
UCHWAŁA XXXIV/235/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Krzyżowice na lata 2017-2023
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875)  Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy miejscowości Krzyżowice na lata 2017-2023, stanowiący Załącznik 
do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/235/2017

Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 listopada 2017 r.

GMINA OLSZANKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE na lata 2017-2023
Spis treści:
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II. Charakterystyka  miejscowości

III. Inwentaryzacja  zasobów

1) Zasoby  przyrodnicze.

2) Dziedzictwo kulturowe.

3) Obiekty  i tereny.

4) Infrastruktura  społeczna.

5) Infrastruktura techniczna.

6) Gospodarka i rolnictwo.

7) Kapitał społeczny i ludzki.

IV. Analiza SWOT

V. Opis miejsc o szczególnym znaczeniu

VI. Planowane zadania i przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2020

VII. Zachowanie istniejących dóbr kultury  i kultu  religijnego, promocja Gminy

VII. Finansowanie

VIII. Galeria zdjęć

Wstęp
Plan Odnowy Miejscowości Krzyżowice jest uszczegółowieniem i konkretyzacją narastających 

potrzeb społeczności wiejskiej w zakresie realizacji zarówno przez samorząd gminy, organizacje 
społeczne jak i samych mieszkańców niezbędnych zadań inwestycyjnych, i przedsięwzięć, które 
w sposób istotny poprawią warunki zamieszkiwania i życia społeczności naszej wsi. Możliwości 
pozyskiwania środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej , szczególnie 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zrodziły potrzebę sporządzenia takiego planu.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wsi Krzyżowice i dokonaniu analizy 
Planu Rozwoju Miejscowości Krzyżowice uszczegółowiono zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia 

Id: 4F425101-DB4A-4956-BE30-F82BD1261F15. Podpisany Strona 1



do realizacji, które zawarto w nowym dokumencie. Została określona aktualna kondycja oraz zasoby 
służące odnowie miejscowości. Poprzez analizę SWOT, zestawiono słabe i mocne strony 
Krzyżowic, wskazując jednocześnie szanse i zagrożenia miejscowości.Sporządzony przez Radę 
Sołecką przy udziale miejscowych organizacji społecznych Plan Odnowy Miejscowości Krzyżowice 
został zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Krzyżowice, a następnie przedstawiony do 
uchwalenia Radzie Gminy Olszanka.

Charakterystyka  miejscowości
Wieś Krzyżowice położona jest w północnej części Gminy Olszanka, na obszarze makroregionu 

Niziny Śląskiej. Obszar Sołectwa wynosi 1090,10 ha. Według stanu na dzień 30 czerwiec 2010 roku 
wieś  Krzyżowice liczy 559 mieszkańców. Jest jednym z dziesięciu sołectw Gminy Olszanka. Przez 
wieś przebiega droga wojewódzka Nr 401, łącząca  Brzeg  z autostradą A4.

Krzyżowice charakteryzuje zabudowa zwarta. Architektonicznie można by „podzielić” wieś na 
część o zabudowie historycznej z początku XX wieku , z zabudową zagrodową, z dwoma pałacami 
– dawna posiadłość rodziny von Pheil. Budynki mieszkalne   w  większości ustawione kalenicowo 
do drogi. Jedna z  najstarszych wsi na ziemi brzeskiej, założona na planie owalnicy , z usytuowanym 
w centralnym miejscu przepięknym średniowiecznym kościołem, krytym gontem, z drewnianą, 
strzelistą wieżą,  w którego wnętrzu znajdują się średniowieczne polichromie ścienne. Rodowód wsi 
sięga czasów rzymskich.  Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1273 roku z „ Kodeksu 
Dyplomatycznego  Katedry Krakowskiej”.  Późniejsza o niej wzmianka  pochodzi z 1288 r. 
i występuje tam pod nazwą  Crisowiz. Krzyżowice leżą na tzw. „szlaku polichromii brzeskich”.

