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Nim zagłębisz się w lekturę 
Dokumentu oto tego 

Tych słów kilka wyjaśnienia 
Jak powstawał i dlaczego. 

  
Jest to owoc ciężkiej pracy 
Wyciskającej siódme poty, 

Bo mieszkańcy owych wiosek 
Chętni byli do roboty. 

  
Na warsztatach, które w lipcu 

Pracowali bez wytchnienia, 
Bowiem mają aspirację 

Wiosek swoich ulepszenia. 
  

Ta strategia to zaledwie 
Jeden krok do tego celu. 

Wszyscy mamy tu świadomość, 
Że tych kroków trzeba wielu. 

  
Na początek przedstawimy 

Tej strategii zapis treści. 
Czyli to, z czego się składa 

I co w niej się mieści. 
  

Przed szkoleniem 
odbyło się spotkanie, 
taka wizja lokalna- 
tak na rozruszanie. 

  
I zaraz po wizycie 
Zadanie domowe: 
Analiza zasobów- 

Czas pomęczyć głowę. 
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Dokument obszerny, 
Pojemność niemała, 
Więc koordynatora 
Pomoc się przydała. 

  
Dzień pierwszy-dwie analizy: 

SWOT i potencjału. 
Przemiał wsi zasobów 

Dogłębnie … pomału… 
  

Na koniec dnia pierwszego 
Nasza wizja wsi: 

Czyli jaką by być miała, 
Jaką nam się śni. 

  
Ostro już zmęczeni- 

Było trochę tego, 
Skończyliśmy, by wrócić 
Dnia już następnego. 

  
A cóż to nam przyniósł 

Kolejny dzień nowy? 
Tego dnia dwa plany: 

długo i krótkoterminowy. 
  

To chyba by było na tyle 
Co do zawartości. 

Jeszcze tylko załączniki, 
Te dopełnią całości. 

  
Wśród nich Grupy Odnowy 

Tak jakby ocena… 
Kogoś z zewnątrz, 

 więc dająca świeżego spojrzenia 
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Cóż niejeden mógłby spytać: 
Po co nam strategia owa? 

Mamy gminną, mamy POM-y 
Czy potrzebna jeszcze nowa? 

TAK! Gdyż ta będzie wyjątkowa! 
 

Cóż w tej więc wyjątkowego? 
Czym ta będzie się różniła? 

Tę właściwie w 100% 
Grupa Odnowy Wsi stworzyła. 

  
Ta z oddolnych inicjatyw. 
Ludzi, co tu zamieszkują. 

Odzwierciedla ich pragnienia, 
Co by chcieli i co czują. 

  
Dodatkowym zaś czynnikiem, 

Który skłonił do pisania 
Był sam Urząd Marszałkowski, 

Pomógł on w podjęciu zdania. 
  

Urząd kusi gminy 
moderatorami. 

Za ich udział dodatkowo 
obdarza punktami. 
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1. WPROWADZENIE  

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków  

Grupy Odnowy Wsi - sołectwa Krzykosy, biorących udział w warsztatach  

w Urzędzie Gminy w Krzykosach w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego - „Wielkopolska Odnowa Wsi  2013-2020”. 

Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia 

w sołectwie. Służy jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych 

przez różne grupy społeczności lokalnej. Ma charakter integracyjny  w stosunku 

do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz urzędu gminy. 

 
W toku prac na strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania: 

 Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła nam co mamy, 
czym dysponujemy i jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego 
rozwoju naszej społeczności. 

 Przeprowadzono analizę SWOT dla wsi, która określa jej mocne 
 i słabe strony, występujące szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. 

 Sformułowano Wizję  hasłową i opisową wsi – opis stanu 
miejscowości i jej społeczności lokalnej, jaki chcemy osiągnąć. 

 Zaproponowano listę kluczowych zadań do realizacji w horyzoncie: 
krótkoterminowym ( 1 roku ) oraz długoterminowym ( 10 lat ). Oba 
plany prowadzą do urzeczywistnienia zawartej w strategii wizji, 
wskazują w jaki sposób i jakimi środkami będziemy starali się go 
osiągnąć. 

 

 
 

Grupa Odnowy Wsi w czasie warsztatów opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju. 
Urząd Gminy w Krzykosach, dnia 08-09.VII.2016r. 
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2. KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Krzykosy                        Sołectwo: Krzykosy                  Liczba mieszkańców:    884 osoby 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne  

zawiązana grupa odnowy wsi X 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

X 

porządkowanie wsi X 

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

X 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
X 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
X 
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B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

różnorodne projekty 
(z programu długoterminowego) nastawione na 
usunięcie podstawowych barier i zaspokojenie 

głównych potrzeb 

X 

liczna grupa odnowy wsi 

(skupia przedstawicieli organizacji i 

instytucji) 

 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

X 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

 liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji  
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D

 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

 

rozwój wsi oparty na aktywności  

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 

rozwoju 

 

ukształtowane „centrum wiejskie”  

rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z otoczeniem 
 

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 

wykorzystania odnawialnych energii) 
 

projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     
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Sprawozdanie z wizji w terenie 

Wizję lokalną przeprowadzono w sołectwie Krzykosy  dnia 05.07.2016r. 

Uczestnicy: koordynator gminny – Mirosława Skowrońska,  sołtys i lider GOW – Irena Gorzelańczyk-Ryś   

 

Krzykosy –sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Krzykosy. Składa się z trzech 

miejscowości: Krzykosy – 760 mieszkańców, Baba – 24 mieszkańców i Lubrze – 100 mieszkańców. Ogólna ilość mieszkańców 

sołectwa – 884. Główny szlak komunikacyjny przebiegający przez Krzykosy to droga powiatowa,  z chodnikiem po obu stronach 

 i oświetleniem. Odchodzi od niej wiele dróg gminnych,  w większości nieutwardzonych, oświetlonych lecz bez chodników 

(zaledwie 5 dróg gminnych jest utwardzonych). Wieś niezwykle rozległa,  o zwartej zabudowie. Zabudowania usytuowane wzdłuż 

dróg - typ z  wsi  wielodrożnica. W Krzykosach znajdują się: dwa sklepy spożywcze, pizzeria, stadion oraz boisko wielofunkcyjne. 

