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ANALIZA ZASOBÓW 

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 

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie  
zasobu 

M
a

łe
 

D
u

że
 

W
y

ró
ż

n
ia

ją
c

e
 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Tereny pagórkowaty,  X   

stan środowiska     

walory klimatu Umiarkowany,    

walory szaty roślinnej Aleja dębowa, stary park,   X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Stary park - różnorodność drzew i krzewów    

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Siedliska ptaków – kowalik, kopciuszek, pliszka, 
sojka  

  x 

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) rzeka „Prosna”   x 

wody podziemne     

gleby Średnia klasa głównie IV, V, VI X   

kopaliny Piaskownia   x 

walory geotechniczne     

Kulturowy 

walory architektury  
 

Kapliczki, dzwonnica, krzyż   x 

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Budynek domu kultury, przystanek autobusowy, 
boisko piłkarskie 

  x 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Zabudowa szeregowa  X  

zabytki i pamiątki historyczne Stary dworek zamieszkały przez osoby prywatne, 
zabytki starych motorów 

  x 

osobliwości kulturowe     

miejsca, osoby i przedmioty kultu kapliczki  x  

święta, odpusty, pielgrzymki     

tradycje, obrzędy, gwara Polter, dożynki, dzień kobiet, dzień dziecka, 
spotkania wigilijne, spotkania mieszkańców 

  x 

legendy, podania i fakty historyczne     

przekazy literackie     

ważne postacie i przekazy historyczne     

specyficzne nazwy     

specyficzne potrawy     

dawne zawody Kowal  x  

zespoły artystyczne, twórcy  
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Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
  

    

działki pod domy letniskowe     

działki pod zakłady usługowe i przemysł     

pustostany mieszkaniowe Wysapują pustostany x   

pustostany poprzemysłowe Budynek pod działalność przemysłową  x  

tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie 
(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) 

    

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Boisko sortowe   X 

sale spotkań, świetlice, kluby  Mała świetlica   x 

miejsca uprawiania sportu Boisko sortowe   X 

miejsca rekreacji Park, teren nad rzeką  X  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne     

szkoły     

przedszkola     

biblioteki     

placówki opieki społecznej     

placówki służby zdrowia     

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Wieś jest zwodociągowania   X  

kanalizacja   X  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Drogi asfaltowe lub żwirowe, wymagające remontu 
Nieliczne lampy oświetlenia ulicznego, brak 
oznakowań świetlnych 

 x  

chodniki, parkingi Brak chodników i parkingów 
Dwa przystanki autobusowe 

 X  

przystanki W złym stanie  x  

sieć telefoniczna i dostępność internetu dostęp do Internetu    

telefonia komórkowa Sieć telefoniczna jest dostępna – bliski dostęp do 
miasta Praszka 
 

 X  

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) W okolicznych miastach, Praszka, Gorzów, Byczyna, 
Kluczbork 

 X  

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i ich 
produkty 

  X  

gastronomia    X 

miejsca noclegowe     

gospodarstwa rolne Około 12 gospodarstw   X 

uprawy hodowle Bydło, trzoda, konie, kozy   X 

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne     

zasoby odnawialnych energii   x  

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 
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środki udostępniane przez gminę Niewielka dotacja   x 

środki wypracowywane     

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi Radny, sołtys, lider  x  

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą     

Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i 
umiejętnościach, m.in. studenci 

Pasjonat starych motorów 
  x 

Przedsiębiorcy, sponsorzy Nieliczne  X  

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

Nieliczne 
 x  

Pracownicy nauki     

Związki i stowarzyszenia     

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)     

Współpraca zagraniczna i krajowa     

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki     

Strony www     
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Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT) 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Otwarty na potrzeby społeczeństwa 
ksiądz. J 

2. Bogata szata roślinna i zwierzęca. J 
3. Aleja dębowa/lipowa. T 
4. Czyste środowisko, klimat śródleśny. J 
5. Plac spotkań i rekreacji (boisko). S 
6. Duże zaangażowanie mieszkańców w 

realizację przedsięwzięć J 
7. Zdobywanie nowych umiejętności przez 

mieszkańców J 
8. Wewnętrzny wolontariat J  
9. Przywiązanie do miejscowości J  
10. Dużo zieleni J 
11.  Duzy potencjał mieszkańca - stare 

motocykle B 
12. Umiejętności mieszkańców w 

restaurowaniu starych przedmiotów B 
13. Duże zainteresowanie różnymi formami 

rozwoju – kursy, szkolenia J 
14. Stary park przy zamku – różnorodność 

drzew T 
15. Różnorodność ptactwa – kowalik, 

kopciuszek, sojka wędrowna T 
16. Bliskość rzeki Prosna J 
17.  Rozwinięta ekologiczna żywność – 

produkcja produktów kozich B 
 

1. Niski poziom integracji mieszkańców. J 
2. Niewykorzystany potencjał młodzieży i jej 

małe zaangażowanie w sprawy wsi. J 
3. Migracja ludności w celach zarobkowych. 

