pomysły i motywację do realizacji 

własnych koncepcji 

- Regularne spotkania członków 

wspólnoty należących do różnych 

grup społecznych pozwolą na 

rozmowę, nawiązanie kontaktów, 

lepsze zrozumienie drugiej osoby 

Cele projektu Wzrost aktywności 

społecznej i fizycznej 

osób starszych, 

zapobieganie 

negatywnym skutkom 

starzenia się, 

podniesienie jakości 

życia seniorów 

- Liczba zajęć, warsztatów 

zorganizowanych dla osób starszych 

(szt.) 

- Liczba uczestników zajęć, 

warsztatów (os.) 

Okresowe 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów 

Na terenie gminy Krzykosy, w tym na 

obszarze rewitalizacji, zachodzi 

proces starzenia się społeczeństwa. 

Aby zapobiec negatywnym skutkom 

starzenia się (np. zmniejszeniu 

sprawności fizycznej i intelektualnej, 

wykluczeniu ze względu na wiek 

i sprawność, braku pomysłu na 

spędzanie czasu wolnego) samorząd 

lokalny musi podjąć działania 

zapobiegające. Najważniejsze jest 

zapewnienie dostępu do usług 

opiekuńczych i zdrowotnych oraz 
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możliwości kontaktu z innymi 

członkami społeczności lokalnej. 

Oczekiwane 

rezultaty 

- Zwiększenie 

aktywności społecznej 

i fizycznej seniorów 

- Zwiększenie liczby 

osób starszych chcących 

rozwijać swoje 

zainteresowania 

i zdobywać nowe 

umiejętności 

- Ograniczenie zjawiska 

wykluczenia 

społecznego i poczucia 

odrzucenia, bycia 

niepotrzebnym 

- Podniesienie jakości 

życia seniorów 

- Zwiększenie liczby klubów seniora 

(szt.) lub zwiększenie liczby członków 

klubu seniora (os.) 

- Zwiększenie liczby inicjatyw 

podejmowanych przez osoby starsze 

(szt.) 

Źródła informacji 

o osiąganych 

miernikach: Urząd 

Gminy w Krzykosach, 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących się 

wdrażaniem projektu 

- Brak konieczności podróży do 

innych miejscowości w celu wzięcia 

udziału w proponowanych przez 

samorząd lokalny działaniach 

zachęci osoby dotychczas nie 

korzystające z takich możliwości do 

udziału w projekcie 

- Zaproponowanie nowych 

możliwości spędzania czasu wolnego 

i rozwijania zainteresowań 

przyciągnie nowych uczestników 

- Skierowanie projektu do konkretnej 

grupy społecznej zachęci jego 

uczestników do udziału w życiu 

sołectw i podejmowaniu działań na 

rzecz ich rozwoju 

Działania Organizacja: 

- zajęć sportowych 

i gimnastycznych 

- zajęć plastycznych 

- zajęć kulinarnych 

- spotkań przy kawie 

- wieczorków tanecznych 

Niezbędne zasoby:  

- baza lokalowa z zapleczem 

w postaci wyposażenia 

- odpowiednio wykwalifikowana kadra 

osób prowadzących zajęcia 

Ocena postępu prac: 

w ramach projektu nie 

podjęto jeszcze 

żadnych prac 

Jakie warunki wstępne muszą być 

spełnione zanim rozpocznie się 

projekt: 

- konieczne jest przygotowanie bazy 

lokalowej do realizacji projektu wraz 

z odpowiednim wyposażeniem 

- gmina musi wyznaczyć lub zatrudnić 

osoby, które będą odpowiedzialne za 
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- kurs obsługi komputera 

+ warsztaty z nowych 

technologii 

- zajęć dla pasjonatów 

(gry planszowe, szachy, 

brydż, gry karciane, itp.) 

- cyklu warsztatów 

tematycznych  

prowadzenie poszczególnych zadań 

w ramach projektu 

- o możliwości uczestniczenia 

w projekcie powinny być 

poinformowane w pierwszej 

kolejności osoby, które wcześniej nie 

brały udziału w podobnych 

działaniach i które są wykluczone 

z życia w społeczeństwie 

- prowadzone zajęcia nie powinny się 

nakładać tematycznie z działaniami 

prowadzonymi przez PZERiI 

w Krzykosach 

WSKAZANIE KOMPLEMENTARNOŚCI Z INNYMI PROJEKTAMI 

Komplementarność 

przestrzenna 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów komplementarnych pod względem przestrzennym:  

- Projekty realizowane w tym samym obiekcie: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

- Projekty realizowane w otoczeniu obiektu (podwórko, kwartał zabudowy): „Promocja kultury 

i tradycji gminy Krzykosy”, „Odnowa zabytkowego parku w Garbach” 

- Projekty realizowane w tym samym sołectwie: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Izby Pamięci”, 

„Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach”, „Rozbudowa i modernizacja 

hydroforni w Garbach”, „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra” 

Komplementarność 

problemowa 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie wśród wymienionych 

powyżej projektów 

komplementarnych pod względem: 

- Odpowiedzi na ten sam problem 

wynikający z diagnozy: 

Problemy zidentyfikowane w diagnozie, na które odpowiada 

wraz z projektami komplementarnymi: konieczność 

zapobiegania negatywnym skutkom starzenia się 

społeczeństwa, stosunkowo niski poziom integracji 
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„Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży”, „Promocja kultury 

i tradycji gminy Krzykosy” 

- odpowiedzi na inne 

zidentyfikowane problemy 

(wskazać jakie): „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach” (brak 

atrakcyjnych miejsc integracji 

i spędzania czasu wolnego), 

„Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach” (zły 

stan techniczny obiektów 

infrastruktury społecznej). 

społeczności lokalnej, brak działań skierowanych do 

konkretnych grup społecznych. 

Komplementarność 

międzyokresowa 

Czy dotyczy projektu? 

NIE 

Wskazanie projektów, w których 

następuje kontynuacja działań 

realizowanych we wcześniejszych 

latach: brak realizacji działań 

skierowanych do seniorów 

finansowanych ze środków unijnych 

Uzasadnienie potrzeby kontynuacji: samorząd lokalny nie 

prowadził projektów skierowanych do osób starszych 

finansowanych ze środków pochodzących ze Wspólnoty 

Europejskiej. Organizacją działań na rzecz osób starszych, 

o podobnej tematyce jak ta w przedmiotowym projekcie, zajmuje 

się PZERiI w Krzykosach. Przeprowadzane przez tę jednostkę 

zadania są finansowane ze środków własnych oraz z budżetu 

gminy. Starzenie się społeczeństwa gminy Krzykosy powoduje 

konieczność intensyfikacji i rozszerzenia działań na rzecz 

seniorów. 

Komplementarność 

źródeł finansowania 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie źródeł finansowania 

projektów komplementarnych pod 

względem: 

Opis powiązań ze względu na źródła finansowania: 

Prowadzenie działań dla rozszerzającej się grupy odbiorców 

pociąga za sobą konieczność dostosowywania użytkowanych 
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- przestrzennym: „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach i jego 

otoczenia” (WRPO-EFRR), 

„Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach” 

(WRPO-EFRR) 

- problemowych: „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

(WRPO-EFS), „Promocja kultury 

i tradycji gminy Krzykosy” (WRPO-

EFS). 

obiektów lub poszukiwanie nowych rozwiązań lokalowych. 

Biorąc pod uwagę również charakter grupy docelowej wszystkie 

obiekty powinny być dostosowane do osób o ograniczonych 

możliwościach fizycznych i niepełnosprawnych. Realizacja 

projektów „Odnowa zabytkowego parku w Garbach i jego 

otoczenia” oraz „Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach”, finansowanych z EFRR, pozwoli 

zapewnić bazę infrastrukturalną dostosowaną techniczne do 

potrzeb różnych grup użytkowników oraz pozwalającą na 

realizację zajęć o różnej tematyce. 

Rekomendacja dotycząca włączenia dodatkowych źródeł 

finansowania: zakłada się, że potencjalne dofinansowanie 

będzie pochodziło z WRPO (EFS), jednak nie wyklucza się 

finansowania działań również z innych źródeł. Potencjalnym 

źródłem do pozyskania środków finansowych może być rządowy 

program ASOS, skierowany specjalnie do realizacji zadań 

związanych z zaspokojeniem potrzeb seniorów i mający na celu 

ich aktywizację. Ponadto, do potencjalnych źródeł finansowania 

można zaliczyć środki pochodzące, uzyskane od LGD Lider 

Zielonej Wielkopolski, innych programów regionalnych 

i krajowych. Dofinansowanie na realizację projektu można też 

potencjalnie uzyskać od prywatnych sponsorów oraz z funduszy 

sołeckich, zakłada się jednak, że nie będą to wystarczająco 

duże środki. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 34: Matryca logiczna dla projektu „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

 
Logika interwencji (opis) 

Wyznaczniki osiągnięć 

(wskaźniki) 

Źródła i sposoby 

weryfikacji 
Założenia 

Cele nadrzędne Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego gminy, integracja 

społeczności poprzez wspólne 

tradycje 

- Liczba mieszkańców 

deklarujących przywiązanie do 

gminy i jej kultury (os.) 

- Liczba osób biorących udział 

w wydarzeniach związanych 

z kulturą i tradycjami gminy (os.) 

Na podstawie wyników 

ankiet i sondaży 

przeprowadzanych 

w sołectwach, sprawozdań 

przeprowadzanych 

w czasie i po realizacji 

wydarzeń kulturalnych 

 

- Wspólne zwyczaje, obrzędy są 

czynnikiem spajającym 

społeczność lokalną ponieważ 

dają poczucie przynależności 

do grupy. Silna, zintegrowana 

wspólnota cechuje się mniejszą 

liczbą problemów społecznych, 

jest w stanie również osiągnąć 

większe korzyści innej natury 

(np. przekonać władze 

samorządowe do realizacji 

konkretnych działań).  

- Kultywowanie lokalnych 

tradycji, przekazywanie ich 

młodszemu pokoleniu pozwoli 

na podniesienie poziomu 

integracji społeczności lokalnej 

przy wykorzystaniu zasobów 

kulturowych, a tym samym 

osiągnięciu korzyści 

społecznych. Działania pro-

kulturalne pozwolą również na 
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promocję gminy/sołectw „na 

zewnątrz”. 

Cele projektu Kultywowanie lokalnych tradycji 

i zwyczajów wśród 

mieszkańców w celu 

podtrzymania tożsamości 

lokalnej oraz promocji sołectw 

Garby, Młodzikowo, Krzykosy 

i gminy Krzykosy 

- liczba zorganizowanych 

imprez historycznych (szt.) 

- liczba zorganizowanych 

wystaw (szt.) 

- liczba osób biorących udział w 

imprezach historycznych (os.) 

- liczba osób biorących udział w 

przygotowywaniu wystaw (os.) 

- liczba osób zwiedzających 

wystawę (os.) 

Na podstawie sprawozdań 

sołtysa lub osób 

zajmujących się 

wdrażaniem konkretnych 

projektów 

- Gmina Krzykosy posiada 

bogate dziedzictwo historyczne 

i kulturowe, które może być 

wykorzystane w dwojaki 

sposób: do wytworzenia więzi 

między mieszkańcami 

i tożsamości lokalnej oraz do 

promocji sołectw i gminy.  

- Zintegrowana wspólnota 

lokalna charakteryzuje się 

mniejszą liczbą problemów 

społecznych i zjawisk 

kryzysowych, potrafi 

współpracować dla osiągnięcia 

wspólnych korzyści 

Oczekiwane 

rezultaty 

- Zwiększenie poczucia 

tożsamości lokalnej 

i współodpowiedzialności za 

wspólnotę 

- Przekazywanie tradycji 

lokalnych, aby nie zaniknęły 

- Zwiększenie aktywności 

społeczno-kulturalnej 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

- Ograniczenie zjawiska 

wykluczenia społecznego  

- utrwalanie tradycji lokalnych 

i poczucia przynależności do 

wspólnoty 

Źródła informacji 

o osiągniętych 

miernikach: Urząd Gminy 

w Krzykosach, 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących się 

wdrażaniem projektu na 

podstawie badań 

- Częsty kontakt z lokalną 

kulturą utrwala poczucie 

przynależności do spólnoty czy 

„małej ojczyzny” 

- Nawet bierny udział 

w wydarzeniach kulturalnych 

wspomaga utrwalanie 

i przekazywanie tradycji 

lokalnych 
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ankietowych, sondaży, 

wywiadów 

- Zaproponowanie nowych 

możliwości spędzania czasu 

wolnego i rozwijania 

zainteresowań przyciągnie 

nowych uczestników 

Działania - Organizacja wydarzeń 

tematycznych związanych 

z historią i tradycją gminy, m.in. 

raz w roku organizacja imprezy 

historycznej 

- Przygotowywanie wystaw 

związanych z historią 

poszczególnych wsi 

Niezbędne zasoby: 

- baza lokalowa do 

przygotowywania wydarzeń 

- środki finansowe na zakup 

i wykonanie dekoracji, strojów, 

zakup produktów spożywczych, 

nagród konkursowych 

Ocena postępu prac: 

w ramach projektu nie 

podjęto jeszcze żadnych 

prac 

Jakie warunki wstępne muszą 

być spełnione zanim 

rozpocznie się projekt: 

- w pierwszej kolejności należy 

wyznaczyć osoby, które będą 

odpowiedzialne za organizację 

wydarzeń kulturalnych 

- konieczne jest zapewnienie 

bazy/zaplecza organizacyjnego 

(w postaci istniejącego obiektu 

lub obiektu tymczasowego) oraz 

środków finansowych na zakup 

niezbędnych dekoracji, 

materiałów, produktów 

spożywczych 

- w organizację wydarzeń należy 

w jak największym stopniu 

angażować mieszkańców 

obszaru rewitalizacji oraz 

pozostałych mieszkańców 

gminy 
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WSKAZANIE KOMPLEMENTARNOŚCI Z INNYMI PROJEKTAMI 

Komplementarność 

przestrzenna 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów komplementarnych pod względem przestrzennym:  

- Projekty realizowane w tym samym obiekcie: nie dotyczy 

- Projekty realizowane w otoczeniu obiektu (podwórko, kwartał zabudowy): nie dotyczy 

- Projekty realizowane w tym samym sołectwie: „Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Odnowa zabytkowego parku w Garbach”, 

„Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach”, „Kompleksowa rewitalizacja 

dworu w Młodzikowie” 

Komplementarność 

problemowa 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie wśród 

wymienionych powyżej 

projektów komplementarnych 

pod względem: 

- Odpowiedzi na ten sam 

problem wynikający 

z diagnozy: „Organizacja czasu 

wolnego dzieci i młodzieży”, 

„Organizacja czasu seniorów” 

- odpowiedzi na inne 

zidentyfikowane problemy 

(wskazać jakie): „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach”, 

„Kompleksowa rewitalizacja 

dworu w Młodzikowie” 

(zachowanie i promocja 

lokalnego dziedzictwa) 

Problemy zidentyfikowane w diagnozie, na które 

odpowiada wraz z projektami komplementarnymi: 

stosunkowo niski poziom integracji społecznej, występowanie 

zjawiska wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i osób 

starszych, brak zainteresowania młodego pokolenia historią 

gminy i lokalnymi tradycjami  



105 
 

Komplementarność 

międzyokresowa 

Czy dotyczy projektu? 

