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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 Teren płaski, od północy wieś otoczona lasami, od 
południa polami uprawnymi  

 x  

stan środowiska Środowisko w miarę czyste, powietrze częściowo 
zanieczyszczone spalinami samochodów jeżdżących 
po drodze krajowej  

 x  

walory klimatu Specyficzne nie występują    

walory szaty roślinnej Roślinność zróżnicowana, lasy głównie sosnowe  x  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty     

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.   x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Rzeki Stobrawa i Biełuch x   

wody podziemne     

gleby Średniej i słabej  klasy, zróżnicowane, kl. IV - VI  x  

kopaliny     

walory geotechniczne     

Kulturowy 

walory architektury  
 

Zabudowa zróżnicowana, wokół ulicówki, powstały 
nowe domy mieszkańców, 

x   

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Tereny publiczne zagospodarowane i zadbane, w 
dobrym stanie technicznym 

x   

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Zachowało się wiele starych domów, ale większość z 
nich została wyremontowana i ocieplona, roślinność 
zróżnicowana 

 x  

zabytki i pamiątki historyczne Przydrożne kapliczki, pomnik św. Wojciecha, szlak 
św. Wojciecha 

x   

osobliwości kulturowe Zachowana i kultywowana jest gwara śląska oraz 
kuchnia śląska, rajdy rowerowe 

 x  

miejsca, osoby i przedmioty kultu Pobliski drewniany kościół św. Anny, 7 źródeł x   

święta, odpusty, pielgrzymki Odpust św. Anny  X  

tradycje, obrzędy, gwara Gwara śląska  x  

legendy, podania i fakty historyczne Legenda o św. Wojciechu  X  

przekazy literackie     

ważne postacie i przekazy historyczne Znana i opisana historia wsi  X  

specyficzne nazwy 7 źródeł  X  

specyficzne potrawy Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej  x  

dawne zawody     

zespoły artystyczne, twórcy     
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Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
  

Działki pod zabudowę, własność prywatna x   

działki pod domy letniskowe     

działki pod zakłady usługowe i przemysł Teren wraz z zabudowaniami po byłym PGR   x 

pustostany mieszkaniowe Nie występują   x 

pustostany poprzemysłowe Częściowo niezagospodarowane zabudowania 
byłego PGR 

 x  

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

Nie występują    

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Wieś posiada trzy takie miejsca – obok przedszkola, 
obok szkoły i plac rekreacyjny pod lasem z boiskiem i 
siłownią zewnętrzną 

x   

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica w szkole udostępniana w razie potrzeb, 
sala restauracji „Wesoła”  

 x  

miejsca uprawiania sportu Boisko i tereny rekreacyjne wokół niego, boisko na 
terenie szkoły 

x   

miejsca rekreacji Tereny rekreacyjne przy „Chatce pod brzozami”  x   

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Ścieżki rowerowe wyznaczone w lesie x   

szkoły Ponad 100 letnia szkoła podstawowa x   

przedszkola Oddział przedszkolny w samodzielnym budynku x   

biblioteki W szkole  x  

placówki opieki społecznej     

placówki służby zdrowia     

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Wieś jest zwodociągowana x   

kanalizacja     

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Droga krajowa nr 11 w bardzo dobrym stanie, 
oświetlona, dobrze oznakowana, boczne drogi w 
dobrym stanie 

x   

chodniki, parkingi Chodnik wzdłuż drogi  krajowej, parking w centralnej 
części wsi 

x   

przystanki Kilka przystanków autobusowych x   

sieć telefoniczna i dostępność internetu Sieć telefoniczna stacjonarna bez problemów  x   

telefonia komórkowa Sieć komórkowa dostępna x   

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) Ok. 50 miejsc pracy w małych firmach na terenie  
wsi 

x   

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich 
produkty 

Piekarnia Kuzaj x   

gastronomia Restauracja Wesoła x   

miejsca noclegowe Brak    

gospodarstwa rolne Ok. 15 różnej wielkości  x  

uprawy hodowle Tradycyjne   x  

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne     

zasoby odnawialnych energii     
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Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki i Gminny Program Odnowy Wsi x   