B 
4. Niski przyrost naturalny. J 
5. Tereny do zagospodarowania na 

inicjatywy społeczne S 
6. Niedobry w oświetleniu wsi S 
7. Konflikty sąsiedzkie J 
18. Niski budżet wsi na realizację różnych 

przedsięwzięć B 
19.  Świetlica wiejska wymagająca remontu i 

dofinansowania. S 
20. Słabo wykształcone społeczeństwo by 

samemu prowadzić kursy J 
21. Niedostateczna ilość miejsc do realizacji 

inicjatyw mieszkańców – mała sala spotkań, 
niedoposażona S 

22. Niedoposażona infrastruktura 
informatyczna – informatyk, komputery S 

23. Zaniedbany park przy Zamku J 
24. Starzejące się społeczeństwo J 
25. Słaba wiedza ekologiczna – solary inne 

źródła B 
 
 

SZANSE 
ZAGROŻENIA 

1. Dobre położenie komunikacyjne, łatwy 
dojazd do miejscowości Praszka oraz 
Gorzów Śląski. S 

2. Stosunkowo łatwy dostęp do 
szkolnictwa i lecznictwa. J 

3. Utrzymanie czystego środowiska i 
klimatu. J 

4. Możliwość pozyskiwania funduszy z 
Gminnego Programu Odnowa Wsi. S 

5. Przychylności gminy J 
 

1. Ruiny byłego spędowiska. S 
2. Niebezpieczny zakręt na tej samej drodze. S 
3. Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców. S 
6. Brak źródeł finansowania inwestycji S 
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Analiza  Potencjału  Rozwojowego  Wsi  KRZYŻANOWICE 

 
 
silne strony  szanse 
 
słabe strony  zagrożenia 
 

 
  1 2                                                               10            3 
 
                5 4                          7             0 

 
   (-) -                                                                   ( + ) + 

 
 
 
   
 
 
          
            
 
 
 
 
 
    3   0 
        
    1        0 
 
 
              ( + ) =     
 
 
     
                                                                         (=)= 
 
      3     0 
 
                                                                              3       0

 

Analiza potencjału rozwojowego wsi 

CHRÓSTNIK 
 

Standard 

życia 
Jakość życia 

Tożsamość 

           Byt 



Sołecka Strategia Rozwoju wsi Krzyżanowice w Gminie Gorzów Śląski                                                               10 

 

 

 

 

 

 

 

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego    (+) = 
 

3 0 

1 0 

Wnioski:  Obszar ogólnie słaby. Widać wyraźnie mocne strony w obszarze tożsamości, lecz są 
one nie wykorzystanie.  
Zalecenia: np. Wykorzystać mocne strony w procesie rozwoju. Położyć nacisk na i realizacje 
projektów wykorzystujących silne strony. Mamy tu do czynienia w przyszłości z dobrą 
prognozą, ponieważ mieszkańcy są aktywni i zauważyli wiele problemów podczas realizacji 
warsztatów. Element zewnętrzny słaby, który związany jest z dalekim położeniem od 
centrum gminy – wieś zapomniana. 
 
 

Standard życia (warunki materialne)     ( - ) – 
 

1 2 

5 4 

Wnioski: Wewnętrzny obszar bardzo słaby. Widać wyraźnie, że słabe strony dominują na d 
silnymi. Wizja wsi pokazała braki w infrastrukturze z której mieszkańcy zdają sobie sprawę. 
Przeważają zagrożenia, które nie są optymistyczne dla realizacji 
Zalecenia: standard wymaga programowania długoterminowego. Duzy wpływ na ten obszar 
ma jakość życia mieszkańców i wykorzystywanie tej infrastruktury. Większą uwagę należy 
skoncentrować nad lobbowaniem projektów twardych realizowany w sołectwie.  
 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  ( + ) +  
 