NIE 

Wskazanie projektów, 

w których następuje 

kontynuacja działań 

realizowanych we 

wcześniejszych latach: brak 

realizacji działań związanych 

z wydarzeniami kulturalnymi 

i historycznymi finansowanymi 

ze środków unijnych 

Uzasadnienie potrzeby kontynuacji: samorząd lokalny nie 

prowadził projektów skierowanych na zachowanie lokalnych 

tradycji i kultury, które były finansowane ze środków unijnych. 

Większe imprezy (np. Dni Gminy) organizowane są przy 

wykorzystaniu środków z budżetu gminy. Coraz mniejsze 

zainteresowanie lokalną historią i tradycjami prowadzi do 

zanikania tożsamości lokalnej i cech wyróżniających 

poszczególne sołectwa oraz gminę na tle innych jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Komplementarność 

źródeł finansowania 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie źródeł 

finansowania projektów 

komplementarnych pod 

względem: 

- przestrzennym: „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach 

i jego otoczenia” (WRPO-

EFRR), „Modernizacja 

kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach” 

(WRPO-EFRR), „Kompleksowa 

rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” (inwestorzy 

prywatni + WRPO – EFRR) 

- problemowych: „Organizacja 

czasu wolnego dzieci 

i młodzieży” (WRPO-EFS), 

„Organizacja czasu seniorów” 

(WRPO – EFS) 

Opis powiązań ze względu na źródła finansowania: 

projekty realizowane ze środków pochodzących z EFRR 

dotyczą przede wszystkim zadań infrastrukturalnych. Remonty 

i modernizacje najważniejszych obiektów zlokalizowanych na 

obszarze rewitalizacji pozwalają na zachowanie dziedzictwa 

materialnego oraz przyczynią się do zwiększenia 

zainteresowania prowadzonymi działaniami społecznymi. 

Rekomendacja dotycząca włączenia dodatkowych źródeł 

finansowania: zakłada się, że potencjalne dofinansowanie 

będzie pochodziło z WRPO (EFS), jednak nie wyklucza się 

finansowania działań również z innych źródeł. Potencjalnym 

źródłem do pozyskania środków finansowych może być środki 

pochodzące od Lokalnej Grupy Działania, z funduszy 

sołeckich lub od sponsorów prywatnych. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 35: Matryca logiczna dla projektu „Odnowa zabytkowego parku w Garbach” 

 Logika interwencji (opis) 
Wyznaczniki osiągnięć 

(wskaźniki) 

Źródła i sposoby 

weryfikacji 
Założenia 

Cele nadrzędne Przywrócenie funkcji 

rekreacyjnej i społecznej parkowi 

krajobrazowemu w Garbach oraz 

remont położonych w pobliżu 

budynków z przeznaczeniem na 

cele turystyczne i społeczne 

- liczba osób korzystających z parku 

(os.) 

- liczba powstałych miejsc 

noclegowych (szt.) 

- powierzchnia odnowionego 

i zagospodarowanego terenu (ha) 

- liczba zamontowanych obiektów 

małej infrastruktury (szt.) 

- długość wytyczonych alei 

spacerowych (m) 

- liczba obiektów poddanych 

remontowi, modernizacji (szt.) 

Okresowe 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących 

się wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów, protokół 

zdawczo-odbiorczy 

wykonanych prac 

budowlanych 

- Uporządkowanie terenu parku 

i lepsze zagospodarowanie tej 

przestrzeni pod rekreację 

i zadania integrujące 

społeczność lokalną 

- Remont i modernizacja 

budynków z przeznaczeniem na 

miejsca noclegowe 

Cele projektu Poprawa dostępności, estetyki 

oraz funkcjonalności przestrzeni 

publicznej w Garbach, 

stworzenie atrakcyjnych miejsc 

wypoczynku i rekreacji oraz 

integracji społecznej, 

zwiększenie walorów 

turystycznych miejscowości 

- liczba osób korzystających z parku 

(os.) 

- liczba powstałych miejsc 

noclegowych (szt.) 

Okresowe 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących 

się wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów, protokoły 

zdawczo-odbiorcze 

z wykonanych prac 

budowlanych 

Zabytkowy park krajobrazowy 

w Garbach pochodzi z II poł. XIX 

w. Przedstawia on nie tylko 

wartość historyczną, ale przede 

wszystkim miał służyć 

społeczności lokalnej w zakresie 

wypoczynku i rekreacji. Obecnie 

park jest zaniedbany i wymaga 

podjęcia przynajmniej działań 

porządkujących jego przestrzeń. 

Aby jeszcze lepiej służył 
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mieszkańcom obszaru 

rewitalizacji konieczne będzie 

również jego lepsze 

zagospodarowanie oraz 

wyposażenie w elementy małej 

architektury. Odnowa parku 

przyczyni się do zwiększenia 

dostępności, estetyki 

i funkcjonalności przestrzeni 

publicznej obszaru rewitalizacji 

oraz będzie dodatkową atrakcją 

w czasie corocznego zlotu fanów 

garbusów.  

Oczekiwane 

rezultaty 

- Zwiększenie dostępności, 

estetyki i funkcjonalności 

przestrzeni publicznej obszaru 

rewitalizacji 

- Stworzenie atrakcyjnego 

miejsca rekreacji oraz integracji 

mieszkańców 

- Zwiększenie walorów 

turystycznych miejscowości 

Garby 

- zwiększenie liczby miejsc rekreacji 

mieszkańców (szt.) 

Źródła informacji 

o osiąganych 

miernikach: Urząd 

Gminy w Krzykosach, 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących 

się wdrażaniem 

projektu 

- Zapewnienie atrakcyjnej, łatwo 

dostępnej i spełniającej 

oczekiwania mieszkańców 

przestrzeni publicznej sprawi, że 

społeczność lokalna chętniej 

będzie przebywać na świeżym 

powietrzu i w konsekwencji 

w towarzystwie innych członków 

wspólnoty – co będzie 

prowadziło do nawiązywania 

relacji międzyludzkich oraz 

integracji społecznej  
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Działania W parku: 

- uporządkowanie terenu 

poprzez wycinkę zbędnych 

drzew i krzewów, uzupełnienie 

zieleni 

- wytyczenie i utwardzenie alei 

spacerowych, montaż 

oświetlenia 

- demontaż starych elementów 

małej architektury i montaż 

nowych 

- wyznaczenie miejsc na pikniki 

W niezagospodarowanym 

budynku: 

- wymiana, modernizacja mediów 

- wymiana podłóg, tynkowanie 

i malowanie ścian 

- wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej 

- wzmocnienie stropów, wymiana 

pokrycia dachowego 

- przygotowanie pomieszczeń 

kuchni, sanitariatów, pokojów 

noclegowych 

- zakup wyposażenia 

Niezbędne zasoby: 

- materiały budowlane 

- nadzór budowlany 

 

Ocena postępu 

prac: w ramach 

projektu nie podjęto 

jeszcze żadnych prac 

Jakie warunki wstępne muszą 

być spełnione zanim 

rozpocznie się projekt: 

- konieczne jest przygotowanie 

projektu budowlanego oraz 

rozpisanie przetargów 

- pozyskanie środków 

finansowych i zakup materiałów 

budowlanych 

 



109 
 

- odnowienie elewacji, 

uporządkowanie terenów 

zewnętrznych 

WSKAZANIE KOMPLEMENTARNOŚCI Z INNYMI PROJEKTAMI 

Komplementarność 

przestrzenna 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów komplementarnych pod względem przestrzennym:  

- Projekty realizowane w tym samym obiekcie: „Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

- Projekty realizowane w otoczeniu obiektu (podwórko, kwartał zabudowy): „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji 

gminy Krzykosy” 

- Projekty realizowane w tym samym sołectwie: „Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, 

„Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra”, „Rozbudowa i modernizacja hydroforni 

w Garbach” 

Komplementarność 

problemowa 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie wśród wymienionych 

powyżej projektów 

komplementarnych pod 

względem: 

- Odpowiedzi na ten sam problem 

wynikający z diagnozy: 

„Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach”, 

„Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” 

- odpowiedzi na inne 

zidentyfikowane problemy 

Problemy zidentyfikowane w diagnozie, na które 

odpowiada wraz z projektami komplementarnymi: 

konieczność stworzenia atrakcyjnych, dostępnych 

i funkcjonalnych przestrzeni publicznych oraz miejsc 

rekreacji i integracji społecznej, dążenie do zachowania 

i propagowania lokalnego dziedzictwa historycznego 
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(wskazać jakie): „Modernizacja 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

w Krzykosach”, „Kompleksowa 

rewitalizacja dworu w Młodzikowie” 

(brak atrakcyjnych miejsc integracji 

i spędzania czasu wolnego, zły stan 

techniczny obiektów infrastruktury 

społecznej), „Promocja kultury 

i tradycji gminy Krzykosy” 

(zachowanie lokalnego dziedzictwa 

historycznego) 

Komplementarność 

międzyokresowa 

Czy dotyczy projektu? 

NIE 

Wskazanie projektów, w których 

następuje kontynuacja działań 

realizowanych we 

wcześniejszych latach: brak 

realizacji tego typu działań 

finansowanych ze środków unijnych 

Uzasadnienie potrzeby kontynuacji: park w Garbach 

cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi 

i historycznymi, które mają duże znaczenie dla 

społeczności lokalnej oraz jej tożsamości. Park stanowi 

również główne miejsce rekreacji i wypoczynku 

mieszkańców, stąd też powinien być możliwie jak 

najbardziej dostępny, atrakcyjny i funkcjonalny. 

Odnowiony park będzie można także wykorzystać jako 

walor turystyczny. 

Komplementarność 

źródeł finansowania 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie źródeł finansowania 

projektów komplementarnych 

pod względem: 

- przestrzennym: „Modernizacja 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

w Krzykosach” (WRPO-EFRR), 

Opis komplementarności źródeł finansowania: 

zakłada się, że głównym źródłem finansowania 

przedmiotowego projektu będzie WRPO-EFRR. Niniejszy 

projekt ułatwi realizację projektów społecznych, 

finansowanych z WRPO-EFS: „Organizacja czasu 

wolnego dzieci i młodzieży”, „organizacja czasu 
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„Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” (WRPO-EFRR) 

- problemowych: „Organizacja 

czasu seniorów” (WRPO-EFS), 

„Organizacja czasu wolnego dzieci i 

młodzieży” (WRPO-EFS), 

„Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy” (WRPO-EFS), „Działania 

ekologiczne na rzecz wspólnego 

dobra” (WRPO-EFS). 

seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, 

„Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra”. 

Rekomendacja dotycząca włączenia dodatkowych 

źródeł finansowania: Zakłada się, że głównym źródłem 

finansowania projektu będzie WRPO-EFRR. Realizacja 

działania finansowanego z EFRR pozwoli na stworzenie 

lepszych warunków do prowadzenia działań społecznych 

finansowanych z EFS, przyczyni się również do 

zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej oraz 

podniesienia walorów turystycznych miejscowości. 

Możliwe jest również pozyskanie dofinansowania z innych 

źródeł, np. PROW, WFOŚiGW, od Lokalnej Grupy 

Działania. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 36: Matryca logiczna dla projektu „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach” 

 Logika interwencji (opis) 
Wyznaczniki osiągnięć 

(wskaźniki) 

Źródła i sposoby 

weryfikacji 
Założenia 

Cele nadrzędne Poprawa zdrowia i kondycji 

fizycznej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji oraz 

integracja i aktywizacja 

społeczności lokalnej poprzez 

sport 

- liczba osób korzystających z 

kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach (os.) 

Okresowe sprawozdania 

sołtysa i osób 

zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów 

- Modernizacja kompleksu 

sportowego stworzy lepsze 

możliwości organizacji wydarzeń 

sportowych oraz zajęć dla 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 
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- Modernizacja obiektu ułatwi 

korzystanie z niego osobom 

niepełnosprawnym 

i o ograniczonych możliwościach 

mobilnych 

-  Lepsze, szersze możliwości 

uprawiania sportu przyczynią się 

do poprawy kondycji fizycznej 

mieszkańców oraz polepszenia 

ich zdrowia 

Cele projektu Podniesienie standardu 

stadionu sportowego 

w Krzykosach celem lepszej 

organizacji wydarzeń 

sportowych oraz stworzenia 

przyjaznego i dostępnego dla 

wszystkich grup społecznych 

miejsca aktywnej rekreacji, co 

przyczyni się do polepszenia 

kondycji fizycznej 

mieszkańców 

- liczba osób korzystających 

z powstałej infrastruktury (os.) 

- liczba zorganizowanych na 

kompleksie wydarzeń sportowych 

i kulturalnych (szt.) 

Okresowe sprawozdania 

sołtysa i osób 

zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów 

- Niedobór ciekawych możliwości 

spędzania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży prowadzi do 

braku chęci, motywacji do 

opuszczenia domu 

i nawiązywania kontaktów 

sąsiedzkich. Młodzież starając 

się zagospodarować czas wolny 

podejmuje akty chuligaństwa 

i wandalizmu 

- Uprawianie sportu na 

wspólnym terenie ułatwia 

nawiązywanie kontaktów między 

osobami z różnych pokoleń i klas 

społecznych 
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- Zwiększenie aktywności 

fizycznej prowadzi do poprawy 

zdrowia oraz jakości życia 

Oczekiwane 

rezultaty 

- Ograniczenie problemów 

wychowawczych w rodzinach 

- Nawiązywanie kontaktów 

między różnymi grupami 

wiekowymi i społecznymi 

- Poprawa zdrowia i jakości 

życia 

- zwiększenie liczby osób 

uprawiających sport (os.) 

- zwiększenie liczby członków 

kół/klubów sportowych (os.) 

Okresowe sprawozdania 

sołtysa i osób 

zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów. Badania 

ankietowe i sondaże 

przeprowadzone wśród 

mieszkańców. 

- Nowa alternatywa spędzania 

czasu wolnego zachęci dzieci 

i młodzież do innych, 

pozytywnych rodzajów 

aktywności fizycznej 

- Dzięki większej dostępności 

i funkcjonalności z obiektu będą 

mogły korzystać osoby w różnym 

wieku i o różnej sprawności 

fizycznej 

Działania - wymiana nawierzchni, 

odnowienie oznakowani 

- budowa trybun i ogrodzenia, 

budynku socjalnego 

z szatniami, prysznicami, 

pokojem trenerskim 

i magazynem na sprzęt 

- wykonanie oświetlenia oraz 

instalacji elektrycznej, 

sanitarnej, alarmowej 

- budowa siłowni zewnętrznej 

Niezbędne zasoby: 

- materiały budowlane 

- pracownicy budowlani oraz osoba 

prowadząca nadzór budowlany 

- dostęp do wody i energii 

elektrycznej 

Ocena postępujących 

prac: do tej pory nie 

przeprowadzono 

żadnych prac 

Jakie warunki wstępne muszą 

być spełnione zanim 

rozpocznie się projekt? 