środki wypracowywane Fundusze uzyskiwane przez stowarzyszenie  x  

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi Pani sołtys x   

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą     

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

Fachowcy w różnych dziedzinach, wielu 
emerytowanych 

 x  

Przedsiębiorcy, sponsorzy Właściciele miejscowych firm x   

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

Jest ich kilkanaście  x  

Pracownicy nauki     

Związki i stowarzyszenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów 
św. Wojciech,  Mniejszość Niemiecka, LZS 
Wojciechów, KBS, Caritas,  Rada sołecka 

x   

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Współpraca z Kulisami Powiatu i  NTO x   

Współpraca zagraniczna i krajowa W ramach partnerstwa gminy  x  

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki Brak     

Strony www www.wojciechow.pl x   

 

       
Warsztaty dla dzieci i seniorów.     Chatka pod brzozami 
 
 

 
Chatka pod brzozami.
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Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT) 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Bogata szata roślinna i zwierzęca. J 
2. Znana historia miejscowości. T 
3. Znane legendy związane z 

Wojciechowem. T  
4. Czyste środowisko. J 
5. Miejsce rekreacji przy boisku. S 
6. Chatka pod brzozami. T 
7. Wyremontowana i droga krajowa nr 11. S 
8. Chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 11. S 
9. Wodociąg we wsi. S 
10. Wyasfaltowane i utwardzone drogi. S 
11. Działające we wsi Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów św. 
Wojciech. J 

12. Strona internetowa miejscowości. B 
13. Przydrożne kapliczki. T 
14. Funkcjonująca we wsi szkoła 

podstawowa. T 
15. Funkcjonujące przedszkole. B 
16. Duże zaangażowanie mieszkańców w 

realizację przedsięwzięć.  J 
17. Zdobywanie nowych umiejętności przez 

mieszkańców.  J 
18. Otwarty na współpracę i współdziałanie 

samorząd gminny. T 
19. Aktywna pani sołtys. T 
20. Wysoki poziom gospodarstw rolnych. B 
21. Aktywni i chętni do współpracy 

miejscowi przedsiębiorcy. T 
22. Przywiązanie do miejscowości. J  
23. Działania zmierzające do „niebycia 

samotnym”. J  
24. Dużo zieleni.  J 
25. Imprezy organizowane przez i dla 

mieszkańców. J 
26. Reaktywowany LZS. J 
27. Funkcjonujący BKS.J 
28. Bliskość Olesna. B 
29. Plac rekreacyjno – sportowy. T 
30. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i 

dorosłych. J 
 

1. Niewykorzystany potencjał młodzieży i jej 
małe zaangażowanie w sprawy wsi. J 

2. Migracja ludności w celach zarobkowych. 
B 

3. Niski przyrost naturalny. J 
4. Mało terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe. S 
5. Ruchliwa droga krajowa nr 11  

przebiegająca przez wieś. S 
6. Niedobry w oświetleniu wsi . S 
7. Konflikty sąsiedzkie.  J 
8. Niewystarczające środki na aktywną 

działalność mieszkańców. B 
9. Brak świetlicy wiejskiej. T 
10. Mała ilość dzieci w klasach szkolnych. J 
11. Zły stan niektórych dróg wewnętrznych. S 
12. Brak miejsc noclegowych. B 
13. Niedostateczne oznakowanie atrakcji 

turystycznych. B 
14. Niewystarczająca ilość ścieżek 

rowerowych. J 
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SZANSE 
ZAGROŻENIA 

1. Dobre położenie komunikacyjne, łatwy 
dojazd do miejscowości. S 

2. Stosunkowo łatwy dostęp do szkolnictwa 
i lecznictwa. J 

3. Budowa ścieżki rowerowej. S 
4. Możliwość pozyskiwania funduszy z 

Gminnego Programu Odnowa Wsi. S 
5. Przychylności władz gminy.  J 
6. Połączenie przedszkola i szkoły w jeden 

zespół. J 
7. Utworzenie szlaku turystycznego. T 
8.   Poprawa poczucia bezpieczeństwa po     
wybudowaniu obwodnicy Olesna. J 

1. Pozostałości po byłym PGR. S 
2. Duży ruch pojazdów na drodze krajowej. S  
3. Likwidacja szkoły. S 
4. Likwidacja przedszkola. S 
5. Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców. S 
6. Braki w oświetleniu wsi. S 
7. Brak środków finansowych na kolejne 
działania mieszkańców. B 
8. Młodzież pozostanie obojętna na działanie 

na rzecz wsi. J 
9. Spadek zainteresowania wsią. T 

 
Położenie Wojciechowa 
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Analiza  Potencjału  Rozwojowego  Wsi  WOJCIECHÓW 

 
 
silne strony  szanse 
 
słabe strony  zagrożenia 
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Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego    (+) = 
9 1 

1 1 

Wnioski:  Obszar mocny, otoczenie w równowadze. 
Zalecenia:  Wykorzystać mocne strony w eliminowani słabości.  
 