Na terenie sołectwa siedzibę mają władze samorządowe (Urząd Gminy). Mieści się tu również Gminny Ośrodek Kultury, Zespół 

Szkół, przedszkole, Gminna Biblioteka Publiczna, plac zabaw. Miejscem najczęstszych spotkań jest świetlica wiejska oraz GOK 

 z mini amfiteatrem. Sołectwo położone jest w dorzeczu Warty, otoczone lasami,  polami i łąkami. Wieś może poszczycić się 

wieloma zabytkami architektury. Są to głównie jedno i wielorodzinne przedwojenne prywatne domy, ale również zabytki 

użyteczności publicznej – urząd gminy, przedszkole mieszczące się w zabytkowych budynkach i miejsca kultu religijnego m.in. 

kapliczka z figurą Jezusa Frasobliwego z początku XIX wieku. 
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Baby – przez wieś przebiega droga krajowa z niepełną infrastrukturą okołodrogową (z oświetleniem bez chodnika). Odchodzi od 

niej jedna droga gminna nieutwardzona, bez infrastruktury okołodrogowej. Zabudowa to głównie domki jednorodzinne. 

Lubrze – to wieś po PGR-owska z typową dla tego typu zabudową wielorodzinną – zabytkowe przedwojenne czworaki, 

zabytkowy dworek (zamieniony na prywatne mieszkania). Wieś położona malowniczo w  sąsiedztwie obszaru NATURA 2000  

i Rezerwatu Dębno z ostoją unikatowej fauny (czarny bocian, żurawie). 

Sołectwo  jest w 100% zwodociągowane, brak jest kanalizacji sanitarnej i światłowodu (internet radiowy i komórkowy). 

Funkcjonuje tu niesformalizowana (bez osobowości prawnej) Grupa Odnowy Wsi, a także PZERiI – Koło w Krzykosach oraz 

OSP. Wieś korzysta z funduszu sołeckiego i wsparcia gminy,  poprzez którą pozyskuje środki zewnętrzne.  

 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 

 

Data:  05.07.2016r. .         Sporządziły:   Ewa Jankowiak, Mirosława Woźniak
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      Ochotnicza Straż Pożarna       Firma Matuszak Stolarstwo   

  

        Urząd Gminy (I poł. XX w)                Drewniany (ok. 200 letni) dom 

  

     Miejsce kultu religijnego 
Jezus Frasobliwy z pocz. XIX w. 

   Miejsce rekreacji – Chata GAWRO 
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3. ANALIZA  ZASOBÓW  

Analiza zasobów służy uświadomieniu sobie co mamy i określeniu, jakie 

znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju wsi. Wynikiem analizy zasobów 

jest spis dóbr materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu 

społeczności lokalnej, które mogą być wykorzystane obecnie, bądź  

w przyszłości w realizacji przedsięwzięć odnowy wsi. Analiza zasobów 

przeprowadzona jest wg ujednoliconego schematu. Znaczenie każdego 

z zasobów podlega ocenie, która wykorzystywana jest w dalszych analizach. 

 
ANALIZA ZASOBÓW – część I 

 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

Małe Duże 
 

Wyróżniające 
 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby 
terenu 

Położenie w dorzeczu rzeki 
Warty, tarasy Warty, tereny 
nizinne, zalesione, pola i łąki, 
Góra Konwaliowa 
 

 
 

  
x 

stan środowiska 
Środowisko bez zanieczyszczeń, 
spokój cisza 
 

  
x 

 

walory klimatu 
 
Umiarkowany 
 

 
x 

  

walory szaty roślinnej 
Lasy, pola, łąki ,rzeka, tereny 
nad rzeką 
 

 x  

cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 

Sąsiedztwo obszaru Natura 
2000, Bliskość Żerkowsko-
Czeszewskiego Parku 
Krajobrazowego oraz rezerwatu 
przyrody w Dębnie 
 

 x  

świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska) 

Na polach zwierzyna płowa, 
dziki, stada jeleni, żurawie, 
bobry, bocian czarny i biały, 
czaple, bażanty, kuropatwy 
 

 x  
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wody powierzchniowe 
(cieki, rzeki, stawy) 

Rzeka Warta, Rów Baba  x  

wody podziemne     

Gleby Kl. III - VI  x  

Kopaliny     

walory geotechniczne     

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 

Budynek Urzędu Gminy z I 
połowy XX wieku, Budynki po 
posterunku Policji z okresu I 
wojny światowej. Budynek 
Szkoły z I połowy XX wieku, 
remiza strażacka, kapliczka 
przydrożna z figurą Jezusa 
frasobliwego z początku XIX 
wieku, dwa budynki mieszkalne 
około 200 letnie. 
 

 x  

walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej 

Stadion sportowy, boisko 
wielofunkcyjne typu Orlik, sala 
wiejska, remiza OSP 
 

 x  

walory przestrzeni wiejskiej 
prywatnej 

Wiele prywatnych domów 
zabytkowych. W miejscowości 
Lubrze przedwojenne czworaki, 
zabytkowy dworek – mieszkania 
prywatne 
 

   

zabytki i pamiątki 
historyczne 

Kapliczka przydrożna z figurą 
Jezusa frasobliwego z początku 
XIX wieku, kapliczka 
przydrożna przy szkole, 
budynek szkoły. po Policji i 
Urzędu Gminy, krzyż 
przydrożny w lesie, 
przedwojenne kroniki OSP, 
sztandar OSP  
 

 x  

osobliwości kulturowe     

miejsca, osoby i przedmioty 
kultu 

Kapliczki przydrożne  x  

święta, odpusty, 
pielgrzymki 

Corocznie przechodząca 
pielgrzymka poznańska do 
Częstochowy oczekiwana przez 
mieszkańców, udział odpustach 
i pielgrzymkach organizowanych 

 x  



 
   

 
 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU – KRZYKOSY  wypracowana przez GOW  
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

 

 

przez parafię Solec i osoby 
prywatne, rowerowa 
pielgrzymka do kościoła w 
Gogolewie 
 

tradycje, obrzędy, gwara 

 
Festyn Wieś z klasą, Kapele 
podwórkowe impreza 
organizowana przez GOK, 
Mieszkańcy na co dzień używają 
w mowie gwary 
 