- Pozyskanie funduszy 

zewnętrznych na realizację 

projektu 

- Stworzenie projektu 

budowlano-architektonicznego 

- Wyłonienie Wykonawcy robót, 

podpisanie niezbędnych umów  

- Zakup materiałów budowlanych 

(w gestii Wykonawcy robót) 

WSKAZANIE KOMPLEMENTARNOŚCI Z INNYMI PROJEKTAMI 

Komplementarność 

przestrzenna 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów komplementarnych pod względem przestrzennym:  



114 
 

- Projekty realizowane w tym samym obiekcie: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, 

„Organizacja czasu seniorów” 

- Projekty realizowane w otoczeniu obiektu (podwórko, kwartał zabudowy): „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy” 

- Projekty realizowane w tym samym sołectwie: „Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, 

„Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra” 

Komplementarność 

problemowa 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie wśród wymienionych 

powyżej projektów 

komplementarnych pod 

względem: 

- Odpowiedzi na ten sam 

problem wynikający z diagnozy: 

„Odnowa zabytkowego parku 

w Garbach”, „Kompleksowa 

rewitalizacja dworu w Młodzikowie” 

(zły stan techniczny obiektów 

infrastruktury społecznej) 

- odpowiedzi na inne 

zidentyfikowane problemy 

(wskazać jakie): „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży”, 

„Organizacja czasu seniorów”, 

„Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy” (stworzenie nowych 

Problemy zidentyfikowane w diagnozie, na które 

odpowiada wraz z projektami komplementarnymi: projekt 

odpowiada przede wszystkim na problem złego stanu 

infrastruktury społecznej. Zły stan obiektów zmniejsza ich 

dostępność, estetykę i funkcjonalność, a mieszkańcy tracą 

atrakcyjne miejsce spędzania czasu wolnego. Zadaniem 

przedmiotowego projektu jest również zapewnienie bazy 

infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych oraz 

promocję sportu wśród mieszkańców. Realizacja projektu 

pozwoli więc na zmniejszenie liczby obiektów infrastruktury 

społecznej w złym stanie technicznym, zwiększenie 

dostępności, estetyki i funkcjonalności obiektów i przestrzeni 

publicznej, stworzy bazę do prowadzenia działań 

społecznych oraz pośrednio przyczyni się do integracji 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 
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możliwości spędzania czasu 

wolnego, integracja społeczności 

lokalnej) 

Komplementarność 

międzyokresowa 

Czy dotyczy projektu? 

NIE 

Wskazanie projektów, w których 

następuje kontynuacja działań 

realizowanych we 

wcześniejszych latach: nie 

realizowano wcześniej tego typu 

projektów, które byłyby 

finansowane z funduszy unijnych 

Uzasadnienie potrzeby kontynuacji: na jakość życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji wpływa również ich 

otoczenie – stan przestrzeni i obiektów publicznych. 

Realizacja projektów infrastrukturalnych będzie 

podtrzymywać pozytywne efekty prowadzonych projektów 

społecznych 

Komplementarność 

źródeł finansowania 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie źródeł finansowania 

projektów komplementarnych 

pod względem: 

- przestrzennym: „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

(WRPO-EFS), „Organizacja czasu 

seniorów” (WRPO-EFS), 

„Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy” (WRPO-EFS) 

- problemowych: „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach” 

(WRPO-EFRR), „Kompleksowa 

rewitalizacja dworu w Młodzikowie” 

(środki inwestorów prywatnych, ew. 

WRPO-EFRR) 

Opis komplementarności źródeł finansowania: realizacja 

projektu „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

w Krzykosach” ułatwi prowadzenie projektów społecznych, 

finansowanych z WRPO-EFS: „Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Promocja 

tradycji i kultury gminy Krzykosy”, poprzez stworzenie bazy 

infrastrukturalnej. Przeprowadzenie projektu inwestycyjnego 

zwiększy również zainteresowanie projektami społecznymi 

oraz pozwoli na dłuższe utrzymanie pozytywnych efektów 

rewitalizacji. 

Rekomendacja dotycząca włączenia dodatkowych 

źródeł finansowania: zakłada się, że projekt będzie 

realizowany głównie przy współudziale środków 

pochodzących z Unii Europejskiej. Niemniej, dofinansowanie 

można pozyskać również z PROW lub z pożyczki JESSICA 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 37: Matryca logiczna dla projektu „Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie” 

 
Logika interwencji (opis) Wyznaczniki osiągnięć (wskaźniki) 

Źródła i sposoby 

weryfikacji 
Założenia 

Cele nadrzędne Podniesienie jakości życia 

mieszkańców, poprawa 

dostępności, estetyki 

i funkcjonalności obiektów 

i przestrzeni publicznej, 

wykorzystanie pustostanów pod 

nowe funkcje 

- powierzchnia obszarów objętych 

projektem (ha) 

- liczba nowych obiektów (szt.) 

- liczba wyremontowanych obiektów 

(szt.) 

- liczba osób korzystających 

z powstałych i/lub wyremontowanych 

obiektów (os.) 

- liczba nowych miejsc pracy (szt.) 

Okresowe 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów, protokoły 

zdawczo-odbiorcze 

robót budowlanych  

- Remont i modernizacja 

obiektów i przestrzeni, 

wykorzystanie pustostanów 

pod nowe funkcje pozwoli na 

podniesienie ich dostępności, 

estetyki i funkcjonalności 

- Obiekty objęte realizacją 

projektu zostaną 

wykorzystane w celu 

podniesienia jakości życia 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji i gminy 

- Wprowadzenie nowych 

funkcji będzie generowało 

potrzebę stworzenia nowych 

miejsc pracy 

Cele projektu Zwiększenie dostępu do usług 

opiekuńczych dla osób 

starszych, zapewnienie 

mieszkańcom Młodzikowa 

dostępu do atrakcyjnych 

terenów integracji i aktywnej 

rekreacji, zwiększenie 

- liczba nowych obiektów (szt.) 

- liczba wyremontowanych, 

zmodernizowanych budynków (szt.) 

- liczba miejsc opieki całodobowej 

(szt.) 

- liczba miejsc opieki dziennej (szt.) 

Okresowe 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów 

- Niedobór ciekawych 

możliwości spędzania czasu 

wolnego prowadzi do braku 

chęci, motywacji do 

opuszczenia domu 

i nawiązywania kontaktów 

sąsiedzkich. Stworzenie 
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dostępności, estetyki 

i funkcjonalności obiektów 

i terenów publicznych 

- powierzchnia terenów objętych 

projektem (ha) 

alternatyw pozwoli na 

częstsze kontakty 

międzyludzkie oraz aktywną 

rekreację 

- Wprowadzenie nowych 

funkcji będzie generowało 

potrzebę stworzenia nowych 

miejsc pracy, zwiększy się 

liczba podmiotów 

gospodarczych 

- Starzenie się społeczeństwa 

oraz niewydolność 

opiekuńcza rodzin wobec 

niesamodzielnych osób 

starszych prowadzi do 

konfliktów rodzinnych oraz 

pogorszenia jakości życia 

i zdrowia seniorów 

Oczekiwane 

rezultaty 

- Ograniczenie problemów 

i konfliktów w rodzinach 

- Większe uczestnictwo dzieci 

i młodzieży w życiu wspólnoty 

lokalnej 

- Zmniejszenie poziomu 

bezrobocia 

- liczba nowych miejsc pracy (szt.) 

- liczba osób starszych objętych 

opieką dzienną i całodobową (os.) 

- liczba osób korzystających 

z powstałej infrastruktury 

(osób/dzień) 

Okresowe 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących się 

wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów. Badania 

ankietowe i sondaże 

- Nowe możliwości spędzania 

czasu wolnego zachęcą 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji do przebywania 

w przestrzeni jednostki 

i nawiązywania kontaktów 

sąsiedzkich oraz integracji 

społecznej 
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- Poprawa jakości życia 

i zdrowia seniorów 

- Podniesienie dostępności, 

estetyki i funkcjonalności 

przestrzeni i obiektów 

publicznych 

przeprowadzone wśród 

mieszkańców. 

- Nowe funkcje będą 

generowały nowe miejsca 

pracy, a co za tym idzie 

zmniejszy się liczba osób 

bezrobotnych 

- Stworzenie placówki 

opiekuńczej dla osób 

starszych pozwoli na 

odciążenie opiekunów 

rodzinnych tych osób oraz 

zapewni seniorom możliwość 

kontaktów międzyludzkich 

oraz odpowiednią opiekę 

zdrowotną, co pozytywnie 

wpłynie na jakość życia tej 

grupy 

Działania - Przekształcenie starego dworu 

w Młodzikowie na Dom Seniora 

wraz z odpowiednim 

wyposażeniem 

- Remont budynku dawnej 

szkoły na mieszkania dla 

pracowników Domu Opieki 

- uporządkowanie 

i zagospodarowanie parku 

- liczba nowych obiektów (szt.) 

- liczba wyremontowanych, 

zmodernizowanych budynków (szt.) 

- liczba miejsc opieki całodobowej 

(szt.) 

- liczba miejsc opieki dziennej (szt.) 

- powierzchnia terenów objętych 

projektem (ha) 

Ocena postępujących 

prac: do tej pory nie 

przeprowadzono 

żadnych prac 

Jakie warunki wstępne 

muszą być spełnione zanim 

rozpocznie się projekt? 

- Sporządzenie projektu 

architektoniczno-

budowlanego 

- Wyłonienie wykonawcy robót 
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przydworskiego z budową 

basenu 

- budowa ogrodu ziołowego, 

muzeum, parku rozrywki 

z kortami tenisowymi oraz 

ośrodka akwarystycznego 

z opcją turystyki wędkarskiej 

WSKAZANIE KOMPLEMENTARNOŚCI Z INNYMI PROJEKTAMI 

Komplementarność 

przestrzenna 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów komplementarnych pod względem przestrzennym:  

- Projekty realizowane w tym samym obiekcie: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, 

„Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

- Projekty realizowane w otoczeniu obiektu (podwórko, kwartał zabudowy): „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji 

gminy Krzykosy”, „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra” 

- Projekty realizowane w tym samym sołectwie: „Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, 

„Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra” 

Komplementarność 

problemowa 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie wśród wymienionych 

powyżej projektów 

komplementarnych pod względem: 

- Odpowiedzi na ten sam problem 

wynikający z diagnozy: „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach”, 

„Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach” (zły 

Problemy zidentyfikowane w diagnozie, na które 

odpowiada wraz z projektami komplementarnymi: 

„Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie” to 

projekt infrastrukturalny, którego realizacja przyczyni się 

bezpośrednio do zwiększenia dostępności, estetyki 

i funkcjonalności przestrzeni i obiektów publicznych. 

W nowych oraz przekształconych obiektach 

wprowadzone zostaną funkcje służące aktywnej 

rekreacji, które dadzą mieszkańcom nowe możliwości 
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stan techniczny obiektów 

infrastruktury społecznej) 

- odpowiedzi na inne 

zidentyfikowane problemy 

(wskazać jakie): „Organizacja czasu 

wolnego dzieci i młodzieży”, 

„Organizacja czasu seniorów”, 

„Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy” (zwiększenie możliwości 

spędzania czasu wolnego, integracja 

społeczności lokalnej, zapewnienie 

profesjonalnego wsparcia osobom 

starszym i ich rodzinom) 

spędzania czasu wolnego oraz będą przyciągać turystów. 

Dodatkowo, nowe funkcje będą generowały miejsca 

pracy. 

Zmodernizowany dwór w Młodzikowie zostanie 

przeznaczony na Dom Seniora, dzięki czemu zwiększy 

się dostępność do specjalistycznych usług opiekuńczych 

na terenie gminy. W Domu Seniora zapewniona zostanie 

profesjonalna opieka, a także prowadzone będą zajęcia 

dla seniorów wspomagające ich zdrowie fizyczne 

i mentalne, a także zapewniające kontakty 

z rówieśnikami.  

Komplementarność 

międzyokresowa 

Czy dotyczy projektu? 

NIE 

Wskazanie projektów, w których 

następuje kontynuacja działań 

realizowanych we wcześniejszych 

latach: gmina Krzykosy nie 

realizowała tego typu projektów 

finansowanych z funduszy 

europejskich 

Uzasadnienie potrzeby kontynuacji: ze względu na 

starzenie się społeczeństwa oraz niewydolność 

opiekuńczą rodzin należy zapewnić wsparcie osobom 

starszym. Na terenie gminy Krzykosy nie ma 

specjalistycznych placówek zapewniających opiekę 

dzienną lub całodobową seniorom – są oni kierowani do 

placówek prowadzonych przez powiat. Realizacja 

projektu pozwoli na zwiększenie dostępu do usług 

społecznych, a także pozwoli na osiągnięcie innych 

korzyści – zwiększenie jakości przestrzeni, stworzenie 

nowych alternatyw spędzania czasu wolnego dla 

mieszkańców, generowanie nowych miejsc pracy, 

podniesienie walorów turystycznych 
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Komplementarność 

źródeł finansowania 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie źródeł finansowania 

projektów komplementarnych pod 

względem: 

- przestrzennym: „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

(WRPO-EFS), „Organizacja czasu 

seniorów” (WRPO-EFS), „Promocja 

kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

(WRPO-EFS), „Działania ekologiczne 

na rzecz wspólnego dobra” (WRPO-

EFS) 

- problemowych: „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

(WRPO-EFS), „Organizacja czasu 

wolnego seniorów” (WRPO-EFS), 

„Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy” (WRPO-EFS), „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach” 

(WRPO-EFRR), „Modernizacja 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

w Krzykosach” (WRPO-EFRR) 

Opis komplementarności źródeł finansowania: 

zakłada się, że głównym źródłem finansowania projektu 

„Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie” będą 

środki własne inwestorów prywatnych, z wkładem 

własnym pochodzącym z budżetu gminy. 