Obecnie nierozłącznym elementem zabudowy jest blokowisko – ślad powojennej historii 
związanej z powstaniem na terenie majątku ziemskiego, po byłych właścicielach Krzyżowic,  
Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Koniec XX w. i początek  XXI w. przyniósł rozbudowę wsi. 
Powstały nowe osiedla domów jednorodzinnych od strony wschodniej, zachodniej, północnej 
i południowej.

Krzyżowice to miejsce urodzin  Franciszka Krzyszowica ( 1370-1432), który jako wybitny 
naukowiec, profesor, teolog i kanonik, dwukrotnie pełnił funkcję  rektora Uniwersytetu 
Krakowskiego.

Również na terenie Krzyżowic znajduje się unikalny w skali Europy park-pomnik poświęcony 
poległym i zaginionym podczas I wojny światowej mieszkańcom. Historia tej miejscowości  jest 
bardzo ciekawa i obfituje w wiele wydarzeń. Dzisiaj często  już niektóre z nich funkcjonują 
w formie legend. np.:

- legenda o rozbójniku Krzysztofie Czarnym

- stacjonowanie wojsk Napoleona Bonaparte

- ucieczka po przegranej bitwie pod Małujowicami króla pruskiego Fryderyka Wielkiego, który to 
przykryty przez adiutanta beczką na której stał kosz z kociętami uszedł z życiem przed wojskami 
austriackimi.

Po II wojnie światowej osiedlili się tutaj przesiedleńcy z Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej, zajętych już wówczas na mocy  układu jałtańskiego przez Związek Radziecki. 
Pochodzą głównie z okolic Lwowa, Stanisławowa i Tarnopola. Druga fala osiedleńcza to lata 
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte , kiedy to z całej polski zjeżdżali młodzi ludzie, by pracować 
w PGR-ze.

Dziś miejscowość jest zadbana, dzięki czemu zdobywała nagrody i wyróżnienia w konkursach 
na „najpiękniejszą wieś”. W 1997r. Krzyżowice przystąpiły do programu Odnowa Wsi. Od tego 
czasu wzrosła aktywność społeczeństwa. Mieszkańcy starają się by wieś rozwijała się zarówno 
w sferze ekonomicznej, kulturalnej i infrastrukturalnej, dbając jednocześnie o jej atrakcyjny 
wygląd.  Od 1999 roku prężnie działa Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic, którego liczne 
inicjatywy  takie jak -  organizacja w 2001r. sesji popularno-naukowej z okazji 630 rocznicy 
urodzin Franciszka z Krzyszowic, lub  w 2003r. obchody 730-lecia Krzyżowic, sprzyjają 
ogólnemu rozwojowi miejscowości. Od 2001 roku przez TPK  przy współudziale różnych 
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organizacji, instytucji i samorządów lokalnych, regionalnych oraz zagranicznych, organizowana 
jest cykliczna impreza międzynarodowa pod nazwą Europejskie Targi Chłopskie. Targi mają 
charakter promujący wieś  i produkty wytwarzane przez mieszkańców wsi naszego regionu, co 
ma sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości, kreatywności  i rozwojowi sprzedaży bezpośredniej. 
Jednym ze znaczących projektów zrealizowanych  z Kontraktu Wojewódzkiego w 2003 roku, 
przez Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic, jest Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego, służące 
lokalnej ludności. W 2004r. został zrealizowany projekt z odnowy wsi replika „Pokłonu Trzech 
Króli” promujący szlak średniowiecznych polichromii brzeskich.

Inwentaryzacja  zasobów         
Zasoby  przyrodnicze.
Charakterystyczną cechą krajobrazu przyrodniczego Krzyżowic  są duże połacie pól 