  
 
x 

 

legendy, podania i fakty 
historyczne 

 
Legendy o nazwie miejscowości 
I-sza od 3ch kłosów, II-ga od 
Rycerza Krzykos 
 

  
x 

 

przekazy literackie 

 
Dzieje Gminy Krzykosy, 
archiwa państwowe i kościelne 
 

  
x 

 

ważne postacie i przekazy  
historyczne 

 
Pierwsi założyciele,  
Andrzej Mrugas – walczył pod 
Monte Casino  
 

  
x 

 

specyficzne nazwy 

 
Koziółw – staw na wałem 
przeciwpowodziowym, łęgi 
tereny położone nad rzeką 
Wartą  
Łazisko, Ponkowie, Bałkaczew, 
Brzózka, Koszno, Pańdur   – 
nazwy obszarów we wsi 
 

  
 
x 

 

specyficzne potrawy 
 
Polewka, pyry z gziką, fifka 
 

 x  

dawne zawody 

 
Koszyplat, kowal, kołodziej, 
szewc, rymarz 
  

  
x 

 

zespoły artystyczne, twórcy 
 
Kapela Emilia 

  
x 
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ANALIZA ZASOBÓW – część II 

 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

Małe Duże Wyróżniające 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

Prywatne i gminne  x  

działki pod domy 
letniskowe 

prywatne  x  

działki pod zakłady 
usługowe i przemysł 

Wyznaczone na terenach 
prywatnych 
 

 x  

pustostany mieszkaniowe 
 
Prywatne 
 

 
x 

  

pustostany poprzemysłowe 
 
 
 

   

tradycyjne nieużytkowane 
obiekty gospodarskie 

(stodoły, spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.) 

Po gorzelni (zabytkowe w 
Lubrzu) – w rękach 
prywatnych 
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 place publicznych spotkań, 
festynów 

 
Stadion sportowy, teren za 
Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
z rozkładaną sceną, Chata 
GAWRO wraz z placem 
należące do Nadleśnictwa 
 

  
x 

 

sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Świetlica, remontowane 
pomieszczenia nad remizą 
OSP, GOK 
 

  
x 

 

miejsca  uprawiania sportu 

Stadion sportowy, boisko typu 
Orlik, niewytyczone ścieżki 
piesze i rowerowe w pobliskich 
lasach i na polach 
 

 x  

miejsca rekreacji 

 
Plac zabaw, pobliskie lasy, 
okolice Nadwarciańskie 
 

  
x 

 

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

W lasach i przez łąki i pola 
nieoznakowane 
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Szkoły 
 
Zespół Szkół w Krzykosach 
 

  
x 

 

Przedszkola 
Przedszkole 
 

 x  

Biblioteki 
Gminna Biblioteka Publiczna 
 

 x  

placówki opieki społecznej 
 
 

   

placówki służby zdrowia 
 
 

Przychodnia Lekarza 
Rodzinnego w Krzykosach, 
Zespół Ratowniczy z karetką 
pogotowia ratunkowego 
Gabinet Stomatologiczny 
prywatny 
 

 x  

IN
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wodociąg, kanalizacja 
Wieś zwodociągowana w 
100%, kanalizacji brak 
 

 x  

drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie oświetlenie) 

Przez wieś przebiega asfaltowa 
nowo wyremontowana droga 
powiatowa z chodnikami. 
Część dróg gminnych we wsi 
utwardzona, oświetlenie 
niedostateczne 
 

 x  

chodniki, parkingi, 
przystanki 

Chodniki przy niektórych 
drogach utwardzonych, reszta 
do budowy, przystanek  
autobusowy z wiatą 
 

 x  

sieć telefoniczna i 
dostępność Internetu 

Sieć telefoniczna i internetowa 
około 90%. W realizacji sieć 
światłowodowa 
 

 x  

telefonia komórkowa 

 
Dostęp 100% 

  
x 

 

inne 
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ANALIZA ZASOBÓW – część III 
 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

Małe Duże Wyróżniające 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 
R

O
L

N
IC

T
W

O
 

miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

Urząd Gminy ok. 30 osób 
Szkoła ok. 50 osób 
Przedszkole 5 os. 
Biblioteka 2 osoby 
GOK 2 osoby 
Stolarnia Matuszak 
Ok. 30 osób 
Przychodnia Lekarza 
Rodzinnego ok. 10 osób 
Bank Spółdzielczy ok. 10 osób 
Zakład. Roszyk ok. 5 osób 
Pizzeria – 3 osoby 
Apteka – 1 osoba 
Sklep wielobranżowy – 8 osób 
Blacharstwo Marek Polak 2 os.  
Materiały Budowlane i Nawozy 
Sigma Mateusz Orzechowski 
3os.Fryzjerstwo Solarium 2 os 
Piekarnia około 24 os. 
„Grochówka” 2 os. 
 

  
 
x 

 

znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe i ich 

produkty 

Stolarnia Matuszak – części do 
mebli, Piekarnia w Krzykosach 

  
x 

 

Gastronomia 
Pizzeria  
 

 x  

miejsca noclegowe     

gospodarstwa rolne 
Około 15o  pow.ok. 10 ha 
 

 x  

uprawy hodowle 
Zboża kukurydza, ziemniaki, 
trzoda chlewna, bydło 
 

 x  

możliwe do wykorzystania 
odpady produkcyjne 

 

Odpady opałowe przy stolarni  x  

zasoby odnawialnych 
energii 
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środki udostępniane przez 
gminę 

 
Fundusz Sołecki 
 

  
x 

 

środki wypracowywane 

z organizacji imprez 
zarobkowych , środki 
zewnętrzne pozyskiwane przez 
gminę 
 

  
x 

 

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
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 K
A

P
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A
Ł
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P

O
Ł
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autorytety i znane postacie 
we wsi 

 
Zygmunt Plewka – wieloletni 
dyrektor szkoły w czasach 
przedwojennych i powojennych 
Eugenia Plewka – nauczycielka  
Kazimierz Łątkowski – dyrektor 
Szkoły inicjator rozbudowy 
Szkoły, harcerz 
 

  
 
x 

 

krajanie znani w regionie, w 
kraju i zagranicą 

 