Rekomendacja dotycząca włączenia dodatkowych 

źródeł finansowania: projekt może uzyskać 

dofinansowanie również z WRPO-EFRR oraz rządowego 

programu Senior+ 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 38: Matryca logiczna dla projektu uzupełniającego „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra” 

 Logika interwencji 

(opis) 
Wyznaczniki osiągnięć (wskaźniki) 

Źródła i sposoby 

weryfikacji 
Założenia 

Cele nadrzędne Edukacja ekologiczna 

mieszkańców, 

zachowanie walorów 

naturalnych gminy, 

poprawa jakości 

środowiska 

przyrodniczego 

- poprawa stanu wód 

- zmniejszenie liczby „dzikich” wysypisk 

śmieci, zwiększenie wiedzy mieszkańców 

o segregacji odpadów 

Okresowe 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących 

się wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów 

- Czyste środowisko naturalne 

zapewnia wysoką jakość życia 

mieszkańców 

- Wysokie i dobrze utrzymane walory 

naturalne służą rozwojowi turystyki 

i promocji gminy 

Cele projektu Poprawa stanu 

środowiska 

naturalnego na 

obszarze rewitalizacji i 

gminy 

- liczba przeprowadzonych warsztatów i 

zajęć (szt.) 

Okresowe 

sprawozdania sołtysa 

i osób zajmujących 

się wdrażaniem 

poszczególnych 

projektów 

- Stan środowiska nie ulegnie 

poprawie jeśli społeczeństwo nie 

będzie znało konsekwencji swoich 

działań oraz jak minimalizować 

negatywne skutki działań 

antropogenicznych 

- Ukierunkowanie działań na 

konkretne grupy społeczne 

(zwłaszcza dzieci i młodzież) 

pozwoli na maksymalizację efektów 

- Poznanie lokalnej fauny i flory 

może przyczynić się do zwiększenia 

poczucia odpowiedzialności za dany 

obszar i jego stan 
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Oczekiwane 

rezultaty 

- Poprawa stanu 

środowiska 

naturalnego 

- Zwiększenie wiedzy 

mieszkańców 

o segregacji odpadów 

- Zmniejszenie ilości 

odpadów i „dzikich” 

wysypisk śmieci 

- zwiększenie liczby osób deklarujących 

segregację odpadów 

- poprawa stanu wód powierzchniowych na 

terenie gminy 

Dane Urzędu Gminy 

Krzykosy, WIOŚ 

Poznań 

- Prowadzenie działań 

proekologicznych dla mieszkańców 

obszaru rewitalizacji zwiększy ich 

wiedzę na temat ochrony 

środowiska, segregacji i ponownego 

wykorzystania odpadów, a także 

przyczyni się do zwiększenia 

poczucia odpowiedzialności za stan 

ich najbliższego otoczenia 

Działania - Wspólne spacery po 

łąkach i lasach w celu 

poznania lokalnej flory 

i fauny 

- Warsztaty 

z upcyclingu 

- Warsztaty 

z segregacji odpadów 

i recyklingu dla dzieci 

- Warsztaty terenowe 

z zakresu ochrony 

wody dla dzieci 

- Warsztaty dla 

rolników z zakresu 

prowadzenia 

ekologicznego 

gospodarstwa rolnego 

Niezbędne zasoby:  

- obiekty, miejsca, w których możliwe 

będzie przeprowadzenie zajęć/warsztatów 

- kadra przeprowadzająca zajęcia, 

warsztaty  

- niezbędny sprzęt i wyposażenie do 

przeprowadzenia zajęć (np. kredki, pisaki, 

książki) 

Ocena 

postępujących prac: 

do tej pory nie 

przeprowadzono 

żadnych prac 

Jakie warunki wstępne muszą być 

spełnione zanim rozpocznie się 

projekt? 

- Należy wybrać i przygotować bazę 

lokalową, w której będą odbywać się 

zajęcia i warsztaty 

- Aby projekt zakończył się 

sukcesem należy zatrudnić 

odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrę, która będzie realizować 

poszczególne zadania 
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WSKAZANIE KOMPLEMENTARNOŚCI Z INNYMI PROJEKTAMI 

Komplementarność 

przestrzenna 

Czy dotyczy 

projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów komplementarnych pod względem przestrzennym:  

- Projekty realizowane w tym samym obiekcie: nie dotyczy 

- Projekty realizowane w otoczeniu obiektu (podwórko, kwartał zabudowy): „Organizacja czasu 

wolnego dzieci i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, 

„Odnowa zabytkowego parku w Garbach”, „Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie” 

- Projekty realizowane w tym samym sołectwie: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, 

„Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, „Odnowa zabytkowego parku 

w Garbach”, „Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie”, „Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach”, „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Garbach” 

Komplementarność 

problemowa 

Czy dotyczy 

projektu? 

TAK 

Wskazanie wśród wymienionych 

powyżej projektów komplementarnych 

pod względem: 

- Odpowiedzi na ten sam problem 

wynikający z diagnozy: „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach” 

- odpowiedzi na inne zidentyfikowane 

problemy (wskazać jakie): „Organizacja 

czasu wolnego dzieci i młodzieży”, 

„Organizacja czasu seniorów”, „Promocja 

kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

(stworzenie nowych możliwości spędzania 

czasu wolnego, zachowanie lokalnego 

dziedzictwa) 

Problemy zidentyfikowane w diagnozie, na które 

odpowiada wraz z projektami komplementarnymi: projekt 

„Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra” jest 

odpowiedzią na problem kiepskiego stanu środowiska 

naturalnego oraz na konieczność zachowania i ochrony 

dziedzictwa naturalnego gminy. Poprzez zaangażowanie 

dzieci, młodzieży i osób starszych projekt zapewnia także 

możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz 

integrację społeczności lokalnej i budowę poczucia 

odpowiedzialności za wspólnotę lokalną  

Komplementarność 

międzyokresowa 

Czy dotyczy 

projektu? 

Wskazanie projektów, w których 

następuje kontynuacja działań 

Opis zrealizowanego projektu: „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
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TAK realizowanych we wcześniejszych 

latach: „Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin 

w gminie Krzykosy”, EFRR, WRPO 2014-

2020, działanie 4.3. Gospodarka wodno-

ściekowa, poddziałanie 4.3.1. Gospodarka 

wodno-ściekowa, wartość projektu: 

41 301 018,36 zł, dofinansowanie z UE: 

21 184 256,30 zł 

Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy” przyczyni 

się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zwiększy 

możliwości inwestycyjne poprzez uzbrojenie nowych terenów 

w sieć kanalizacyjną oraz rozwój obszarów wiejskich gminy 

Krzykosy. 

Uzasadnienie potrzeby kontynuacji: realizacja projektu 

Aby polepszyć stan środowiska naturalnego oraz zachować 

dziedzictwo naturalne gminy potrzebne są dalsze działania 

mające na celu uświadomienie mieszkańcom negatywnego 

wpływu działalności ludzkiej na środowisko przyrodnicze oraz 

sposobów na ograniczenie tego oddziaływania. Działania 

realizowane w ramach przedmiotowego projektu będą 

wspierać inne działania ekologiczne realizowane przez gmin, 

a także uzupełniać działania edukacyjne prowadzone przez 

placówki oświatowe. 

Komplementarność 

źródeł finansowania 

Czy dotyczy 

projektu? 

TAK 

Wskazanie źródeł finansowania 

projektów komplementarnych pod 

względem: 

- przestrzennym: „Organizacja czasu 

wolnego dzieci i młodzieży” (WRPO-EFS), 

„Organizacja czasu seniorów” (WRPO-

EFS), „Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy” (WRPO-EFS), „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach” (WRPO-

Opis komplementarności źródeł finansowania: projekt 

„Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra” będzie 

najprawdopodobniej finansowany z budżetu gminy Krzykosy, 

niemniej zakłada się również możliwość uzyskania 

dofinansowania z innych źródeł, m.in. WRPO-EFS. Projekt 

będzie realizowany na całym obszarze rewitalizacji wiec pod 

względem przestrzennym jest komplementarny ze 

wszystkimi projektami rewitalizacyjnymi.  

Komplementarność z projektami finansowanymi z WRPO-

EFRR polega na stworzeniu przestrzeni, które można 
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EFRR), „Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” (WRPO-EFRR) 

- problemowym: „Organizacja czasu 

wolnego dzieci i młodzieży” (WRPO-EFS), 

„Organizacja czasu seniorów” (WRPO-

EFS), „Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy” (WRPO-EFS), „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach” (WRPO-

EFRR), „Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” (WRPO-EFRR) 

wykorzystać do prowadzenia działań proekologicznych, 

takich jak: ogród ziołowy z projektu „Kompleksowa 

rewitalizacja dworu w Młodzikowie” czy parku z projektu 

„Odnowa zabytkowego parku w Garbach”.  

Rekomendacja dotycząca włączenia dodatkowych źródeł 

finansowania: na realizację projektu można również 

pozyskać fundusze od Lokalnej Grupy Działania 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 39: Matryca logiczna dla projektu uzupełniającego „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Garbach” 

 
Logika interwencji (opis) Wyznaczniki osiągnięć (wskaźniki) 

Źródła i sposoby 

weryfikacji 
Założenia 

Cele nadrzędne Zapewnienie odbiorcom 

dostępu do wysokiej jakości 

wody zdatnej do picia 

- odpowiednie ciśnienie wody w sieci 

nawet podczas okresów intensywnego 

poboru 

- odpowiednie parametry jakości wody 

Badania zakładu 

komunalnego, 

badania wody 

prowadzone przez 

Sanepid 

Nie można zapewnić wysokiej 

jakości życia mieszkańców bez 

udostępnienia im podstawowych 

dóbr, takich jak woda zdatna do 

picia. Dopiero zaspokojenie 

podstawowych skłania 

mieszkańców do zaspokojenia 

potrzeb wyższego rzędu  
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Cele projektu Podniesienie poziomu oraz 

jakości usług komunalnych 

w zakresie dostaw wody 

pitnej 

- liczba wymienionych elementów 

technologicznych (szt.) 

- powierzchnia przebudowywanej 

i modernizowanej hydroforni (ha) 

Protokół zdawczo-

odbiorczy 

- Zwiększająca się liczba 

mieszkańców powoduje, że 

trzeba podłączać wodociąg 

do coraz większej liczby domów 

i przesyłać wodę na większe 

odległości. Przez to w czasie 

zwiększonego zapotrzebowania 

ciśnienie w sieci jest za niskie 

Oczekiwane 

rezultaty 

Dostarczana będzie 

wysokiej jakości woda do 

picia do odbiorców w 

miejscowościach Garby, 

Miąskowo, Murzynowo 

Leśne, Murzynówko. 

Wyeliminowany zostanie 

problem niskiego ciśnienia 

w sieci 

- liczba odbiorców wody z hydroforni 

w Garbach (os.) 

Raport, protokół 

zakładu 

komunalnego 

- Modernizacja hydroforni 

pozwoli na dostarczanie wody 

bez przeszkód do wszystkich 

odbiorców i jej wysoką jakość 

Działania - Modernizacja technologii 

uzdatniania wody 

- Remont i docieplenie 

budynku hydroforni 

- Wymiana instalacji 

elektrycznej i CO 

Niezbędne zasoby: 

- materiały budowlane 

- urządzenia służące do uzdatniania wody 

Ocena 

postępujących 

prac: do tej pory nie 

przeprowadzono 

żadnych prac 

Jakie warunki wstępne muszą 

być spełnione zanim 

rozpocznie się projekt? 

- Należy przygotować schemat 

technologiczny uzdatniania 

wody oraz wyłonić wykonawcę 

robót 

WSKAZANIE KOMPLEMENTARNOŚCI Z INNYMI PROJEKTAMI 
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Komplementarność 

przestrzenna 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów komplementarnych pod względem przestrzennym:  

- Projekty realizowane w tym samym obiekcie: nie dotyczy 

- Projekty realizowane w otoczeniu obiektu (podwórko, kwartał zabudowy): nie dotyczy 

- Projekty realizowane w tym samym sołectwie: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, 

„Organizacja czasu seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, „Odnowa zabytkowego 

parku w Garbach”, „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra” 

Komplementarność 

problemowa 

Czy dotyczy projektu? 

NIE 

Wskazanie wśród wymienionych 

powyżej projektów komplementarnych 

pod względem:  

- Odpowiedzi na ten sam problem 

wynikający z diagnozy: nie dotyczy 

- odpowiedzi na inne zidentyfikowane 

problemy (wskazać jakie): nie dotyczy 

Problemy zidentyfikowane w diagnozie, na które 

odpowiada wraz z projektami komplementarnymi: 

nie dotyczy 

Komplementarność 

międzyokresowa 

Czy dotyczy projektu? 

TAK 

Wskazanie projektów, w których 

następuje kontynuacja działań 

realizowanych we wcześniejszych 

latach: „Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin 

w gminie Krzykosy”, EFRR, WRPO 2014-

2020, działanie 4.3. Gospodarka wodno-

ściekowa, poddziałanie 4.3.1. 

Gospodarka wodno-ściekowa, wartość 

projektu: 41 301 018,36 zł, 

dofinansowanie z UE: 21 184 256,30 zł 

Opis zrealizowanego projektu: „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy” 

przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

zwiększy możliwości inwestycyjne poprzez uzbrojenie 

nowych terenów w sieć kanalizacyjną oraz rozwój 

obszarów wiejskich gminy Krzykosy. 

Uzasadnienie potrzeby kontynuacji: gmina Krzykosy 

jest zwodociągowana prawie w całości. Aby zapewnić 

odpowiednią jakość wody pitnej dostarczanej do 

zwiększającej się liczby mieszkańców należy ciągle 

prowadzić konserwacje, remonty i modernizacje 
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urządzeń służących do poboru, uzdatniania i przesyłania 

wody 

Komplementarność 

źródeł finansowania 

Czy dotyczy projektu? 

NIE 

Wskazanie źródeł finansowania 

projektów komplementarnych pod 

względem: 

- przestrzennym: nie dotyczy 

- problemowych: nie dotyczy 

Opis komplementarności źródeł finansowania: nie 

dotyczy 

Rekomendacja dotycząca włączenia dodatkowych 

źródeł finansowania: projekt będzie realizowany przy 

wykorzystaniu środków własnych gminy Krzykosy oraz 

środków pozyskanych z innych źródeł, np. WRPO-

EFRR, PROW, WFOŚiGW 

Źródło: opracowanie własne 
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12. Uspołecznienie procesu rewitalizacji 

W ramach włączenia społeczności lokalnej w działania rewitalizacyjne różne 

grupy interesariuszy procesu rewitalizacji miały możliwość wzięcia udziału w:  

➢ Badaniach ankietowych dotyczących stanu rozwoju gminy Krzykosy, 

➢ Konsultacjach społecznych projektu diagnozy stanu gminy, 

➢ Konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Krzykosy. 

Konsultacje społeczne zostały zrealizowane zgodnie ze standardami Kanonu 

Lokalnych Konsultacji Społecznych, jako otwarty proces dialogu władz 

z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji 

w sprawach publicznych. Każda grupa społeczna i interesariusze rewitalizacji mieli 

szansę wziąć udział w pracy nad LPR – Urząd Gminy udzielał informacji na ten temat 

na swojej stronie internetowej (……………………), w prasie lokalnej, na tablicach 

i słupach ogłoszeniowych oraz poprzez ustne przekazywanie informacji przez 

lokalnych liderów.  