uprawnych, resztki alei przy drogach dojazdowych do pól oraz niewielki las przy drodze 
wojewódzkiej w kierunku Brzegu przylegający do wsi, mały park lipowy w centrum wsi  
o charakterze historycznym, a także  charakterystyczne dla tych terenów zadrzewienia śródpolne 
układające się w „ falujące wstęgi”. Zachodnią granicę sołectwa wyznacza kanał przerzutowy 
wody pitnej dla miasta Wrocławia. Kilka starych dębów, dwa miłorzęby japońskie, dwie stare 
sosny czarne, modrzew i kilka kasztanowców to pozostałość parku przypałacowego. Plac 
kościelny otaczają ponad stu-letnie  lipy. Ciekawostką jest aleja dębowa, zachowana w dość 
dobrym stanie prowadząca do „ spalonego majątku”. Obecnie w ogródkach przydomowych 
królują  świerki , tuje i jałowce. Dbałość o zachowanie drzewostanu liściastego wywołała 
potrzebę nowych nasadzeń  jaworów  przy drodze gminnej za kościołem, klonów, akacji i  lip. Na 
terenie sołectwa znajdują się ujęcia głębinowe stanowiące główne źródło wody pitnej dla 
mieszkańców miasta Brzeg i okolicznych wsi.

Dziedzictwo kulturowe.
Wieś Krzyżowice ma bogatą historię. Leży na szlaku polichromii brzeskich. Najstarszym 

zabytkiem jest średniowieczny kościółek kryty gontem, który w 1963r. staraniem ówczesnego 
proboszcza ks. kan. Franciszka  Kasperka, został wyremontowany i oddany do użytku. Ściany 
prezbiterium  pokrywają polichromie z przełomu XIV i XV w. W kościele znajduje się gotycka 
kamienna chrzcielnica. Ciekawostką jest podwójny drewniany chór. Kościół od strony północnej 
otacza kamienny mur, a od strony południowej mur z cegły.  W latach  80-tych XX wieku 
mieszkańcy wsi dobudowali do kościoła kaplicę boczną –utrzymaną w dyscyplinie 
architektonicznej całej budowli -   z tablicą pamiątkową poświęconą pamięci pomordowanym  
przez UPA na wschodzie. Zabudowa wsi jest w większości zabytkowa. Budynki mieszkalne 
pochodzą z końca XIX i początku XX w. Stan techniczny jest różny. Część budynków jest 
wyremontowana. Dwa pałace , dawna posiadłość rodziny von Pheil , obecnie zmieniły swoją 
funkcję. W jednym mieszkają byli pracownicy PGR ( został wyremontowany i mieszkańcy dbają 
o jego estetykę), a w drugim znajduje się siedziba GOKiS , przedszkole, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i siedziba  LGD  Brzeska  Wieś Historyczna – ma wymieniony dach i okna 
wymaga remontu elewacji. Cmentarz od strony południowej otacza mauzoleum gdzie znajdują się 
grobowce rodu von Pheil.  Zabytkowy budynek po karczmie – obecnie jest tu sklep i jest 
własnością prywatną  wymaga kapitalnego remontu.

W budynku po byłej szkole podstawowej znajduje się obecnie Wiejskie Centrum Rozwoju 
Lokalnego , które prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic. Stowarzyszenie to jest 
inicjatorem życia kulturalnego we wsi. Powstał swoisty kalendarz imprez i uroczystości 
wiejskich. Jedna z najbardziej znaczących to Europejskie Targi Chłopskie organizowane od 
2001 r.  Przy głównym skrzyżowaniu stoi głaz z tablicą pamiątkową z okazji 730-lecia 
Krzyżowic. Mieszkańcy kultywują tradycje katolickie jak i patriotyczne.

Obiekty  i tereny.
Na terenie wsi znajduje się kilka miejsc i placów, które służą mieszkańcom, a wymagają 

odpowiedniego zagospodarowania. W centrum miejscowości jest boisko wiejskie, które sąsiaduje 
z GOKiS i Wiejskim Centrum Rozwoju Lokalnego tworząc swoisty kompleks rekreacyjno – 
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sportowy , służący spotkaniom integracyjnym. Również tu przy siedzibie TPK znajduje się plac 
zabaw dla dzieci. Oprócz tego w Krzyżowicach jest  Świetlica Wiejska wybudowana w latach 
osiemdziesiątych XX w.  w większości przez mieszkańców wsi. W budynku tym brakuje 
ogrzewania.  Na placu przy kościele w 2004r. Została ustawiona replika polichromii  z naszego 
kościoła „ Pokłon trzech króli”. Oprócz tego są tu tablice informacyjne dla turystów. Plac ten 
wymaga jeszcze lepszego zagospodarowania. Brakuje większego parkingu i ławek.