 
Irena Gorzelańczyk – 
Przewodnicząca Gminnego 
Koła PZERiI, sołtys 
Kazimierz Łątkowski – harcerz 
 

  
x 

 

osoby o specyficznej lub 
ważnej dla wiedzy i 

umiejętnościach, m.in. 
studenci 

 
Irena Gorzelańczyk – 
umiejętności kulinarne 

 
x 

  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

 
Prywatni, drobni przedsiębiorcy 
(w większości wkład rzeczowy) 

 
x 

  

osoby z dostępem do 
Internetu i umiejętnościach 

informatycznych 

 
Dostęp do Internetu ok.; 90%  

  
x 

 

 
pracownicy nauki 

 

    

związki i stowarzyszenia 
PZERiI Koło w Krzykosach, 
GOW, OSP 
 

  
x 

 

kontakty zewnętrzne (np. z 
mediami) 

 
Gazeta Średzka, Głos Powiatu 
Średzkiego 
 

  
x 
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współpraca zagraniczna i 
krajowa 

Z gminą, powiatem z 
ościennymi sołectwami, z OPS-
em, ze stowarzyszeniami spoza 
sołectwa 
 

  
x 
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publikatory, lokalna prasa 

 

 
Gazeta Średzka, Głos Powiatu 
Średzkiego 
 

 x  

książki, przewodniki 

 
Dzieje Gminy Krzykosy 

  
x 

 

strony WWW 

Facebook „Gmina Krzykosy 
Dawniej i dziś” 
 
www.facebook.com/krzykosy/ 
„Urząd Gminy Krzykosy” 
 
Strona Zespołu Szkół w 
Krzykosach: 
www.zskrzykosy.nazwa.pl 
 
Strona Krzykos: 
www.krzykosy.com 
www.gminakrzykosy.pl 
  
Gminy Ośrodek Kultury 
Krzykosy: www.gokkrzykosy.pl 
 
 

  
 
 
 
 
x 

 

 

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z  nią obszaru, które 

mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych 

przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne  i rzadkie (wyróżniające 

wieś).                               

Opracowanie: Ryszard Wilczyński

http://www.facebook.com/krzykosy/
http://www.zskrzykosy.nazwa.pl/
http://www.gminakrzykosy.pl/
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4. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT (SWOT – skrót od angielskich słów odpowiadającym silnym  

i słabym stronom, szansom i zagrożeniom) służy przeanalizowaniu sytuacji 

obecnej, a także najbliższej przewidywalnej przyszłości pod kątem tego, czym 

dysponujemy, czego nam brakuje, co nam może pomóc, a czego powinniśmy starać 

się uniknąć – aby nam nie szkodziło. Wynikiem analizy jest zestawienie atutów 

(mocne strony), braków (słabe strony), szans  i zagrożeń. Pomaga to planować 

działania, zaspokajać potrzeby, wypełniać braki w sposób realny, w oparciu  

o zasoby, wykorzystując szanse i wkalkulowując ryzyko zagrożeń lub eliminując je.  

 
SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

 

 
SŁABE STRONY 

(słabości wewnętrzne) 
 

1. Położenie w bliskości rzeki Warty, 
rozwój rekreacji, wypoczynku. J 

2. Środowisko bez zanieczyszczeń, 
spokój i cisza. J 

3. Budynek UG z I połowy XX wieku,  
budynki po posterunku Policji, 
budynek szkoły z I połowy XX 
wieku, dworek we wsi Lubrze, dwa 
zabytkowe budynki mieszkalne 
liczące około 200 lat stanowią 
atrakcję dla przybywających do 
miejscowości oraz ostoję pamięci 
historycznej. T 

4. Dobra infrastruktura sportowa we 
wsi stadion sportowy, boisko 
wielofunkcyjn typu Orlik. S 

5. Działająca jednostka OSP 
zwiększająca poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców wsi. J 

6. Zabytkowe: kapliczka przydrożna z 

1. Ziemie klasy średniej w porównaniu 
z innymi sołectwami powiatu 
przynoszące mniejsze zbiory. B 

2. Stadion sportowy niewyposażony w 
trybuny, ogrodzenie, pomieszczenia 
sanitarne. S 

3. Niewyposażona do końca izba 
pamięci w pomieszczeniu nad 
remizą OSP. S 

4. Niedoposażona świetlica OSP. S 

5. Brak parkingu przy przedszkolu. S 

6. Brak siłowni zewnętrznych. S 

7. Zagrożenia powodziowe na 
terenach nadwarciańskich. J 

8. Zły stan gminnej infrastruktury 
drogowej – brak utwardzenia wielu 
ulic. S 

9. Niewystarczająca infrastruktura 
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figurą Chrystusa Frasobliwego z   
początku XIX wieku przy drodze na 
Solec, Figura przydrożna Matki 
Boskiej przy budynku szkoły, Krzyż 
przydrożny przy ulicy Głównej jako 
miejsca kultu religijnego. T 

7. Wspieranie pielgrzymki corocznie 
przechodzącej przez wieś w drodze 
na Jasną Górę. T 

8. Corocznie odbywające się festyny i 
imprezy tj. :Festyn Wieś z Klasą, 
Podwórkowe Muzykowanie służą 
rekreacji mieszkańców. J 

9. Używanie przez mieszkańców na co 
dzień gwary jako kultywowanie 
tradycji. T 

10. Legendy o powstaniu nazwy 
miejscowości - utrzymywanie 
lokalnej tożsamości. T 

11. Bogata historia wsi (we wsi urodził 
się i żył Andrzej Mrugas bohater 
walk pod Monte Cassino, wieś 
Lubrze była świadkiem zwycięskiej 
bitwy wojsk polskich ze szwedzkimi 
w czasie potopu szwedzkiego w 1656 
roku). Mieszkańcy wsi pamiętają o 
bohaterach walk o ojczyznę. T 

12. Specyficzne nazwy obszarów we wsi. 
Do dziś funkcjonujące, specyficzne 
dla naszej miejscowości. T 

13. Uchwalony przez mieszkańców 
fundusz sołecki jako rozsądne 
zagospodarowanie środków na 
rozwój wsi. B 

 

około drogowa dróg gminnych 
(niewystarczająca ilość chodników i 
oświetlenia). S 

10. Brak ścieżek rowerowych łączących 
Solec z Krzykosami i Witowem. S 

11. Brak kanalizacji sanitarnej. S 

12. Brak ocieplenia budynku Zespołu 
Szkół w Krzykosach. S 

13. Niewystarczająco doposażone place 
zabaw i ich niedobór (tylko jeden) S 
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14. Zrzeszająca skorych do tańca i 
śpiewu kapela Emilia. T 