Standard życia (warunki materialne)     ( + ) - 
5 3 

4 6 

Wnioski: Obszar mocny. Otoczenie słabe. 
Zalecenia: Wrzystać mocne strony w eliminowaniu słabości. 
 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  ( + ) +  
12 4 

5 1 

Wnioski: Obszar i otoczenie mocne. 
Zalecenia: Wykorzystać mocne strony  w eliminowaniu słabości. 
 
 

Byt (warunki ekonomiczne)    ( + ) + 
  

4 0 

4 1 

 
Wnioski: Obszar zrównoważony, otoczenie słabe. 
Zalecenia:  Wykorzystać mocne strony w procesie Odnowy Wsi w przyszłości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 
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WIZJA 

 

Wizja hasłowa:  
Wojciechów – spokojna, przyjazna aktywnym ludziom wieś oleskiej krainy.  
 

Wizja wsi opisowa:   
 
Wieś aktywnych i ambitnych ludzi, otwarta na nowych mieszkańców. Z bogatym zapleczem 
rekreacyjno – sportowym dostępnym również dla turystów i spragnionych odpoczynku w 
zdrowym i cichym miejscu. Przyjazne miejsce harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży i 
dorosłych mieszkańców otwarte na wielokulturową współpracę.   
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA WOJCIECHÓW 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. Budowanie więzi między 
mieszkańcami. Poprawa 
stanu integracji społecznej.  

 

1.Organizowanie spotkań byłych i 
obecnych mieszkańców 
Wojciechowa. 

2015-2020 
Środki własne/ 
Fundusz sołecki  

 2. Utworzenie Koła Gospodyń 
Wiejskich 

2016 
Środki własne 

3.Pobudzenie świadomości 
mieszkańców o  historyczno – 
kulturowej wartości wsi. 

2015-2020 
Środki własne 

4. Utworzenie klubu pod nazwą 
„Uśmiech seniora”. 

2015-2020 Środki własne/ 
Środki gminy/ EFS 

5.Cykliczna organizacja festynu pod 
nazwą MAMA, TATO I JA. 

2015-2020 Środki własne/ 
Fundusz sołecki 

2. Wzmocnienie wizerunku 
wsi 

 

1. Tablice informacyjne o walorach 
miejscowości. 

2016 Środki własne/ 
Praca własna 

2. Połączenie wsi z innymi 
miejscowościami za pomocą ścieżek 
rowerowych. 

2015-2020 
Środki gminy/Środki 

pomocowe 

3. Organizacja leśnych rajdów 
rowerowych. 

2015-2020 Środki własne/ 
Środki gminne 

4. Organizowanie tematycznych 
rajdów rowerowych, np. ze 
zbieraniem ziół; odwiedzaniem 
zabytków przeszłości itp. 

2015-2020 
Środki własne/ 
Fundusz sołecki 

B. STANDARD  ŻYCIA 

1. Poprawa i rozwój 
infrastruktury społecznej. 

1. Utworzenie świetlicy wiejskiej. 2015-2020 Fundusz sołecki/ 
środki pomocowe 

2. Rozbudowa placu rekreacyjnego o 
urządzenia placu zabaw dla dzieci. 

2015-2020 Własna 
praca/Fundusz 
sołecki/ Środki 

pomocowe/ środki 
gminy 

3. Ogrodzenie kompleksu rekreacyjno 
– sportowego. 

2015-2020 Środki 
własne/Fundusz 

sołecki 

4.1. Budowa ścieżki rekreacyjnej 
wzdłuż Stobrawy. 
4.2. Wykonanie elementów 
drewnianych do ścieżki. 

2015-2020 Praca własna/ 
Fundusz sołecki/ 

Środki 
Nadleśnictwa/ 
Środki gminy 

5. Realizacja ścieżki zmysłów. 2016 Środki pomocowe/ 
Fundusz sołecki 

2. Poprawa bezpieczeństwa i 
stanu infrastruktury 

 

1. Poprawa stanu oświetlenia wsi. 2015-2020 Środki gminy/Środki 
pomocowe/Praca 

własna 
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2. Rozwijanie infrastruktury związanej 
z bezpieczeństwem mieszkańców. 