Badania ankietowe były przeprowadzone w terminie ………………….. r. 

Kwestionariusze ankiety można było pobrać ze strony internetowej gminy oraz były 

rozdawane mieszkańcom przez sołtysów. Do dnia ………………… r. dokonano zwrotu 

25 uzupełnionych ankiet.  

W badaniach wzięło udział 24 mieszkańców gminy Krzykosy oraz jedna osoba 

z poza niej. Największą grupę respondentów stanowiły kobiety – 72% badanych. 

Ponad połowa osób (52%) była w wieku 25-34 lata, drugą pod względem wielkości 

grupą respondentów były osoby w wieku powyżej 65. roku życia (16%).  
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Wykres 1: Struktura wieku respondentów ankiety 

Źródło: opracowanie własne 

Wykształcenie wyższe posiadało 48% badanych, 28% miało wykształcenie 

średnie, a 24% - zawodowe. Wśród respondentów nie było osób z wykształceniem 

podstawowym. 

Wśród 23 osób, które udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące swojej 

aktywności zawodowej 43,48% zadeklarowało, że pracuje u pracodawcy, 21,74% to 

renciści i emeryci. 4,35% respondentów to osoby pracujące w rolnictwie, a jako 

bezrobotni i osoby uczące się zadeklarowało się po 13,04% badanych.  

 

Wykres 2: Struktura aktywności zawodowej respondentów ankiety 

Źródło: opracowanie własne 
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W ankiecie zawarto 14 pytań otwartych i zamkniętych. W pierwszym pytaniu 

poproszono badanych o określenie stopnia natężenia problemów społecznych 

występujących na terenie gminy dotyczących: ubóstwa, bezrobocia, przemocy 

w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości i przestępczości wśród 

młodocianych.  

W przypadku ubóstwa połowa respondentów wskazała na średni stopień 

natężenia, 40,91% na niski stopień natężenia, a 9,09% na wysoki stopień natężenia 

tego zjawiska. W przypadku bezrobocia większość respondentów (52,17%) określiło 

stopień natężenia jako niski, a 34,78% jako średni, podobnie określono skalę 

występowania przemocy w rodzinach. Większość ankietowanych uważa, że stopień 

natężenia problemów związanych z alkoholizmem jest średni (81,82%) lub wysoki 

(13,64%). W pytaniu dotyczącym narkomanii równo 50% respondentów wskazało na 

niski stopień natężenia tego zjawiska, a 27,27% nie zauważało tego problemu na 

terenie gminy. Podobnie w przypadku przestępczości, z tym na niski stopień natężenia 

zjawiska wskazało 52,17% badanych a 21,74% na brak problemu.  

 

Wykres 3: Udział odpowiedzi na pytanie o stopień natężenia problemów występujących na terenie gminy 

Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani zostali również poproszeni o podanie, jakie ich zdaniem są 

najważniejsze problemy występujące w gminie Krzykosy. Wymieniono: 

➢ Zanieczyszczenia, 

➢ Brak miejsc pracy, 

➢ Brak kanalizacji, 

➢ Kiepski stan dróg i chodników, 
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➢ Brak żłobków, 

➢ Brak światła w nocy na ulicach, 

➢ Brak światłowodów w całej miejscowości Pięczkowo, 

➢ Występowania śmieci w przydrożnych rowach i lasach, 

➢ Brak ścieżek i tras rowerowych, w tym między Witowem a Krzykosami, 

➢ Kiepską dostępność do służby zdrowia, 

➢ Małą liczbę imprez kulturalnych i atrakcji, 

➢ Braki osobowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych, 

➢ Brak terenów zielonych, np. parków, 

➢ Brak światłowodów, 

➢ Brak większych sklepów i marketów, w tym sklepu w Witowie, 

➢ Brak instalacji gazownictwa, 

➢ Brak placów zabaw dla dzieci lub ich kiepskie wyposażenie,  

➢ Brak inwestorów, 

➢ Zła melioracja terenów, 

➢ Zbyt ograniczony godzinowo czas działania przedszkoli oraz zbyt mała 

liczba miejsc dla dzieci. 

W drugim pytaniu respondenci zostali poproszeni o ocenę w skali 1 (bardzo źle) 

do 5 (bardzo dobrze) jakości usług świadczonych przez jednostki gminne – Urząd 

Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury, szkoły podstawowe oraz przedszkola. Z ww. 

najlepiej oceniana jest działalność Gminnego Ośrodka Kultury – w sumie 79,17% 

ankietowanych udzieliło odpowiedzi „dobrze” lub „bardzo dobrze”. Na drugim miejscu 

najlepiej oceniono działalność szkół podstawowych – w sumie 61,90% badanych 

oceniło ich pracę dobrze lub bardzo dobrze. Najgorzej oceniona została przedszkola 

– 8,33% respondentów udzieliło odpowiedzi „bardzo źle”.  
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Wykres 4: Udział odpowiedzi na pytanie o ocenę jakości usług świadczonych przez jednostki gminne 

Źródło: opracowanie własne 

W kolejnych pytaniach respondenci zostali zapytani o poczucie bezpieczeństwa 

na terenie gminy. 96% osób wskazało, że czuje się bezpiecznie na terenie gminy, 

jedna osoba wskazała odpowiedź „NIE”. Jako powód braku poczucia bezpieczeństwa 

podano brak kanalizacji i nie dokończenie budowy światłowodów.  

Ze względu na problem niskiej aktywności społecznej zadano pytania odnośnie 

częstotliwości uczestnictwa mieszkańców w organizowanych wydarzeniach 

społeczno-kulturalnych, podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej oraz 

możliwości uczestnictwa w działaniach skierowanych do konkretnych grup 

społecznych. 59,09% ankietowanych udzieliło niejednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie o częstotliwość uczestniczenia mieszkańców w organizowanych wydarzeniach 

społeczno-kulturalnych (odpowiedź „Różnie”). 22,73% badanych wskazało, że bardzo 

rzadko bierze udział w wydarzeniach, a 18,18% że często. Połowa ankietowanych 

wskazała, że mieszkańcy bardzo rzadko podejmują samodzielne inicjatywy na rzecz 

społeczności lokalnej.  

W przypadku pytań o możliwość uczestniczenia w wydarzeniach skierowanych 

do konkretnych grup przeważały odpowiedzi „Różnie” oraz „Bardzo rzadko”. 

Respondenci ocenili, że to dzieci i młodzież mają największe możliwości 

uczestniczenia w różnych wydarzeniach (19,05% odpowiedzi „Często”), z kolei 
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najmniej szans posiadają osoby dorosłe, niebędące w wieku emerytalnym (8,70% 

odpowiedzi „Nigdy”).  

 

Wykres 5: Udział odpowiedzi na pytanie o częstotliwość z jaką mieszkańcy mają możliwość 
uczestniczenia w różnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych oraz jak często podejmują inicjatywy 

oddolne 

Źródło: opracowanie własne 

W następnym pytaniu poproszono respondentów o wskazanie, co może 

zachęcić mieszkańców gminy Krzykosy do większej aktywności społeczno-kulturalnej 

i większego zaangażowania w sprawy lokalne. Jako odpowiedzi podano: 

➢ Organizację imprez nie tylko w niedziele, 

➢ Wydawanie informatorów o tym co się dzieje lub będzie działo w gminie, 

więcej informacji na ten temat na stronach internetowych i w biuletynach 

gminnych, 

➢ Zwiększenie nakładów pieniężnych na zorganizowanie wydarzeń 

kulturalnych, 

➢ Wspieranie lokalnych działaczy, liderów, 

➢ Przyznawanie nagród motywacyjnych, 

➢ Organizowanie spotkań np. na salach wiejskich, 

➢ Większe nagłaśnianie tematu, 

➢ Pozostawianie oświetlenia przez całą noc, co zachęci mieszkańców do 

dłuższego uczestniczenia w wydarzeniach, 

➢ Zwiększenie liczby osób i instytucji, które angażowałyby się w rozwój 

społeczno-kulturalny, 
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➢ Zwiększenie liczby imprez kulturalnych i plenerowych z udziałem 

animatorów dla dzieci, 

➢ Zwiększenie świadomości mieszkańców o istnieniu funduszu sołeckiego, 

dzięki któremu mogą decydować na co przeznaczyć swoje środki 

pieniężne,  

➢ Prowadzenie spotkań społecznych, rozmów z mieszkańcami, zajęć 

integracyjnych dla dzieci i młodzieży, 

➢ Zwiększenie aktywności pracowników Urzędu Gminy w zajęciach 

prowadzonych dla mieszkańców i spotkaniach integracyjnych. 

W kolejnej części kwestionariusza proszono mieszkańców o ocenę różnych 

czynników gospodarczych – atrakcyjność inwestycyjną gminy, możliwość rozpoczęcia 

własnej działalności i podjęcia pracy na terenie gminy, a także zdobycia wykształcenia 

i umiejętności potrzebnych do wykonywania konkretnych zawodów.  

Atrakcyjność inwestycyjna gminy jest oceniania głównie jako przeciętna 

(56,00% odpowiedzi), a także w równym stopniu jako zła i dobra (po 16,00% 

odpowiedzi). Możliwość rozpoczęcia własnej działalności również oceniana jest jako 

przeciętna (52,00%), choć więcej osób określa ją także jako dobrą (20%) aniżeli złą 

(16,00%). Sposobność podjęcia pracy na terenie gminy przez 40,00% ankietowanych 

została określona jako przeciętna, 36% oceniło ją jako złą, a 16% jako bardzo złą. 

Różnie oceniano możliwość zdobycia wykształcenia i umiejętności potrzebnych 

w życiu zawodowym na terenie gminy – 36,00% badanych wyraziło opinię, że 

perspektywy w tym przypadku są przeciętne, a 32,00% że złe.  
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Wykres 6: Udział odpowiedzi na pytanie o ccenę różnych czynników gospodarczych 

Źródło: opracowanie własne 

Dalej proszono respondentów o ocenę dostępności do podstawowych usług – 

sklepów spożywczych, ośrodka zdrowia, instytucji gminnych, żłobków i klubów 

malucha, przedszkoli, szkół podstawowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

urządzonych terenów zielonych i przestrzeni publicznych służących wypoczynkowi.  

Spośród wskazanych powyżej usług najlepiej oceniono dostęp do szkół 

podstawowych oraz instytucji gminnych (odpowiednio po 72,00% i 56,00% odpowiedzi 

„Dobrze” lub „Bardzo dobrze”). Najgorzej oceniono dostępność żłobków i klubów 

malucha oraz urządzonych terenów zielonych i przestrzeni publicznych służących 

wypoczynkowi (odpowiednio po 66,67% i 25,00% odpowiedzi „Bardzo źle” lub „Źle”).  
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Wykres 7: Udział odpowiedzi na pytanie o ocenę dostępu do podstawowych usług na terenie gminy 

Źródło: opracowanie własne 

Kolejne pytania dotyczyły czystości i estetyki przestrzeni gminy. Większość 

ankietowanych (76,00%) dobrze lub bardzo dobrze oceniła dbałość mieszkańców 

o estetykę prywatnych posesji; jedynie 4,00% oceniło ją bardzo źle. Estetyka 

budynków publicznych określana była zazwyczaj jako dobra (52,00%) lub przeciętna 

(28,00%). W przypadku estetyki przestrzeni publicznych najwięcej udzielono 

odpowiedzi „Średnio” (44,00%), a następnie „Dobrze” (32,00%). Czystość środowiska 

naturalnego również była oceniana przez większość respondentów jako przeciętna 

(48,00%), duża grupa osób określiła ją także jako złą (24,0%). Analogicznie układały 

się także odpowiedzi na pytanie o dbałość mieszkańców o środowisko (40,00% 

odpowiedzi „Średnio” i 28,00% odpowiedzi „Źle”).  
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Wykres 8: Udział odpowiedzi na pytania dotyczące czystości i estetyki przestrzeni gminy Krzykosy 

Źródło: opracowanie własne 

Dalsza część pytań w kwestionariuszu dotyczyła infrastruktury technicznej 

i mieszkaniowej na terenie gminy. Dostęp do sieci wodociągowej została przez 

większość ankietowanych określona jako dobra (50,00%) i przeciętna (25,00%). 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej była najczęściej oceniana jako bardzo zła (37,50%) i zła 

(29,17%). Dostęp do szerokopasmowego Internetu był przez większość respondentów 

określany z jednej strony jako dobry (29,17%), z drugiej jako zły (25,00%). Liczba 

i dostępność mieszkań komunalnych w opinii badanych jest zła (43,48%) lub 

przeciętna (34,78%). Ich jakość i stan był najczęściej określany jako przeciętny 

(43,48%). 62,50% respondentów na pytanie o ocenę stanu dróg udzieliło odpowiedzi 

„Bardzo źle” lub „Źle”. W przypadku infrastruktury okołodrogowej (chodniki, 

oświetlenie, itp.) jej stan określano najczęściej jako przeciętny (43,48%) lub dobry 

(30,43%).  



140 
 

 

Wykres 9: Udział odpowiedzi na pytania dotyczące infrastruktury technicznej i mieszkaniowej w gminie 
Krzykosy 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, które z wymienionych w ankiecie 

inwestycji powinny być realizowane przez gminę w pierwszej kolejności – jedna osoba 

mogła wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. Odpowiedzi układały się w następujący 

sposób: 

Tabela 40: Odpowiedzi respondentów na pytanie jakie przedsięwzięcia powinny być realizowane przez 
gminę w pierwszej kolejności 

Rodzaj inwestycji Liczba odpowiedzi 

Remont i budowa dróg 16 

Budowa i modernizacja chodników i ścieżek rowerowych 13 

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 

gazowej 
21 

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej 3 

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych 4 

Poprawa estetyki gminy 0 

Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego 3 

Zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych 1 

Wspieranie działań kulturalnych 1 

Wsparcie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów 

zewnętrznych 
8 

Wydzielanie i uzbrajanie gruntów dla inwestorów 1 

Rozwój usług turystycznych 2 

Inne (jakie?) 

- budowa sieci gazowej 

- powiększenie 

przedszkoli 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
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Aby dowiedzieć się w jaki sposób najlepiej przekazywać wiedzę o krokach 

podejmowanych w procesie rewitalizacji zadano ankietowanym pytanie o to skąd 

czerpią wiedzę o działaniach prowadzonych na terenie gminy. Jeden respondent mógł 

wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. Układały się one w następujący sposób: 

Tabela 41: Zestawienie odpowiedzi udzielonych na pytanie skąd respondenci czerpią informacje 
o działaniach prowadzonych na terenie gminy Krzykosy 

Źródło informacji o działaniach prowadzonych na terenie 

gminy 

Liczba udzielonych 

odpowiedzi 

Z gminnej strony internetowej 10 

Z innych stron internetowych 4 

Z prasy lokalnej 17 

Od pracowników UG i innych instytucji 5 

Z tablicy ogłoszeń 11 

Od znajomych, sąsiadów 17 

Z biuletynu gminnego 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

13. Wdrażanie założeń Lokalnego Programu 

Rewitalizacji 

System wdrażania LPR powiązany jest ze strukturą organizacyjną Urzędu 

Gminy Krzykosy oraz innych jednostek organizacyjnych. Za LPR w imieniu gminy 

Krzykosy będzie odpowiadał Wójt Gminy Krzykosy przy współpracy z Koordynatorem 

Rewitalizacji oraz Zespołem Roboczym ds. Rewitalizacji.  