15. Prężnie działające koło PZERiI w 
Krzykosach zrzeszające chętnych do 
wyjazdów, turystyki i rekreacji po 
całej Polsce i nie tylko. T 

16. O działaniach, wydarzeniach i historii 
we wsi dowiedzieć się można z kilku 
stron internetowych tworzonych 
przez mieszkańców. B 

17. Wieś jest całkowicie włączona do 
sieci telefonicznej, internetowej oraz 
światłowodowej. S 

18. Wieś jest całkowicie 
zwodociągowana. S 

19. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 
Przedszkole i Biblioteka Publiczna 
funkcjonujące we wsi. S 

20. Prężnie działający Gminny Ośrodek 
Kultury  z ciekawą ofertą kulturalną 
dla mieszkańców. J 

21. Działające na terenie wsi: Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, 
Poczta. J 

22. Łatwy dostęp do Służby Zdrowia 
 (w sołectwie: Przychodnia Lekarza 
Rodzinnego i Stacja karetki 
Pogotowia Ratunkowego). J 

23. We wsi działają usługi fryzjerskie, 
salon kosmetyczny, ślusarstwo, 
usługi transportowe. J 

24. Wieś reprezentowana i promowana 
jest przez strażaków na zawodach 
oraz mieszkańców na festynach w 
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okolicznych sołectwach. T 

25. Ciekawa flora i fauna (m in. Duża 
ilość bocianów). J 

26. Mieszkańcy są chętni do wspólnej 
pracy na rzecz rozwoju swojej wsi J 

 
SZANSE 

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

 

 
ZAGROŻENIA 

(zagrożenie płynące z otoczenia) 

 

1. Położenie w sąsiedztwie Obszaru 
Natura 2000, bliskość Żerkowsko-
Czeszewskiego Parku Krajobrazowego 
oraz Rezerwatu Przyrody w Dębnie; 
dające szansę na wypoczynek 
mieszkańców. J 

2. Dobra współpraca z Grupą 
Rowerową „Solczanie” z sąsiedniego 
sołectwa, która zabiega o powstanie 
ścieżki rowerowej przebiegającej przez 
wieś. J 

3. Wydana przez Gminę Krzykosy 
książka „Dzieje Gminy Krzykosy” 
Gerarda Kucharskiego powstała na 
potrzeby nadania herbu gminie i 
podkreślenia walorów historycznych 
okolicy. T 

4. Przystanek kolejowy w sąsiednim 
sołectwie Solec jest szansą na łatwe 
dotarcie do pracy i szkoły. J 

5. Moda na osiedlanie się na wsi. J 

6. Bliskość drogi krajowej nr 11 ułatwia 
łączność z Poznaniem i Kaliszem 
zarówno samochodem jak i PKS-em. J 

7. Szansą na promocję wsi są tygodniki 
„Gazeta Średzka” i „Głos Powiatu 
Średzkiego”, a dla rolników i 

1.Zwierzyna leśna z okalających lasów 
stwarzająca szkody w uprawach i 
zbiorach. B 

  2.Migracja młodych ludzi za pracą. B 

3.Duża biurokracja utrudniająca 
pozyskiwanie środków zewnętrznych B 

4.Zwiększony ruch  na drodze 
powiatowej w godzinach szczytu 
zmniejszający poczucie 
bezpieczeństwa. J 
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hodowców także „Wieści Rolnicze”. B 

8. Szansą na zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa jest przynależność wsi 
do rewiru dzielnicowego z Nowego 
Miasta nad Wartą. J 
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5. ANALIZA  POTENCJAU ROZWOJOWEGO 

 

Analiza potencjału rozwojowego ma na celu gruntowne przemyślenia  nad 

charakterem i związkami przyczynowo-skutkowymi elementów wcześniej 

przeprowadzonych analiz. Ma ona pomóc znaleźć faktycznie najważniejsze cele 

ogólne, wspomagać równomierny, zrównoważony rozwój wsi, poprzez 

zastosowanie wszystkich sfer życia, które z nich były dotąd słabiej rozwijane, które 

wymagają szczególnej uwagi, na których można budować przyszłość wsi. Pomaga 

również doprecyzować sformułowania użyte we wcześniejszych analizach.  

  

Kategorie analizy potencjału rozwojowego ( 4 sfery/aspekty życia): 

 

 Standard życia: stanowią czynniki materialne, infrastruktura 

techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej (ilość, dostępność    

i stan), np.: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, wodociąg, 

kanalizacja, sieć telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom 

kultury, boisko, plac zabaw dla dzieci, przedszkole, szkoła, 

biblioteka, placówki usługowe, wyposażenie oraz stan posesji                   

i budynków 

 Jakość życia: stanowią czynniki niematerialne – tworzą atmosferę 

między ludźmi np.: relacje sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka, 

życzliwość, akceptacja postaw aktywnych, poczucie 

współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji, 

oferta kulturalna, edukacyjna, wypoczynku i rekreacji oraz życia 

społecznego, poziom samoorganizacji społecznej, poczucie 

bezpieczeństwa, zagrożenia, dostępność komunikacyjna, 

zaopatrzenie w towary i usługi, stan środowiska, poziom 

wykształcenia. 

 Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy 

wpływające na ich możliwości i źródła zarobkowania np.: 

rozstrzygnięcia planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych, 

zorganizowanie się przedsiębiorców i producentów rolnych, usługi  

i produkcja, produkty, możliwości pozyskiwania dochodu przez 

społeczność lokalną na cele publiczne, promocja. 
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 Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego: to jakość niemożliwa do 

uzyskania w dużym mieście, charakterystyczna dla małych społeczności    

tj.:  kultura, tradycje, obyczaje, gwara, kultywowanie i rozwijanie poczucia 

wspólnoty, wzorce wychowawcze i wieź międzypokoleniowa, uroczystości  

i rocznice, lokalny kult, pamięć o wybitnych mieszkańcach i wydarzeniach, 

lokalny, indywidualny styl osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy                     

i przyrodniczy, charakterystyczne elementy architektury i urządzenia 

przestrzeni publicznej, lokalna kuchnia i potrawy. 