2015-2020 Środki pomocowe/ 
praca własna/ 
Środki gminy 

3. Poprawa stanu nawierzchni dróg. 2015-2020 Środki 
Gminne/RPO/ 
Środki pomocowe 

 4. Organizacja szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy i ratownictwa 
drogowego. 

2016 Środki własne 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Wzrost poziomu 

zaangażowania i 

współdziałania 

mieszkańców.  

 

 

1.Kontynuacja działań 
rozpowszechniających  informacje o 
ścieżkach rowerowych. 

2015 Środki gminne/ 
Fundusz sołecki 

2. Spotkania poświecone  
racjonalnemu żywieniu oraz 
zagospodarowaniu ogródków 
przydomowych.  

2016 Środki własne 

3. Kontynuacja spotkań 
mieszkańców z okazji różnych świąt, 
np. Dnia Kobiet,  wigilijne i 
noworoczne, andrzejki itp. 

2015-2020 Praca własna/ 
Środki własne 

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

2015-2020 Środki własne 

 5.  Urządzenie przystani rowerowej 
dla uczestników rajdów, turystów i 
mieszkańców. 

2017 Środki pomocowe/ 

Fundusz sołecki 

2. Edukacja dla wszystkich 

mieszkańców. Zdobywanie 

wiedzy, umiejętności i 

doświadczeń przez 

mieszkańców wsi.           

 

1. Organizacja kursów:  
- kurs zdrowego żywienia,   
- florystyka, 
- nauka języka angielskiego i 
niemieckiego, 
- kurs udzielania pierwszej pomocy, 
-  kurs komputerowy 40+  
- kurs instruktorów sportowych 

2015-2020 Środki własne 

2. Organizacja spotkań dla dzieci 

związanym z bezpieczeństwem i 

zagrożeniami, m.in. kurs udzielania 

pierwszej pomocy 

2018 Środki własne 

3. Organizacja warsztatów 

kulinarnych  – dla dorosłych, 

młodzieży i dzieci – Jak gotować 

inaczej, ale dobrze. 

2016 Środki własne 

D. BYT 

1. Promocja wsi 1. Upowszechnienie informacji o wsi 
na portalach społecznościowych. 

2016 Środki 
własne/Środki 

Gminne  

2.  Bieżące i systematyczne 
uaktualnianie strony internetowej.   
 

2015 

Praca własna 
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3. Aktywny udział w różnych 
uroczystościach na terenie gminy, 
powiatu i województwa. 

2015-2020 
Środki własne/Środki 

gminne 

4. Opracowanie ulotek promujących 
wieś i jej zasoby. 

2017 Środki własne/ 
Fundusz sołecki 

1. Rozwój 
przedsiębiorczości oraz 
zarobkowanie przez 
mieszkańców wsi. 

2. Stwarzanie warunków 
sprzyjających 
rozwojowi 
przedsiębiorczości 
lokalnej 

 

1. Utworzenie  serwisu rowerowego 
na wsi. 
 

2016 Środki 
własne/Środki 

Gminne  

2. Organizacja imprez przynoszących 
zyski stowarzyszeniu.  

2015-2020 Środki własne 

3. Stworzenie oferty szkoleniowej 
dla mieszkańców poszerzającej 
możliwości zdobywania pracy: 
- kurs kosmetyczny 
- kurs florystyczny 
- kurs projektowania ogrodów 
przydomowych 
- kurs opiekunów dzieci i osób 
starszych 

2015-2020 Środki pomocowe/ 
Fundusz sołecki 

4. Szkolenia z przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich. 

2016  Środki gminne 

5. Wspieranie miejscowych firm 
poprzez promowanie ich wyrobów 
w czasie organizowanych imprez. 

2015-2020             Środki własne 
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 Załączniki: 

Zał. 1 Wyniki ankietyzacji mieszkańców sołectwa. 

 Analiza ankiety dotyczącej wyznaczenia kierunków rozwoju Wojciechowa na lata 

2015 – 2020. W ankiecie udział wzięło 55 mieszkańców. 

Ankieta – Wojciechów 

Szanowni Państwo! 
W ramach współpracy z Fundacją Batorego, Fundacją Zielona Akcja i Stowarzyszeniem LGD Górna 
Prosna będziemy aktualizować sołecką strategię rozwoju naszej miejscowości na lata 2015 – 2020,  
w związku z tym prosimy Państwa o odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej.  
Ankieta jest anonimowa, a jej główny cel to poznanie opinii mieszkańców o kierunkach rozwoju 
Wojciechowa. 
 