Wójt Gminy powoła Zespół Roboczy ds. Rewitalizacji, w skład którego wchodzić 

będą wybrane osoby z wydziałów Urzędu Gminy, przedstawiciele instytucji podległych, 

przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i grup działania oraz partnerzy prywatni 

i liderzy lokalni. W ramach zespołu powinny funkcjonować osoby reprezentujące 

poszczególne inicjatywy wdrożeniowe. Rolę Koordynatora Rewitalizacji zajmować 

będzie komórka Urzędu Gminy Krzykosy, w skład której wchodzić będą wyznaczeni 

pracownicy Urzędu Gminy. Komórka ta będzie odpowiedzialna koordynowanie oraz 

integrowanie działań Zespołu Roboczego, w szczególności za koordynowanie 

inwestycji i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz 

nadzorowanie skuteczności i jakości realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Do szczególnych zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należeć będzie:  
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➢ wdrażanie poszczególnych projektów oparte o zasady wydatkowania 

środków według źródeł ich pochodzenia (krajowych i unijnych), 

➢ opiniowanie wniosków przedkładanych przez Partnerów Projektów 

dotyczących zadań realizowanych na obszarze rewitalizacji i poza nim (jeśli 

takie są prowadzone), 

➢ przyjmowanie i kierowanie propozycji projektów od podmiotów społecznych, 

➢ aktualizacja zadań programu, 

➢ ewaluacja LPR, 

➢ monitorowanie postępów wdrażanych projektów 

Istotną rolę będą pełnić także Kierownicy projektów rewitalizacyjnych. Będą to 

osoby wyłonione spośród członków Zespołu Roboczego, które będą zarządzać 

realizacją poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Kierownicy będą współdziałać 

z Zespołem Roboczym i Koordynatorem na zasadzie partnerstwa. Jednocześnie 

Kierownicy będą podlegać Zespołowi Roboczemu w zakresie monitorowania 

prawidłowego przebiegu projektów oraz Koordynatorowi w zakresie monitorowania 

realizacji celów Programu Rewitalizacji.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6: Schemat zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za proces rewitalizacji w gminie Krzykosy 

Źródło: opracowanie własne 

Wszystkie projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane, jako zadania 

własne gminy będą wdrożone zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Krzykosy 

Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budżetami rocznymi, zapewniając efektywną 

realizację zaplanowanych działań. W zakresie zarządzania środkami finansowymi 

potrzebnymi do wdrożenia projektów rewitalizacyjnych włączony zostanie Skarbnik 

Gminy. 

Wójt Gminy Krzykosy 

Kierownicy projektów rewitalizacyjnych 

Koordynator Rewitalizacji Zespół ds. Rewitalizacji 
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W związku z tym, że realizacja zaplanowanych działań rewitalizacyjnych 

odbywać się będzie w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii 

Europejskiej to interesariusze rewitalizacji, korzystający  z dofinansowania projektów 

unijnymi środkami finansowymi, będą zobowiązani przestrzegać zasad i procedur 

wspólnotowych (szczególnie w zakresie realizacji projektów partnerskich). Zasady 

realizacji projektów rewitalizacyjnych będą wynikać z obowiązujących dokumentów 

programowych, a determinowane będą określonymi procedurami konkursowymi.  

Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych nie ma szans powodzenia bez udanej 

współpracy, efektywnego współdziałania oraz wzajemnego uzupełniania się działań 

różnych podmiotów z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

W związku z tym określenie zasad i sposobów współuczestnictwa interesariuszy jest 

kluczowym elementem osiągnięcia zgodności podejmowanych działań z potrzebami 

i oczekiwaniami społeczności lokalnej, ograniczenia występowania konfliktów oraz 

kosztów ich rozwiązywania, a także jest podstawą tworzenia współczesnych form 

samoświadomości społecznej. 

Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji będzie się odbywać w kilku zintegrowanych wymiarach:  

1. Merytorycznym – poprzez wspólne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie 

problemów, opiniowanie - czynności te będą realizowane przede wszystkim na 

poziomie Zespołu Roboczego,  

2. Organizacyjnym – polegającym na angażowaniu specyficznych i unikalnych 

zasobów oraz kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich 

uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych projektów, 

3. Finansowym – opierającym się na współudziale finansowym wszystkich 

partnerów poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych 

przedsięwzięć i wykorzystanie koncepcji partnerstwa. 

Współpraca pomiędzy interesariuszami rewitalizacji ma na celu: 

➢ Wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez 

skoordynowanie działań  w ramach kilkunastu wspólnych i spójnych 

projektów akceptowanych i wspieranych przez wszystkich uczestników, 
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➢ Optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji 

gminy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców czy mieszkańców,  

➢ Wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażające się 

zastosowaniem nowych podejść do rozwiązywania problemów.  

W zakresie propozycji nowych przedsięwzięć zgłaszanych do LPR stosowana 

będzie następująca ścieżka postępowania: 

➢ Podmioty zainteresowane realizacją projektów na terenie LPR zgłaszają 

swoje propozycje do Wójta Gminy Krzykosy, 

➢ Zespół Roboczy po weryfikacji wniosku oraz przeprowadzeniu konsultacji  

z właściwymi wydziałami Urzędu oraz przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych z mieszkańcami, organizacjami, przedsiębiorstwami i innymi 

zainteresowanymi podmiotami wydaje decyzję odnośnie włączenia lub 

odmowy włączenia zgłaszanego projektu, 

➢ Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Zespołu Roboczego dokonuje 

akceptacji, 

➢ Złożenie przez Wójta Gminy wniosku o zaopiniowanie projektu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

➢ Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Krzykosy o przyjęciu do realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

➢ Zaopiniowanie programu przez UMWW oraz uzyskanie pozytywnej opinii  

i wpisanie dokumentu na wykaz programów rewitalizacji gmin województwa 

wielkopolskiego, 

➢ Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć, 

➢ Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych współfinansujących poszczególnie 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

➢ Realizacja przedsięwzięć i projektów ujętych w planie rewitalizacji, 

➢ Ewaluacja realizacji lokalnego planu rewitalizacji zgodnie z przyjętymi celami 

pod względem efektywności, 

➢ Prowadzenie działań z zakresu public relations uwzględniających bieżące 

informowanie mieszkańców oraz innych zainteresowanych podmiotów 

o realizacji programu rewitalizacji. 
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Wprowadzanie kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie przyczyniało 

się do stopniowej eliminacji zjawisk kryzysowych, w wyniku czego zmienią się potrzeby 

społeczności lokalnej. Dzięki prowadzeniu regularnego monitoringu i oceny 

skuteczności działań możliwe będzie  wprowadzanie modyfikacji do zapisów 

Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ścieżka postępowania będzie następująca: 

➢ Analiza efektów dotychczas przeprowadzonych działań w oparciu o mierniki 

wykorzystane do zidentyfikowania zjawisk kryzysowych, 

➢ Rozpoznanie istniejących potrzeb rewitalizacyjnych w oparciu 

o przeprowadzone badania wskaźnikowe oraz konsultacje społeczne, 

➢ Określenie kierunku działań rewitalizacyjnych oraz proponowanych 

przedsięwzięć, 

➢ Przeprowadzenie konsultacji społecznych proponowanych zmian 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji wraz z zebraniem uwag i propozycji 

projektów od wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji, 

➢ Złożenie przez Wójta wniosku do Rady Gminy o zmiany w LPR z opisem 

zmian i uzasadnieniem, 

➢ Podjęcie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

➢ Dokonanie aktualizacji dokumentu, 

➢ Przeprowadzenie konsultacji społecznych zaktualizowanego projektu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

➢ Złożenie przez Wójta Gminy wniosku o zaopiniowanie zaktualizowanego 

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

➢ Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Krzykosy o przyjęciu do realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

➢ Zaopiniowanie programu przez UMWW oraz uzyskanie pozytywnej opinii 

i wpisanie dokumentu na wykaz programów rewitalizacji gmin województwa 

wielkopolskiego, 

➢ Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć, 

➢ Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych współfinansujących poszczególnie 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 
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➢ Realizacja przedsięwzięć i projektów ujętych w planie rewitalizacji, 

➢ Ewaluacja realizacji lokalnego planu rewitalizacji zgodnie z przyjętymi celami 

pod względem efektywności. 

14. Monitoring i ewaluacja  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy nie jest dokumentem 

zamkniętym. W zależności od bieżącej sytuacji, nowych możliwości i problemów, 

będzie co dwa lata oceniany i, w razie potrzeby, aktualizowany.   

Monitorowanie LPR to systematyczne i ciągłe pozyskiwanie, analiza 

i wykorzystywanie informacji o przebiegu wdrażania programu na potrzeby jego 

zarządzania, oceny oraz podejmowania decyzji. Proces ten dostarcza niezbędnych 

informacji na temat postępów realizacji i efektywności wdrażania poszczególnych 

projektów inwestycyjnych i programów oraz diagnozuje stan wykorzystania udzielonej 

pomocy finansowej.  

Monitorowanie LPR odbywać się będzie w czterech zakresach: 

➢ Monitorowanie podstawowych parametrów LPR na etapie przyjęcia LPR oraz 

jego aktualizacji, 

➢ Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w LPR, 

➢ Monitorowanie skutków realizacji LPR, 

➢ Bieżące monitorowanie wdrażania LPR. 

Aby kontrola przebiegu procesu rewitalizacji była skuteczna należy wypracować 

zasady współpracy między poszczególnymi jej uczestnikami, w szczególności 

pomiędzy Wójtem Gminy, członkami Zespołu Roboczego, mieszkańcami oraz 

zainteresowanymi  instytucjami i partnerami prywatnymi.  

Monitorowanie podstawowych parametrów LPR będzie odbywało się co roku, 

a zakres monitorowania będzie obejmował: liczbę ludności, powierzchnię oraz 

przestrzenny obraz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, listę projektów 

i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapisanych w LPR wraz z podaniem szacowanych 

kosztów oraz przewidywanych rezultatów, ramy finansowe LPR wraz 

z prognozowanym montażem finansowym. 
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System monitorowania stopnia realizacji celów będzie się odbywał co dwa lata, 

przy wykorzystaniu poniższych wskaźników produktu i rezultatu (ich wartości docelowe 

zostały wskazane przy odpowiadających im projektach): 

Tabela 42: Wskaźniki wykorzystane do monitorowania stopnia realizacji celów LPR wraz z podaniem 
wartości bazowych (2018 r.) i docelowych (2023) na obszarze rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 
Wartości bazowe - 

2018 r. (na rok) 

Wartości docelowe - 

2023 r. (na rok) 

Liczba zorganizowanych zajęć, warsztatów 

(projekt nr 1) 
0 szt. 72 szt. 

Liczba zajęć, warsztatów zorganizowanych dla 

osób starszych (projekt nr 2) 
0 szt. 72 szt. 

Liczba zorganizowanych imprez historycznych 

(projekt nr 3) 
0 szt. 4 szt. 

Liczba zorganizowanych wystaw (projekt nr 3) 0 szt. 4 szt. 

Powierzchnia odnowionego i 

zagospodarowanego obszaru (projekt nr 4) 
0 ha 4,8 ha 

Liczba zamontowanych obiektów małej 

infrastruktury (projekt nr 4) 
0 szt.  

Długość wytyczonych alei spacerowych (projekt 

nr 4) 
0 m  

Liczba obiektów poddanych 

remontowi/modernizacji (projekt nr 4) 
0 szt. 1 szt. 

Powierzchnia obszaru objętego projektem 

(projekt nr 5) 
0 m2 8 000 m2 

Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych 

obiektów (projekt nr 5) 
0 szt. 1 szt. 

Liczba nowych obiektów (projekt nr 6) 0 szt. 2 szt. 

Liczba wyremontowanych, zmodernizowanych 

obiektów (projekt nr 6) 
0 szt. 2 szt. 

Liczba miejsc opieki całodobowej (projekt nr 6) 0 szt.  

Liczba miejsc opieki dziennej (projekt nr 6) 0 szt.  

Powierzchnia obszaru objętego projektem 

(projekt nr 6) 
0 ha  

Liczba przeprowadzonych warsztatów i zajęć 

(projekt nr 7) 
0 szt.  

Liczba wymienionych elementów 

technologicznych (projekt nr 8) 
0 szt.  

Powierzchnia przebudowywanej i 

modernizowanej hydroforni (projekt nr 8) 
0 ha  
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Wskaźniki rezultatu 
Wartości bazowe - 

2018 r. (na rok) 

Wartości docelowe - 

2023 r. (na rok) 

Liczba dzieci biorąca udział w organizowanych 

zajęciach, warsztatach (projekt nr 1) 
0 os. 1080 os. 

Liczba uczestników zajęć, warsztatów (projekt 

nr 2) 
0 os. 1440 os. 

Liczba osób biorących udział w imprezach 

historycznych (projekt nr 3) 
0 os./1 imprezę 4000 os./1 imprezę 

Liczba osób biorąca udział w przygotowywaniu 

wystaw (projekt nr 3) 
0 os./1 wystawę 10 os./1 wystawę 

Liczba osób odwiedzających wystawę (projekt 

nr 3) 
0 os./1 wystawę 30 os./1 wystawę 

Liczba osób korzystająca z parku (projekt nr 4) 0 os./dzień 20 os./dzień 

Liczba powstałych miejsc noclegowych (projekt 

nr 4) 
0 szt.  

Liczba osób korzystająca z powstałej 

infrastruktury (projekt nr 5) 
0 os.  

Liczba zorganizowanych na kompleksie 

wydarzeń sportowych (projekt nr 5) 
0 szt.  

Liczba nowych miejsc pracy (projekt nr 6) 0 szt.  

Liczba osób starszych objętych opieką dzienną i 

całodobową (projekt nr 6) 
0 os.  

Liczba osób korzystających z powstałej 

infrastruktury (projekt nr 6) 
0 os./dzień  

Liczba uczestników warsztatów i zajęć (projekt 

nr 7) 
0 os.  

Liczba odbiorców wody z hydroforni w Garbach 

(projekt nr 8) 
0 os.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Krzykosy 

Monitorowanie skutków realizacji LPR będzie się odbywało poprzez cykliczną, 

prowadzoną co dwa lata analizę poziomu wskaźników wykorzystanych na etapie 

delimitacji obszaru zdegradowanego oraz wskaźników produktu i rezultatu 

przypisanych odpowiadającym im projektom społecznym i inwestycyjnym.  