  

 

Wynikiem analizy potencjału rozwojowego jest liczbowe określenie stosunku 

pozytywów (mocnych stron, zasobów i szans) do negatywów (słabych stron, 

braków, niedogodności i zagrożeń) w odniesieniu do każdego z czterech 

aspektów życia. Porównanie propozycji liczbowych ułatwia określenie, które ze 

sfer życia są świadomie rozwijane, a które traktowane „po macoszemu”, które 

sfery powinny  ten rozwój wspierać. 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 

silne strony szanse 

słabe strony zagrożenia 
 

4 0  10 6 

11 0  1 1 

 

                  (- / = )                                                                         (+ / +) 

     

                                                                                                 

 

 

 

   

 

             

10 1 

0 0 

            (+ /+ )         

2 1 

1 3 

    (+ /- )  

  

Standard życia                     
(warunki  materialne) 

 

4, 17,18,19; 

2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13; 

 

 

 

  

Jakość życia                 
(warunki niematerialne) 

 
1,2,5,8,20,21,22,23,25,26; 7; 

1,2,4,5,6,8; 4 

Tożsamość wsi i wartości        
życia wiejskiego 

 

2,6,7,9,10,11,12,14,15,24;  

3 

Byt  
(warunki ekonomiczne) 

 
13,16; 1; 7; 1,2,3 
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Standard:  Obszar generalnie na minus. Silne strony wraz z szansami  

w mniejszości do słabych i zagrożeń w stosunku 4/11. Analizując płaszczyznę  

z podziałem na obszar wewnętrzny i zewnętrzny ten drugi przestawia się lepiej. 

Stosunek silnych stron do słabych 4/11, szanse do zagrożeń obojętne (0/0). 

Największą bolączką mieszkańców sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura tak 

techniczna jak i społeczno-kulturalna, wymagająca uzupełnienia, doposażenia 

 i modernizacji. Największym problemem w tym obszarze są fundusze, a szansą na 

rozwój tej płaszczyzny środki zewnętrzne.   

Jakość: :  Obszar całościowo na plus. Stosunek silnych stron wraz szansami  do 

słabych stron i zagrożeń 16/2. Wewnętrznie płaszczyzna jakości na plus - stosunek 

silnych stron do słabych 10/1.  Zewnętrznie  obszar  również dodatni - szanse do 

zagrożeń w stosunku 6/1.  Zdecydowanie można zauważyć progres na tej 

płaszczyźnie. We wsi działa prężnie niesformalizowana, GOW, OSP i PZERiI 

pobudzające do działania pozostałą część mieszkańców. Pomocą  

w rozwijaniu tego obszaru, byłoby niewątpliwie wzmocnienie płaszczyzny 

standardu, poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej. Zaleca się dalszą  

integrację mieszkańców oraz włączanie mniej aktywnych mieszkańców wsi 

 w  działania na rzecz jej rozwoju.  

Byt: Obszar generalnie na minus.  Silne strony wraz szansami do słabych stron  

i zagrożeń w stosunku 3/4. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną, ta 

pierwsza przedstawia się zdecydowanie lepiej – silne do słabych 2/1, szanse do 

zagrożeń ujemne 0/2. Mieszkańcy czują potrzebę pobudzenia działań, mających na 

celu poprawę warunków bytowych. Sołectwo ma taką szansę i upatruje jej   

głównie w promocji miejscowości. Zaleca się przede wszystkim propagowanie 

walorów przyrodniczo-historycznych sołectwa, a także wspieranie drobnej 

przedsiębiorczości. 

Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Mieszkańcy mają silne poczucie 

przynależności i tożsamości. opartej głównie na, dziedzictwie historycznym wsi i jej 

walorach przyrodniczych. Silne strony wraz szansami do słabych i zagrożeń 11/0.  

W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną, ta pierwsza przedstawia się 

dużo lepiej. Stosunek silnych stron do słabych 10/1. Zewnętrznie obszar również 

dodatni, stosunek  szans do zagrożeń 1/0. Zaleca się dalsze kultywowanie owego 

poczucia przynależności i budowania wspólnoty oraz edukację młodego pokolenia,  

bazującą na historii wsi. 
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6. WIZJA WSI: wyobrażenie stanu docelowego wsi, oddaje zbiorowe marzenia  

i oczekiwania co do przyszłości, jest realna, bazuje na atutach, nie abstrahuje  

od barier, wzmacnia czynniki wyróżniające wieś, zawiera dźwignię rozwojową. 

 

Krzykosy to urokliwa wieś z dobrze rozwiniętą siecią 

infrastruktury technicznej.  

W gminie wyróżnia się unikatowymi zabytkami  

i ciekawą historią. Mieszkańcy są mocno 

zintegrowani i biorą aktywny udział  

w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju miejscowości.  

Nowoczesne gospodarstwa i prężnie działające firmy 

zapewniają pracę, a bogata oferta kulturalno-

wypoczynkowa gwarantuje relaks na łonie natury. 
 

„Każdy chętnie wetknie nos i przyjedzie 

do Krzykos” 
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7. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI KRZYKOSY  na OKRES  12 m-c 

 

Kluczowy problem 

 

Odpowiedź 

 

Propozycje projektu 

Czy na stać na realizację? 
(tak/nie) 

 

Punktacja 

 

Hierarchia 
Organizacyjnie Finansowo 

  

Co nas najbardziej 

zintegruje Wiejskie dożynki. Organizacja dożynek wiejskich. 
Tak Tak 4+4=8 II 

Na czym mam 

najbardziej zależy 

Na doposażeniu 
izby pamięci. 

Doposażenie Izby Pamięci w gabloty i 

stoliki. 

Tak Nie 5+5=10 I 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Brak 
zaangażowania ze 
strony wszystkich 

mieszkańców. 

Wspólna organizacja zawodów 

strażackich. 

Tak Tak 3+3=6 III 

Co najbardziej 

zmieni nasze życie? 

Wspólna integracja. Organizacja festynu z okazji Dnia 

Matki i Dziecka. 

Tak Tak 2+2=4 IV 

Co nam przyjdzie 
najłatwiej? 

Doposażenie w 
małą 

infrastrukturę. 

Montaż ławek przy miejscach spotkań 

mieszkańców. 