10 3 

7 0 

Wnioski: Jakość życia bardzo mocna i ugruntowana. Mieszkańcy zaczynają wchodzić w 
obszary dotąd nie zauważone. Widać dużą dojrzałość w realizacji przedsięwzięć. Niepokojące 
są elementy skłócenia mieszkańców. To zjawisko zostało zaobserwowane przez mieszkańców 
całkiem niedawno.  
Zalecenia: dalsza praca w tym kierunku. Identyfikacja nowych obszarów związanych z 
rozwojem mieszkańców. Wykorzystać należy entuzjazm mieszkańców wsi. Grupa osób 
chętnych do działania 
 
 
 
 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 
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Byt (warunki ekonomiczne)    ( + ) + 
  

3 0 

3 0 

 
Wnioski: Obszar wewnątrz neutralny, lecz obszar jako całościowy jest słaby. Brak impulsów 
do podejmowania działań. 
Zalecenia: Mieszkańcy wsi są na etapie dobrej współpracy między sobą. Należy wykorzystać 
ten potencjał do tworzenia inicjatyw przedsiębiorczych. Pojawia się inicjatywy związane z 
kształceniem mieszkańców.  
 
 
Miejscowość Krzyżanowice.  
 
Krzyżanowice (dawn. Krzyżańcowice, niem. Krisanowitz) — wieś w Polsce położona w 
województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Gorzów Śląski. 
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa 
częstochowskiego. W 1936 roku hitlerowska administracja III Rzeszy, chcąc zatrzeć 
słowiańskie pochodzenie nazwy wsi, przemianowały ją ze zgermanizowanej na nową, 
całkowicie niemiecką nazwę Kreuzhütte.  
 
Sołectwo położone jest na terenie nizinnym, w niewielkiej odległości przepływa rzeka Prosna 
Wieś należy do parafii w Zdziechowicach. Wieś typowo rolnicza, położona w śród pól. 
Sołectwo pomimo słabych gleb i dogodnych warunków klimatycznych charakteryzuje się 
mieszanymi funkcjami, rolniczymi i produkcyjnymi. Słabo rozwinięta infrastruktura ma duży 
wpływ na mieszkańców i ich zaangażowanie w prace na rzecz sołectwa. Sołectwo 
charakteryzują się również aktywnością „domu kultury – sala spotkań”, pomimo 
zniszczonego budynku mieszkańcy traktują to miejsce jako centrum wsi. Mieszkańcy chętnie 
uczestniczą w imprezach rekreacyjnych i sportowych. Sołectwo nie wykorzystuje swojego 
potencjału do rozwoju funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych dla mieszkańców. Słaba 
infrastruktura gastronomiczna, noclegowa, istotne braki. Ciekawe obiekty przyrodnicze są 
albo w złym stanie albo nie oznakowane.  
 

WIZJA 

 

Wizja hasłowa:  
Prosta Prosna i tu chłosta ducha ciała … 
 

Wizja wsi opisowa:   
 
Spokojna, zadbana wieś, bogata w ludzi tu mieszkających. Wieś oferująca odpoczynek na 
łonie natury, powrót do smaków przeszłości gdzie każdy poczuje się jak w domu. Kult i 
tradycje są dobrem wsi, którym się dzielimy z tymi którzy do nas zajrzą.  
 



 

 

 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA KRZYŻANOWICE NA LATA 2015-2020 
 
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane 

Cele jakie musimy osiągnąć Projekty, przedsięwzięcia służące osiągnięciu celów Termin 
realizacji* 

Źródła finansowania* 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie lokalnych tradycji 
 

  Organizowanie spotkań byłych i obecnych mieszkańców  2015-2020 

Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

  Promocja walorów sołectwa i okolic wydawnictwa promujące 2015 
 Pobudzenie świadomości mieszkańców  historyczno – kulturowej 

wartości wsi. 
2015-2017 

 Konkurs Fotograficzny pt. Zabytkowy park i zamek w obiektywie” 2015-2020 

 Spotkania mieszkańców edukujące postawy związane z kultem 
tożsamości wsi 

2015-2020 

2.Poprawa wizerunku wsi 
 

 Wykonanie tablic informacyjnych o walorach miejscowości. 2016 
 Promocja ukierunkowana na dbałość o to co „stare i zapomniane” 2016/2017 

B. STANDARD  ŻYCIA 

1. Poprawa infrastruktury społecznej  Plac zabaw dla dzieci 2016 

Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

 Budowa profesjonalnego kompleksu boisk do uprawiania różnych 
sportów 

2016/2017 

 Budowa i modernizacja punktów przystankowych  2016/2017 

 Modernizacja parku z zabytkami 2016/2017 

  Rozwijanie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem 
mieszkańców - CHODNIKI 