Pomiar wskaźników będzie odbywał się na dwóch poziomach:  

➢ Pomiar wartości wskaźników na obszarze rewitalizacji, w celu sprawdzenia jak 

prowadzone działania wpłynęły na dany obszar;  
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➢ Pomiar wartości wskaźników na terenie całej gminy – przewiduje się, że wpływ 

działań rewitalizacyjnych będzie odczuwalny na terenie całej gminy, stąd 

pojawia się konieczność przeprowadzenia analizy zjawisk kryzysowych na 

większym obszarze.  

Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania LPR będzie uwzględniało aktualny 

stan realizacji przedsięwzięć podstawowych i pozostałych przyjętych w LPR. 

Monitorowanie realizacji przedsięwzięć będzie polegało na sporządzaniu rocznych 

sprawozdań, które swym zakresem będą obejmować zagadnienia dotyczące:  

➢ Stopnia przygotowania projektu do realizacji (m.in. posiadanej dokumentacji, 

przygotowania terenu),  

➢ W przypadku już rozpoczętych działań – ocenę prowadzonych prac (czy są 

opóźnienia, co zostało już wykonane, jakie prace zostaną podjęte w dalszej 

kolejności), 

➢ Analizę poniesionych kosztów finansowych – wielkość środków 

przeznaczonych na dany projekt, stopień ich wykorzystania, określenie źródeł 

finansowania, prognozę dalszych kosztów, które trzeba ponieść na rzecz 

danego projektu. 

Istotne uzupełnienie dla informacji o realizacji LPR, przekazywanych w formie 

sprawozdań, stanowić będzie „Formularz efektów monitorowania Programu 

Rewitalizacji”. Przedstawia on wyniki monitorowania 4 płaszczyzn określonych 

powyżej. Mimo różnych częstotliwości monitorowania poszczególnych płaszczyzn, 

Formularz będzie wypełniany raz na pół roku w różnym zakresie. Każdorazowo będzie 

on przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW 

do 15 stycznia i do 15 lipca każdego roku z uwzględnieniem aktualności danych 

według stanu na koniec poprzedniego miesiąca w stosunku do momentu składania 

dokumentu.  

Dzięki regularnemu przeprowadzaniu monitorowania i oceny wykonywanych 

zadań rewitalizacyjnych będzie możliwa aktualizacja LPR i dostosowanie go do 

bieżących potrzeb oraz w uzasadnionych przypadkach nanoszenie zmian uchwałą 

Rady Gminy Krzykosy. 
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15. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na 

poziomie regionalnym i lokalnym 

Proces rewitalizacji to kompleksowy zbiór działań i zadań mających 

doprowadzić do eliminacji bądź znacznego ograniczenia natężenia zidentyfikowanych 

na obszarze gminy zjawisk kryzysowych. Aby zachować kompleksowość i ciągłość 

realizowanych działań oraz osiągnąć maksymalny efekt LPR musi nawiązywać swoim 

zakresem do celów i zadań realizowanych w ramach innych dokumentów 

strategicznych i planistycznych na poziomie regionalnym i lokalnym. Poniżej 

przedstawiono powiązania występujące pomiędzy projektami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Krzykosy a celami i kierunkami działań 

najważniejszych dokumentów strategicznych i planistycznych województwa 

wielkopolskiego, powiatu średzkiego i innymi dokumentami gminy Krzykosy.  

15.1. Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego 

do 2020 roku. Wielkopolska 2020 

Celem generalnym zaktualizowanej strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego jest „Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz 

wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców 

w warunkach zrównoważonego rozwoju” (s. 74). Aby osiągnąć cel generalny 

wyznaczono 9 celów strategicznych11: 

➢ Cel strategiczny 1: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej 

regionu, 

➢ Cel strategiczny 2: Poprawa stanu środowiska i racjonalne 

gospodarowanie jego zasobami, 

➢ Cel strategiczny 3: Lepsze zarządzanie energią, 

➢ Cel strategiczny 4: Zwiększenie konkurencyjności metropolii poznańskiej 

i innych ośrodków wzrostu w województwie, 

➢ Cel strategiczny 5: Zwiększenie spójności województwa, 

➢ Cel strategiczny 6: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu, 

➢ Cel strategiczny 7: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, 

                                                             
11 Z: Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, s. 75 



151 
 

➢ Cel strategiczny 8: Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie 

potencjałów społecznych województwa, 

➢ Cel strategiczny 9: Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania 

regionem. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy jest powiązany ze strategią 

poprzez Cel strategiczny 2: „Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie 

jego zasobami” oraz projekty rewitalizacyjne „Odnowa zabytkowego parku w Garbach” 

i „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra”. Powiązanie opiera się na dążeniu 

do utrzymania stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom 

korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają z niego obecne pokolenia. 

Oprócz racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami naturalnymi konieczne 

jest minimalizowanie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na środowisko. 

Ww. projekty rewitalizacyjne są zgodne z założeniami celów operacyjnych 2.1. 

„Wsparcie ochrony przyrody”, 2.2. „Ochrona krajobrazu”, 2.6. „Uporządkowanie 

gospodarki odpadami”, 2.9. „Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa”, 2.10. 

„Promocja postaw ekologicznych”. 

Z celem strategicznym 5: „Zwiększenie spójności województwa” powiązane są 

projekty rewitalizacyjne: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, „Organizacja 

czasu seniorów”, „Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie”. Powiązanie 

opiera się na poprawie dostępności do usług, aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz 

rozwoju, wsparciu lokalnej gospodarki, wzmocnieniu kapitału ludzkiego i rozwoju 

edukacji, rozwoju turystyki. Wskazane wyżej projekty rewitalizacyjne odpowiadają 

celom operacyjnym strategii: 5.1. „Wsparcie ośrodków lokalnych”, 5.2. „Rozwój 

obszarów wiejskich”, 5.4. „Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy 

i rewitalizacji”, 5.6. „Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska 

kulturowego”.  

Celowi strategicznemu 6: „Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu” 

odpowiadają projekty rewitalizacyjne „Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” oraz „Organizacja czasu seniorów” ze względu na rozwój usług 

skierowanych do osób starszych, wzmacnianie partnerstwa różnych podmiotów 

działających na rzecz srebrnego sektora, a także tworzenie warunków i promocję 

komunikacji społecznej. Ww. projekty rewitalizacyjne są powiązane z celem 

operacyjnym 6.12. strategii „Rozwój srebrnego sektora gospodarki”.  
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Celowi strategicznemu 6 odpowiadają również projekty: „Odnowa zabytkowego 

parku w Garbach”, „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach” 

oraz „Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie” poprzez realizację kierunków 

działań przyporządkowanych do celu operacyjnego 6.13. strategii: „Rozwój biznesu 

i usług zdrowotnych”. Powiązanie wynika z realizacji projektów mających za zadanie 

rozbudowanie ogólnodostępnej i komercyjnej infrastruktury aktywnego odpoczynku, 

wykorzystanie naturalnych warunków środowiska dla zdrowia, rekreacji i wypoczynku. 

Projekty rewitalizacyjne: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, 

„Organizacja czasu seniorów”, „Odnowa zabytkowego parku w Garbach”, 

„Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach” oraz „Kompleksowa 

rewitalizacja dworu w Młodzikowie” są powiązane z celem strategicznym 8. strategii 

„Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa”, 

a dokładniej z celem operacyjnym 8.4. „Promocja zdrowego stylu życia” w zakresie 

wzmacniania zachowań prozdrowotnych, tworzenia infrastruktury dla podtrzymania 

aktywności fizycznej i psychospołecznej, w szczególności seniorów. Powyższe 

projekty odpowiadają również celowi operacyjnemu 8.5. „Wzmacnianie włączenia 

społecznego” w zakresie działań na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia 

społecznego poprzez integrację społeczną oraz rozwój zainteresowań dzieci 

i młodzieży.  

Celowi operacyjnemu 8.7. „Kształtowanie skłonności mieszkańców do 

zaspokajania potrzeb wyższego rzędu” odpowiadają projekty rewitalizacyjne: 

„Odnowa zabytkowego parku w Garbach”, „Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach”, „Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie”, 

„Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, „Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży”, „Organizacja czasu seniorów”, „Działania ekologiczne na rzecz 

wspólnego dobra”. Projekty te, podobnie jak cel operacyjny 8.7., dotyczą inwestycji 

poprawiających  stan infrastruktury kultury, sportu i rekreacji bez barier dla osób 

niepełnosprawnych i starszych, wspieranie wzrostu czynnego lub biernego udziału 

kultury w życiu mieszkańców, aktywizacji mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji, 

odbudowy i utrzymania materialnego dorobku kultury i dziedzictwa regionu. 

Cel operacyjny 8.8. „Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego” dotyczy m.in. wzmocnienia świadomości lokalnej i regionalnej, 

wsparcia edukacji obywatelskiej, promocji aktywności na rzecz społeczności lokalnej 
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oraz pełnej i otwartej komunikacji społecznej. Działaniom tym odpowiadają projekty 

rewitalizacyjne: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, „Organizacja czasu 

seniorów”, „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, „Działania ekologiczne na 

rzecz wspólnego dobra”.  

Z celem operacyjnym 8.9. „Ochrona zasobów, standardu i jakości życia rodziny” 

w zakresie rozbudowy systemu wsparcia dla rodzin opiekujących się dorosłymi 

osobami wymagającymi stałej opieki, powiązany jest projekt rewitalizacyjny 

„Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie”.  

Cel operacyjny 8.10. „Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego” dotyczy 

promocji kultury regionalnej, poprawy do utrwalania tożsamości oraz upowszechniania 

dorobku kultury lokalnej i regionalnej, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego 

oraz historycznego, stymulacji przepływu treści kulturowych. Taki zakres zadań 

powiązany jest z projektami rewitalizacyjnymi: „Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy”, „Odnowa zabytkowego parku w Garbach”, „Kompleksowa rewitalizacja 

dworu w Młodzikowie”. 

15.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego 

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” został 

uchwalony uchwałą nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

26 kwietnia 2010 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem „Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 

2020+”, jednak w czasie opracowywania LPR Gminy Krzykosy wersja ta nie była 

jeszcze uchwalona.  

Celem „Planu (…)” jest „zrównoważony rozwój przestrzenny regionu jako jedna 

z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców” (s. 165). Realizacja tego celu opiera 

się na dwóch celach szczegółowych: 

➢ Dostosowaniu przestrzeni do wyzwań XXI wieku, 

➢ Zwiększenia efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych 

województwa. 

LPR Gminy Krzykosy wykazuje powiązania z celami „Planu (..)” w zakresie: 
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➢ Poprawy stanu środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami 

przyrodniczymi – projekty rewitalizacyjne: „Odnowa zabytkowego parku 

w Garbach”, „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego dobra”, 

➢ Wzrostu znaczenia i zachowania dziedzictwa kulturowego – projekty 

rewitalizacyjne: „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, „Odnowa 

zabytkowego parku w Garbach”, „Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie”, 

➢ Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce 

regionu – projekty rewitalizacyjne: „Promocja kultury i tradycji gminy 

Krzykosy”, „Odnowa zabytkowego parku w Garbach”, „Modernizacja 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach”, „Kompleksowa 

rewitalizacja dworu w Młodzikowie”. 

W „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” 

z 2010 r. gmina Krzykosy była wspomniana w kilku miejscach: 

➢ W zakresie dotyczącym sieci dystrybucyjnej, na terenie województwa 

wielkopolskiego przewiduje się: (…) budowę linii 110 kV wraz ze stacją 

rozdzielczą 110/15 kV w Sulęcinku, gmina Krzykosy oraz GPZ Krzykosy, 

➢ Dla zapewnienia równomiernego zaopatrzenia w gaz całego obszaru 

województwa przewiduje się realizację nowych gazociągów 

magistralnych oraz głównych gazociągów obwodowych i odbocznych, 

z czego najważniejsze to: (…) budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 

z kopalni gazu w gminie Zaniemyśl do Miłosławia przez gminę Krzykosy 

w celu lokalnego zaopatrzenia w gaz, 

➢ W wykazie polderów będących w zarządzie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu (stan na 2006 r.) – polder Krzykosy, 

➢ W wykazie istniejących form ochrony przyrody jako jedna z gmin, na 

terenie której znajduje się obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”, 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Rogalińska Dolina Warty” oraz 

proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Lasy Żerkowsko 

– Czeszewskie”.  
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15.3. Strategia rozwoju powiatu średzkiego na lata 2015 - 2024 

Zgodnie ze „Strategią” misją powiatu średzkiego jest „skuteczna i efektywna 

realizacja zadań wszystkich jego jednostek organizacyjnych oraz inicjowanie 

i koordynacja współpracy samorządów gminnych i podmiotów z różnych sektorów na 

rzecz trwałego rozwoju całego powiatu” (s. 16). Z tego powodu w „Strategii” 

wyznaczono następujące cele strategiczne: 

➢ Drogi i komunikacja, 

➢ Oświata i wychowanie, 

➢ Włączenie społeczne, 

➢ Ochrona zdrowia, 

➢ Przeciwdziałanie bezrobociu, 

➢ Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 

➢ Integracja społeczności powiatu, społeczeństwo obywatelskie, 

➢ Organizacja i zarządzanie powiatem. 

Do osiągnięcia ww. celów będzie prowadziła realizacja konkretnych projektów 

strategicznych. Powiązania między projektami rewitalizacyjnymi a celami i projektami 

strategicznymi wymienionymi w „Strategii” przedstawiają się następująco: 

Tabela 43: Powiązania między projektami rewitalizacyjnymi a celami i projektami strategicznymi 
wymienionymi w „Strategii rozwoju powiatu średzkiego na lata 2015 2024” 

Projekt rewitalizacyjny Cel i projekt strategiczny w „Strategii” 

- „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

- „Odnowa zabytkowego parku w Garbach” 

- „Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” 

Cel strategiczny 6. „Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego; projekt 

6.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego” 

- „Odnowa zabytkowego parku w Garbach” 

- „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego 

dobra” 

Cel strategiczny 6. „Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego; projekt 

6.2. „Ochrona środowiska naturalnego” 

- „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” Cel strategiczny 7. „Integracja społeczności 

powiatu, społeczeństwo obywatelskie”; projekt 

7.1. „Integracja społeczności powiatu poprzez 

wspólne inicjatywy w sferze kultury” 

- „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

- „Organizacja czasu seniorów” 

- „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

- „Odnowa zabytkowego parku w Garbach” 

Cel strategiczny 7. „Integracja społeczności 

powiatu, społeczeństwo obywatelskie”; projekt 

7.2. „Integracja społeczności powiatu poprzez 
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- „Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach” 

- „Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” 

wspólne inicjatywy w sferze sportu, rekreacji 

i turystyki” 

- „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

- „Organizacja czasu seniorów” 

- „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

- „Działania ekologiczne na rzecz wspólnego 

dobra” 

Cel strategiczny 7. „Integracja społeczności 

powiatu, społeczeństwo obywatelskie”; projekt 

7.3. „Wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Strategii rozwoju powiatu średzkiego na lata 2015-2024” 

15.4. Strategia rozwoju gminy Krzykosy 

Gmina Krzykosy nie posiada aktualnej strategii rozwoju. Ostatni taki dokument 

obejmował lata 2009 – 2015; aktualizacja nie została opracowana.  