Tak Tak 1+1=2 V 

Na realizację jakiego projektu 
planujemy pozyskać środki 

zewnętrzne? 
Z jakich źródeł 

 
 

Doposażenie Izby Pamięci w gabloty i stolik - Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. 
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8. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI  KRZYKOSY       

Wizja wsi:    „Każdy chętnie wetknie nos i przyjedzie do Krzykos” 

 

I. Plan rozwoju 

 

II. Program rozwoju 

 

 

    1. CELE 
 
Co trzeba osiągnąć aby 
urzeczywistnić wizję 
naszej wsi? 

 
2. Co nam pomoże osiągnąć cele? 

(zasoby, silne strony, szanse) 

3. Co nam może  
przeszkodzić?  

(słabe strony, zagrożenia) 

 
Projekty przedsięwzięcia jakie wykonamy  

 
 

ZASOBY 
których użyjemy 

 

ATUTY 
silne strony i szanse jakie 

wykorzystamy 

 

BARIERY 
słabe strony jakie 

wyeliminujemy, zagrożenia 
jakich unikniemy 

 

 

A. TOŻSAMOŚĆ  WSI I WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 
 

1.Budowanie 

tożsamości i poczucia 

wspólnoty, 

kultywowanie tradycji 

 

 

Świetlica, aktywni 

mieszkańcy, 

druhowie z OSP, 

Rada Sołecka. 

Zaangażowani 

mieszkańcy, 

kapliczki 

przydrożne: 

Chrystusa 

Frasobliwego z 

pocz. XIXw., 

Niewystarczające 

fundusze, 

niewystarczające 

zaangażowanie 

wszystkich 

mieszkańców wsi. 

1.1 Organizowanie spotkań byłych i 
obecnych mieszkańców. 

1.2 Wspieranie pielgrzymki na Jasną 
Górę corocznie przechodzącą przez 
wieś. 

1.3 Organizacja występów zespołów 
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2.Kultywowanie 

lokalnych tradycji oraz 

dbanie o zabytki. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Matki 

Boskiej przy szkole, 

Krzyż przydrożny 

przy ulicy Głównej. 

ludowych i kapel. 

1.4 Doposażenie Izby Pamięci w 
pomieszczeniu nad remizą OSP. 

1.4 Utworzenie Klubu Sportowego. 

 

2.1 Utworzenie Klubu Miłośników 
Historii opiekującego się Izbą Pamięci. 

2.2 Powołanie Zespołu Tańca. 

2.3 Zakup strojów na potrzeby 
nowoutworzonego Zespołu Tańca. 

2.4 Organizacja warsztatów dla 
mieszkańców z zakresu czynności 
manualnych (wyszywanie, wyplatanie 
koszy, szycie). 

2.5 Spotkania KGW. 

2.6 Organizacja konkursu wiedzy o 
historii wsi. 

2.7 Organizacja konkursu na 
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najładniejszy ogród. 

2.8 Utrzymanie w czystości i porządku 
terenu wokół kapliczek Chrystusa 
Frasobliwego, Matki Boskiej i Krzyża. 

 

B. STANDARD  ŻYCIA 
 

1.Poprawa stanu 

infrastruktury 

technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica wiejska, 

klub, aktywni 

mieszkańcy, 

tereny pod 

budowę 

infrastruktury 

społeczno 

rekreacyjnej, 

drogi, ścieżki, 

chodniki, 

parkingi. 

Fundusz sołecki, 

Fundusz 

obywatelski,  Środki 

z UMWW, z UE, 

istniejąca 

dokumentacja 

techniczna na 

budowę amfiteatru, 

plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy, istniejąca 

infrastruktura 

techniczna. 

Niewystarczające 

fundusze, 

biurokratyzacja w 

pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. 

1.1 Przebudowa dróg gminnych 
gruntowych do nawierzchni asfaltowej 
lub brukowej (ulice: Sportowa, 
Słoneczna, Jabłoniowa, Kręta, Krótka, 
Górki, Strażacka, Akacjowa, Okrężna, 
Zacisze, Polna, Łąkowa, Szkolna). 

1.2 Budowa chodników przy drogach 
gminnych (ulice: Sportowa, Słoneczna, 
Jabłoniowa, Kręta, Krótka, Górki, 
Strażacka, Akacjowa, Okrężna, Zacisze, 
Polna, Łąkowa, Szkolna,  Brzozowa). 

1.3 Utwardzenie drogi z Krzykos do 
Lubrza. 

1.4 Utwardzenie drogi z Krzykos na 
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Małoszki. 

1.5 Uzupełnienie oświetlenia na 
ulicach: Sportowa, Słoneczna, 
Jabłoniowa, Kręta, Krótka, Górki, 
Strażacka, Akacjowa, Okrężna, Zacisze, 
Polna, Łąkowa , Szkolna,  Brzozowa, 
Główna.  

1.6 Wprowadzenie całonocnego 
oświetlenia ulic. 

1.7 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi 
(ulice: Sportowa, Słoneczna, 
Jabłoniowa, Kręta, Krótka, Górki, 
Strażacka, Akacjowa, Okrężna, Zacisze, 
Polna, Łąkowa, Szkolna,  Brzozowa, 
Główna). 

1.8 Gazyfikacja wsi (ulice: Sportowa, 
Słoneczna, Jabłoniowa, Kręta, Krótka, 
Górki, Strażacka, Akacjowa, Okrężna, 
Zacisze, Polna, Łąkowa, Szkolna,  
Brzozowa, Główna). 

 



 
   

 
 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU – KRZYKOSY  wypracowana przez GOW  
na warsztatach w ramach programu UMWW -„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

 

 

2.Poprawa i rozwój 

infrastruktury 

publicznej, społecznej 

i edukacyjnej. 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Ocieplenie budynku Zespołu Szkół 
w Krzykosach. 

2.2 Rozbudowa budynku GOK i 
Biblioteki w Krzykosach wraz z 
zapleczem sanitarnym. 

2.3 Doposażenie świetlicy w 
Krzykosach( w sprzęt nagłaśniający 
(wzmacniacz, głośniki, mikrofony) i 
multimedialny (projektor, plansza, 
laptop, telewizor), sprzęt AGD typu 
lodówka, zmywarka, kuchenka gazowa, 
zakup przenośnych stolików z ławką i 
parasolką). 