2015-2022 

 Rozwijanie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem 
mieszkańców - OŚWIETLENIE 

2015-2022 

 Remonty dróg – kontynuacja inwestycji drogowych 2015-2022 

 oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym  znaczeniu 2015/2016 

 Przygotowanie miejsca pod muzeum starych motorów 2015/2016 

 Remont oraz doposażenie sali wiejskiej 2016 

 Promocja i budowa szamb ekologicznych 2017/2018 

  Budowa kanalizacji 2018/2019 

2. Powstanie infrastruktury „III wieku”  Dom Seniora 2017/2018 Środki własne/Środki 
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 Miejsca odpoczynku i rekreacji z ułatwieniami dla osób starszych 
 

2016 Gminne/Programy 
operacyjne 

Województwa 
opolskiego/Regionalne i 

ponadregionale 
programy operacyjne 

  Opracowanie ścieżki edukacyjnej dla osób starszych 
 

2016/2017 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Wzrost atrakcyjności miejscowości 
 

 Opracowanie kalendarza imprez organizowanych we wsi. 2015 

Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

 Kontynuacja działań rozpowszechniających  informacje o okolicznych 
walorach przyrodniczych – wycieczki krajoznawcze 

2015 

 Spotkania poświecone działalności Koła Gospodyń racjonalnemu 
żywieniu  

 Szkolenia kulinarne związane z promowaniem zdrowej żywności 

2015 

 Coroczne spotkania wigilijne i noworoczne, połączone z występami 
jasełkowymi młodzieży oraz dorosłych 

2015-2020 

 Organizacja zawodów starych motocykli 2015-2020 

 Spotkania z osobami zajmującymi się sportem w celu propagowania 
zdrowego trybu życia 

2015-2020 

Zwiększenie integracji mieszkańców 
 

 Organizowanie cyklicznych imprez dla mieszkańców – andrzejki, dzień 
kobiet, spotkania opłatkowe itp.  

2015-2020 

 Urządzenie przystani przy rzece Prosna 2017 

 Powstanie serwisu motocyklowego – doszkolenie osób chętnych tą 

dziedziną 

2018 

Edukacja dla wszystkich mieszkańców. 

Zdobywanie wiedzy, umiejętności i 

doświadczeń przez mieszkańców wsi.           

 

 Organizacja kursów: kulinarnych, florystycznych 2015-2020 

 Organizacja spotkań dla dzieci związanym z bezpieczeństwem i 

zagrożeniami 

2015-2020 

 Warsztaty kulinarne – dla dorosłych, młodzieży i dzieci 2015-2020 

 Urządzenie użytku ekologicznego - park 2018 

  Organizacja kursów językowych 2016/2017 

Rozwój sportu 
 

 Inicjatywa powstania szkółki szkolenia motorowego (motocykle) 2016/2017 

 Szkolenia dla instruktorów sportu (nordic walking-u, siłowni itd..) 2017 
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D. BYT 

1. Promocja wsi  Wydanie informatora o atrakcjach motorowych w Krzyżanowicach 2015/2016 Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

 Rozwinięcie informacji o wsi w portalach społecznościowych 2015/2016 

 Strona internetowa jako źródło informacji dla mieszkańców 2015/2016 

 Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami z innych miejscowości w 
celu realizacji wspólnych projektów 

2015/2016 

1. Rozwój przedsiębiorczości oraz 
zarobkowanie przez mieszkańców wsi. 

2. Stwarzanie warunków sprzyjających 
rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej 

 

 Powstanie serwisu rowerowego starych motocykli 
 

2016/2017 

Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

 Organizacja imprez kulturalnych w celach zarobkowych  2015-2020 

 Uruchomienie nowych firm – szkolenia z przedsiębiorczości – produkt i 
nasza usługa 

2015-2020 

 Nawiązanie współpracy z oleski/praskim inkubatorem 
przedsiębiorczości 

2015 

 Doradztwo dla przedsiębiorstw – współpraca z Izbą Rzemieślnicza z 
oddziałem w Oleśnie 

2016 

 Wspólne projekty z innymi miejscowościami pozwalającymi poszerzyć 
ofertę turystyczną 

2015/2016 

 Zbudowanie oferty handlowej dla powstałego domu seniora połączona 
z obsługą 

2017/2018 
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Zał. 1 Wyniki ankietyzacji mieszkańców sołectwa 
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