15.5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Krzykosy na lata 2016 - 2025 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 

2016-2025” została przyjęta uchwałą nr XV/89/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 

25 lutego 2016 r.  

W „Strategii” podano, że misją gminy jest „Zintegrowanie działań osób, instytucji 

i organizacji pozarządowych w celu podniesienia jakości życia społeczności lokalnej 

gminy Krzykosy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Aby osiągnąć te 

zamierzenia wyznaczono 4 cele strategiczne: 

➢ Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci 

i młodzieży, 

➢ Cel strategiczny 2. Włączanie społeczne grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

➢ Cel strategiczny 3. Wsparcie Seniorów i osób z niepełnosprawnością 

i ich aktywizacja, 

➢ Cel strategiczny 4. Partnerstwo na rzecz budowy kapitału społecznego. 

Do każdego celu strategicznego przyporządkowano cele operacyjne oraz 

kierunki działań. Powiązania między ww. a projektami rewitalizacyjnymi przedstawiają 

się następująco: 
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Tabela 44: Powiązania między projektami rewitalizacyjnymi a celami strategicznymi, celami operacyjnymi 
i kierunkami działań wyznaczonymi w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy 

na lata 2016-2025” 

Projekt rewitalizacyjny Cele operacyjne i kierunki działań „Strategii” 

Cel strategiczny 1. „Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży” 

- „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” Cel operacyjny 1.1. Wspieranie działań 

służących promowaniu zdrowej rodziny, kierunek 

1.1.2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć 

promujących więzi międzypokoleniowe 

Cel strategiczny 3. „Wsparcie Seniorów i osób z niepełnosprawnością i ich aktywizacja” 

- „Organizacja czasu seniorów” 

- „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy” 

- „Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” 

Cel operacyjny 3.1. Zwiększenie oferty usług dla 

osób starszych i niepełnosprawnych, kierunek 

3.1.1. Włączanie osób starszych 

i z niepełnosprawnością w życie społeczne, 

w tym utworzenie i działalność Klubu/Dziennego 

Domu Pobytu dla Seniora 

Cel strategiczny 4. „Partnerstwo na rzecz rozwoju kapitału społecznego” 

- „Kompleksowa rewitalizacja dworu 

w Młodzikowie” 

Cel operacyjny 4.2. Profesjonalizacja kadry 

socjalnej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej, 

kierunek 4.2.2. Rozwój infrastruktury społecznej 

oraz rozszerzenie oferty usług społecznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Krzykosy na lata 2016-2025 

15.6. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krzykosy 

Ostatnią aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krzykosy przyjęto uchwałą nr VII/36/2015 Rady Gminy 

Krzykosy z dnia 20 maja 2015 r. 

Naczelnym celem gminy Krzykosy jest oferowanie terenów osadniczych 

w bezpośrednim kontakcie z naturą, terenów turystycznych oraz rozwinięcie rolnictwa 

do poziomu europejskiego12. Temu celowi przyporządkowano cele szczegółowe: 

➢ Cele przestrzenne i kulturowe, 

➢ Cele przyrodnicze, 

➢ Cele ekonomiczne, 

➢ Cele społeczne. 

                                                             
12 Część: „Kierunki zagospodarowania”, s. 4 
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Cele przestrzenne i kulturowe dotyczą m.in. pielęgnowania zabytków, pamiątek 

historycznych, wszystkich przejawów kultury lokalnej, dążenia do uatrakcyjnienia 

poszczególnych miejscowości, propagowania historii gminy, zwiększenia liczby imprez 

kulturalnych, gospodarczych, sportowych. Z tymi celami powiązane są projekty 

rewitalizacyjne: „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”, „Odnowa zabytkowego 

parku w Garbach”, „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzykosach”, 

„Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie”.  

Cele przyrodnicze dotyczą głównie ochrony wód powierzchniowych przed 

skażeniem, zapewnienia obszarów dla produkcji zdrowej żywności, ochrony użytków 

zielonych, ochrony i pielęgnacji istniejących zadrzewień oraz uzupełnianie 

istniejących, prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, 

podnoszenia świadomości proekologicznej mieszkańców, propagowania sortowania 

odpadów i recyklingu. Zadania z tego zakresu będą realizowane w ramach projektów 

rewitalizacyjnych: „Odnowa zabytkowego parku w Garbach”, „Działania ekologiczne 

na rzecz wspólnego dobra”.  

Cele ekonomiczne dotyczą rozwoju lokalnego rynku pracy, rozwoju usług 

o znaczeniu subregionalnym (w tym usług związanych z turystyką), tworzenia 

warunków do szerszej gospodarczej, obywatelskiej i społecznej aktywności 

mieszkańców. Z tym celem powiązany jest projekt rewitalizacyjny „Kompleksowa 

rewitalizacja dworu w Młodzikowie”. 

Cele społeczne obejmują uwzględnianie konsekwencji demograficznych 

związanych ze zmianami struktury wieku (proces starzenia się społeczeństwa), 

rozwoju usług bytowych podstawowych oraz usług kultury, gastronomii, hotelarstwa, 

zdrowia, opieki społecznej, turystyki, sportu, rekreacji, zapewnienia możliwości jak 

najszerszego korzystania z sieci infrastruktury technicznej: wodnej, kanalizacyjnej, 

elektroenergetycznej, itd. Założeniom tego celu odpowiadają projekty rewitalizacyjne: 

„Odnowa zabytkowego parku w Garbach”, „Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach”, „Kompleksowa rewitalizacja dworu w Młodzikowie”, 

„Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Garbach”. 
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16. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko 

Zgodnie z art. 48 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu 

może, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 

postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie 

modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dotyczących 

obszarów  w granicach jednej gminy. 

W związku z powyższym gmina Krzykosy w dniu ……………….. r. złożyła 

wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wielkopolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie możliwości 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania (OOŚ) na 

środowisko.  

Odpowiedź z ww. instytucji powinna zostać dostarczona w ciągu 30 dni 

kalendarzowych od dnia wpływu wniosków. 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

17. Spis rysunków, wykresów i tabel 

Tabela 1: Udział mieszkańców poszczególnych jednostek analitycznych w ogólnej 

liczbie ludności gminy Krzykosy w roku 2018 oraz dynamika zmian liczby ludności w 

poszczególnych jednostkach analitycznych w latach 2017-2018 ................................ 7 

Tabela 2: Liczba mieszkańców poszczególnych jednostek analitycznych w podziale na 

ekonomiczne grupy wieku na dzień 31.12.2018 r. ...................................................... 8 

Tabela 3: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej, przyznanych zasiłków 

stałych i okresowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców poszczególnych jednostkach 

analitycznych w 2018 r. ............................................................................................ 11 

Tabela 4: Liczba prowadzonych procedur Niebieskiej Karty na terenie gminy Krzykosy 

w 2018 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej ............. 13 

Tabela 5: Liczba osób bezrobotnych zamieszkujących daną jednostkę analityczną w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym tej jednostki. Stan na koniec 

2018 r. ...................................................................................................................... 14 

Tabela 6: Struktura osób bezrobotnych w gminie Krzykosy na dzień 31.12.2018 oraz 

31.12.2010 ............................................................................................................... 15 

Tabela 7: Struktura bezrobotnych kobiet w gminie Krzykosy na dzień 31.12.2018 i 

31.12.2010 ............................................................................................................... 18 

Tabela 8: Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych 

zamieszkujących dane jednostki analityczne oraz udział osób, którym OPS w 

Krzykosach udzielił wsparcia z tytułu bezrobocia w ogólnej liczbie bezrobotnych w 

danej jednostce analitycznej. Stan na koniec 2018 r. ............................................... 20 

Tabela 9: Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

danej jednostki analitycznej w 2018 r. ...................................................................... 24 

Tabela 10: Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanej do REGON w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej oraz liczba osób 

fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym w roku 2018 ................................................... 27 

Tabela 11: Liczba obiektów infrastruktury społecznej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców danej jednostki analitycznej w 2018 r. ................................................ 29 

Tabela 12: Liczba obiektów infrastruktury społecznej w złym stanie technicznym w 

przeliczeniu na 100 obiektów infrastruktury społecznej w danej jednostce analitycznej

 ................................................................................................................................. 30 

Tabela 13: Liczba połączeń komunikacji publicznej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców danej jednostki analitycznej w gminie Krzykosy w 2018 r. .................. 32 

Tabela 14: Liczba gospodarstw domowych w poszczególnych jednostkach 

analitycznych nieposiadające przyłącza do sieci kanalizacyjnej na 100 gospodarstw 

domowych w danej jednostce w 2018 r. ................................................................... 33 

Tabela 15: Liczba gospodarstw domowych, w których występują budynki pokryte 

azbestem w przeliczeniu na 100 gospodarstw domowych w danej jednostce 

analitycznej. Stan na koniec 2018 r. ......................................................................... 37 

Tabela 16: Problemy ograniczające dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy 

Krzykosy .................................................................................................................. 37 

Tabela 17: Wskaźniki służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji ............................................................................................................... 39 



161 
 

Tabela 18: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze społecznej – wskaźniki 

dotyczące pomocy społecznej .................................................................................. 43 

Tabela 19: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze społecznej – pozostałe 

wskaźniki dotyczące sfery społecznej ...................................................................... 44 

Tabela 20: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze gospodarczej ................ 45 

Tabela 21: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej

 ................................................................................................................................. 46 

Tabela 22: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze technicznej ................... 47 

Tabela 23: Skala natężenia zjawisk negatywnych w sferze środowiskowej .............. 48 

Tabela 24: Zestawienie wartości wskaźnika Perkala dla wszystkich sfer opisujących 

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Krzykosy .................................... 49 

Tabela 25: Powierzchnia i liczba ludności obszaru zdegradowanego ....................... 50 

Tabela 26: Powierzchnia i liczba ludności obszaru rewitalizacji ................................ 51 

Tabela 27: Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji w jednostce analitycznej Garby 54 

Tabela 28: Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji w jednostce analitycznej Krzykosy

 ................................................................................................................................. 58 

Tabela 29: Analiza SWOT dla jednostki analitycznej Młodzikowo ............................ 62 

Tabela 30: Indykatywne ramy finansowe projektów rewitalizacyjnych wraz z 

planowanymi i potencjalnymi źródłami finansowania ................................................ 78 

Tabela 31: Powiązania między projektami rewitalizacyjnymi a sferami rozwoju 

społeczno-gospodarczego gminy Krzykosy .............................................................. 83 

Tabela 32: Matryca logiczna dla projektu „Organizacja czasu wolnego dzieci i 

młodzieży” ................................................................................................................ 88 

Tabela 33: Matryca logiczna dla projektu „Organizacja czasu seniorów” .................. 96 

Tabela 34: Matryca logiczna dla projektu „Promocja kultury i tradycji gminy Krzykosy”

 ............................................................................................................................... 101 

Tabela 35: Matryca logiczna dla projektu „Odnowa zabytkowego parku w Garbach”

 ............................................................................................................................... 106 

Tabela 36: Matryca logiczna dla projektu „Modernizacja kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Krzykosach” ................................................................................. 111 

Tabela 37: Matryca logiczna dla projektu „Kompleksowa rewitalizacja dworu w 

Młodzikowie” .......................................................................................................... 116 

Tabela 38: Matryca logiczna dla projektu uzupełniającego „Działania ekologiczne na 

rzecz wspólnego dobra” ......................................................................................... 122 

Tabela 39: Matryca logiczna dla projektu uzupełniającego „Rozbudowa i modernizacja 

hydroforni w Garbach” ............................................................................................ 126 

Tabela 40: Odpowiedzi respondentów na pytanie jakie przedsięwzięcia powinny być 

realizowane przez gminę w pierwszej kolejności .................................................... 140 

Tabela 41: Zestawienie odpowiedzi udzielonych na pytanie skąd respondenci czerpią 

informacje o działaniach prowadzonych na terenie gminy Krzykosy ....................... 141 

Tabela 42: Wskaźniki wykorzystane do monitorowania stopnia realizacji celów LPR 

wraz z podaniem wartości bazowych (2018 r.) i docelowych (2023) na obszarze 

rewitalizacji ............................................................................................................. 147 

Tabela 43: Powiązania między projektami rewitalizacyjnymi a celami i projektami 

strategicznymi wymienionymi w „Strategii rozwoju powiatu średzkiego na lata 2015 

2024” ...................................................................................................................... 155 



162 
 

Tabela 44: Powiązania między projektami rewitalizacyjnymi a celami strategicznymi, 

celami operacyjnymi i kierunkami działań wyznaczonymi w „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 2016-2025” ............................... 157 

 

Rysunek 1: Podział gminy Krzykosy na jednostki analityczne .................................... 6 

Rysunek 2: Obszar zdegradowany w gminie Krzykosy............................................. 50 

Rysunek 3: Obszar rewitalizacji – jednostka analityczna Garby ............................... 52 

Rysunek 4: Obszar rewitalizacji – jednostka analityczna Krzykosy ........................... 56 

Rysunek 5: Obszar rewitalizacji – jednostka analityczna Młodzikowo ....................... 60 

Rysunek 6: Schemat zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za proces rewitalizacji 

w gminie Krzykosy ................................................................................................. 142 

 

Wykres 1: Struktura wieku respondentów ankiety .................................................. 131 

Wykres 2: Struktura aktywności zawodowej respondentów ankiety ........................ 131 

Wykres 3: Udział odpowiedzi na pytanie o stopień natężenia problemów 

występujących na terenie gminy ............................................................................. 132 

Wykres 4: Udział odpowiedzi na pytanie o ocenę jakości usług świadczonych przez 

jednostki gminne .................................................................................................... 134 

Wykres 5: Udział odpowiedzi na pytanie o częstotliwość z jaką mieszkańcy mają 

możliwość uczestniczenia w różnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych oraz jak 

często podejmują inicjatywy oddolne ...................................................................... 135 

Wykres 6: Udział odpowiedzi na pytanie o ccenę różnych czynników gospodarczych

 ............................................................................................................................... 137 

Wykres 7: Udział odpowiedzi na pytanie o ocenę dostępu do podstawowych usług na 

terenie gminy.......................................................................................................... 138 

Wykres 8: Udział odpowiedzi na pytania dotyczące czystości i estetyki przestrzeni 

gminy Krzykosy ...................................................................................................... 139 

Wykres 9: Udział odpowiedzi na pytania dotyczące infrastruktury technicznej i 

mieszkaniowej w gminie Krzykosy.......................................................................... 140 
 