2.4 Bieżący remont świetlicy wiejskiej. 

2.5 Budowa domu spokojniej starości 
w Małoszkach. 

2.6 Budowa dojazdu asfaltowego lub 
brukowego wraz z parkingiem do 
przedszkola. 
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3.Poprawa i rozwój 

infrastruktury 

rekreacyjno sportowej. 

 

3.1 Budowa ścieżek rowerowych z 
Solca do Krzykos i z Krzykos do 
Witowa. 

3.2 Montaż siłowni zewnętrznej w 
Krzykosach przy boisku i przy placu 
zabaw przy ulicy Szkolnej oraz w 
Lubrzu. 

3.3 Budowa nowych trybun i 
ogrodzenia wokół boiska sportowego. 

3.4 Rozbudowa obecnego placu zabaw 
w Krzykosach przy ulicy Szkolnej i 
przedszkolu oraz budowa nowego 
placu zabaw w Krzykosach i w Lubrzu. 

3.5 Budowa skateparku w Krzykosach. 

3.6 Budowa amfiteatru przy Gminnym 
Domu Kultury wraz ze sceną, 
ogrodzeniem, oświetleniem i zapleczem 
sanitarnym. 
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C.JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1.Wzrost poziomu 
zaangażowania i 
współdziałania 
mieszkańców, 
zwiększenie integracji 
oraz zwiększenie 
oferty kulturalnej, 
edukacyjnej i 
sportowej wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

   1.1 Organizacja festynu z okazji Dnia 
Matki i Dziecka. 

1.2 Organizacja Wiejskich Dożynek. 

1.3 Organizacja festynu emerytów i 
rencistów- Wieś się bawi. 

1.4 Opracowanie kalendarza imprez. 

1.5 Organizacja krajoznawczych rajdów 
rowerowych. 

1.6 Organizacja wycieczek 
zagranicznych przez Radę Sołecką. 

1.7 Organizacja wycieczek w ciekawe 
miejsca w kraju (góry, morze) przez 
Radę Sołecką. 

1.8 Stworzenie lodowiska na boisku w 
okresie zimowym. 

1.9 Zakup sprzętu sportowego (do piłki 
nożnej do siatkówki, koszykówki, 
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2.Zwiększenie 
poczucia 
bezpieczeństwa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

rakiety tenisowe, badminton, tarcze i 
rzutki do darta). 

1.10 Organizacja szkoleń, kursów i 
warsztatów dla emerytów i rencistów  z 
zakresu obsługi komputera. 

 
 
2.1 Doposażenie miejscowej jednostki 
OSP w sprzęt pożarniczo-gaśniczy. 

2.2 Kursy pierwszej pomocy dla 
chętnych mieszkańców. 

2.3 Zakup wozu strażackiego. 

2.4 Szkolenia z zakresu wiedzy 
pożarniczo-ratowniczej dla członków 
OSP. 

2.5 Utrzymanie wału 
przeciwpowodziowego na odcinku od 
Lubrza do Solca. 
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3.Poprawa wizerunku 
wsi. 
 

3.1 Zakup i montaż koszy na odpady 
przy istniejących  ławkach. 

3.2 Zakup sadzonek krzewów, drzew i 
kwiatów. 

3.3 Zakup wyposażenia do pielęgnacji 
zieleni. 

3.4 Przycinanie trawników, 
oczyszczanie skwerów i placów. 

 

D.BYT 
 

1.Promocja wsi w tym 
oferty turystycznej  
 

 

 

 

 

 

Grono chętnych 

do współpracy 

mieszkańców, 

Rada Sołecka, 

boisko, Orlik, 

druhowie z OSP, 

zabytki wsi. 

Mieszkańcy, 

Internet, istniejące 

publikacje, zdrowy 

styl życia (moda na 

osiedlanie się na 

wsi), bogata historia 

miejscowości. 

Niewystarczające 

środki, 

niewystarczająca liczba 

osób 

współpracujących z 

samorządem, małe 

zaangażowanie, 

bariery formalno 

prawne, mała ilość 

miejsc noclegowych. 

1.1 Wydanie broszur, widokówek 
promocyjnych. 

1.2 Rozbudowa i bieżąca aktualizacja 
stron internetowych wsi. 

1.3 Montaż mapy miejscowości i 
witaczy. 

1.4 Reprezentowanie wsi na targach, 
wystawach, festynach i okolicznych 
dożynkach. 
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2.Poprawa warunków 
bytowych 
mieszkańców  
sołectwa  oraz 
wspieranie i rozwój 
przedsiębiorczości 
 
 

2.1 Szkolenie z zakresu zakładania 
działalności gospodarczej, 
agroturystycznej. 

2.2 Stworzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości i wyznaczenie w nim 
terenów inwestycyjnych. 

2.3 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 
w tym dziełek prywatnych. 

2.4 Szkolenia z możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych 
dla rolników i przedsiębiorców.  

2.5 Szkolenia z pisania i rozliczania 
wniosków. 

2.6 Organizacja imprez i przedsięwzięć 
o charakterze komercyjnym. 

2.7 Utworzenie punktu sprzedaży 
płodów rolnych. 

2.8 Projekt scalania gruntów. 
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PLAN DŁUGOTERMINOWY zawiera opis planowanych zadań 

inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co 

najmniej 10 lat od dnia przyjęcia odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej 

z przyjętych priorytetów rozwoju wsi. Plan ten powinien obejmować                  

i wykorzystywać atuty oraz zasoby wsi eliminując bariery zewnętrzne                  

i wewnętrzne. 

 

Analiza potencjału, analiza SWOT, wizja, plan długo i krótkoterminowy 

(elementy strategii) należy sukcesywnie - w miarę potrzeb aktualizować, 

uzupełniać i rozszerzać. Wszelkie zmiany dokonywane w analizach skutkują 

automatycznie koniecznością naniesienia zmian w pozostałych elementach 

strategii. 

 

 

 

 

 

Plan ten jest ambitny, 

Trudny, my to wiemy. 

Lecz my też ambitni, 

Więc… zrealizujemy. 

Małymi kroczkami 

Tip topem do celu, 

Bo takim sposobem 

Dochodziło wielu. 

Mamy chęć, to podstawa. 

Wiemy jak i co. 

I jak w tej piosence: 

„Bo jak nie my, to kto?” 
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