1. Od ilu lat Pani/Pan zamieszkuje w Wojciechowie. 

Respondenci podali od 10 lat do 62 lat. 
2. Z których działań zrealizowanych do 2014 roku jest Pani/Pan najbardziej zadowolony? 

o Boisko – 22  
o Wiata – 29  
o Plac zabaw – 17  
o Remont drogi krajowej – 24  
o Oświetlenie wsi – 12  
o Imprezy okolicznościowe – 22  

Prosimy zaznaczyć kilka odpowiedzi. 
 
3. Czy fundusz sołecki  był wydatkowany wg Pani/Pana na najważniejsze potrzeby wsi? 
  

Tak x 49  Nie x1   Nie wiem  x 5  
 
4. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y organizowaniem imprez okolicznościowych? 
  

Tak x 52  Nie x 1   Nie wiem x 2 
 
5. Czy uczestniczy Pani/Pan w zebraniach wiejskich? 
  

Tak x 49 
  

Nie x 6 
 
Jeśli nie to dlaczego? – kilka odpowiedzi: 
- Brak czasu 
- Praca 
- Bo na zebranie idzie jeden z członków rodziny 
 
6. Jaka droga informacji o działaniach na rzecz wsi jest dla Pani/Pana odpowiednia? 
- plakaty – 35  
- strona internetowa – 14  
- kwerenda (lista od mieszkańca do mieszkańca) - 2 
- zaproszenia dostarczane do domu – 14  
- inne – jakie? – 8 tj. sms – 2; telefon – 2   
7. Wymień jakie działania w latach 2015 – 2020 powinny być zrealizowane na wsi. 
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- świetlica wiejska - 21 
- kontynuacja oświetlenia wsi - 15 
- poprawa nawierzchni dróg - 9 
- dalsza rozbudowa i urządzenie terenu wokół chatki pod brzozami - 8 
-organizacja spotkań dla emerytów – 6 
- świetlica dla młodzieży – 5 
- założenie klubu dla kobiet – 4 
- imprezy dla dzieci – 4  
- kanalizacja wsi – 3 
- ścieżki rowerowe – 3 
- ułożenie asfaltu na drodze piaskowej – 3 
- ogrodzenie boiska – 2 
- rozbudowa obiektów rekreacyjnych - 2 
8. Czy wyrażasz chęć pomocy w pracach na rzecz Twojej wsi 
  

Tak x 54 osób 
  

Nie x 1 osoba 
 
Jeśli tak to w jakiej formie. 
- praca przy organizacji imprez 
- sprzątanie terenu 
- praca społeczna 
- praca fizyczna 
- praca przy organizacji dożynek 
- w utrzymaniu czystości 
- remonty, naprawy 
- usługi spawalnicze 
 
Podaj swoją płeć 

o Kobieta  x 29 osób 
o Mężczyzna x 26 osób 

 
Wiek  

o Do 18 lat – 1 osoba 
o Do 30 lat – 3 osoby 
o Do 40 lat – 8 osób 
o Do 50 lat – 5 osób                                                                                                       
o Do 60 lat – 12 osób 
o Powyżej 60 lat – 26 osób 

 
 
Informacje zebrane zostaną wykorzystane do opracowania aktualnej strategii rozwoju naszej wsi. 
Ankietę po wypełnieniu prosimy prosimy wrzucić do skrzynki w Sklepie u Bazdonia lub w Piekarni u 
Kuzaja. 

 
       Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
       Grupa Odnowy Wsi Wojciechów 
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Zał. 2   System komunikacji pomiędzy mieszkańcami sołectwa 

Mieszkańcy stosują od wielu lat tradycyjny system komunikacji i przekazywania 

informacji polegający na ich przekazywaniu od sąsiada do sąsiada. W ostatnich latach, a jest 

to związane z utworzeniem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów św. Wojciech, 

informacje o działaniach na wsi są przekazywane za pomocą strony www.wojciechow.pl lub 

za pomocą prasy lokalnej. Mieszkańcy, co podkreślili także w ankiecie lubią tradycyjną formę 

przekazu informacji tzw. kwerendę. Młodzi preferują Internet, sms  i facebooka. Właśnie 

facebook staje się główną platformą przekazywania informacji.  

http://www.wojciechow.pl/