Infrastruktura  społeczna.
Istniejąca infrastruktura społeczna wymaga modernizacji, remontów i wyposażenia. 

W Krzyżowicach znajdują się  trzy obiekty spełniające funkcje społeczne. Świetlica wiejska, 
wykorzystywana do organizacji uroczystości wiejskich, gminnych i okolicznościowych. Wymaga  
zainstalowania ogrzewania, stałych napraw i remontów oraz doposażenia w niezbędny sprzęt. 
Siłownia, z której korzysta młodzież. Tu, również wymagany jest remont jak i doposażenie. 
Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego przy siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic, 
najczęściej wykorzystywane przez mieszkańców miejsce, staraniem stowarzyszenia dobrze 
wyposażone w sprzęt, lecz budynek wymaga remontu dachu, ogrzewania i wymiany okien i drzwi 
wejściowych. W sąsiedztwie WCRL znajduje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, a także 
biblioteka, Przedszkole Publiczne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i LGD Brzeska Wieś 
Historyczna. Instytucje te znajdują się w budynku „ nowego pałacu”. Pomimo prowadzonych 
remontów – wymiany części okien oraz remontu dachu – pałac ciągle wymaga dokończenia prac 
modernizacyjnych i rewitalizacyjnych. Przylegające do tych obiektów boisko sportowe 
nie posiada infrastruktury technicznej do zabezpieczenia organizowanych tu imprez między 
innymi Europejskich Targów Chłopskich.

Infrastruktura techniczna.
Wieś jest w pełni zwodociągowana i skanalizowana. Woda dostarczana jest przez SUW 

Gierszowice przez Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.  Kanalizacja została 
wybudowana w latach 2005-2006. Wieś jest stelefonizowana, cyfrowa centrala daje pełną 
możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego. Odpady gromadzone są w kontenerach 
ustawionych przy posesjach i odbierane przez firmę REMONDIS, wcześniej Zakład Higieny 
Komunalnej w Brzegu. Została wprowadzona segregacja śmieci. Usługi w zakresie energetyki 
zapewnia firma TURON S.A. Drogi główne są oświetlone. Są miejsca, które wymagają 
doświetlenia. Mieszkańcy ogrzewają swoje mieszkania głównie węglem poprzez własne instalacje 
grzewcze. Istnieje zainteresowanie nowymi, ekologicznymi źródłami energii, lecz wysokie ceny 
stanowią dla większości zainteresowanych główną barierę. We wsi nie ma gazociągu. Mieszkańcy 
korzystają z gazu z butli. Przez Krzyżowice przebiega droga wojewódzka Nr 401 prowadząca 
bezpośrednio do autostrady A4 Zgorzelec - Medyka oraz droga wojewódzka Nr 462  Stobrawa- 
Kopanie- Łosiów –Pogorzela-Olszanka- Krzyżowice. Przy obydwu drogach są wybudowane 
chodniki oraz kanalizacja burzowa. Utwardzenia wymagają drogi osiedlowe i transportu rolnego, 
które mogły by spełniać również rolę ścieżek rowerowych gwarantując bezpieczeństwo 
rowerzystom przy wzmożonym ruchu  samochodowym na drogach wojewódzkich.

Gospodarka i rolnictwo.
Krzyżowice to wieś o charakterze rolniczym. Grunty  rolne  w przeważającej części w klasie III 

i IV, scharakteryzowane  jako dobre gleby pszenno – buraczane. Główne uprawy to pszenica, 
rzepak, kukurydza i ziemniaki. We wsi znajduje się około 48 gospodarstw rolnych i jedna Spółka 
Pracownicza „Rola” powstała na bazie byłego PGR. Są to bardzo zróżnicowane pod względem 
wielkości gospodarstwa. W większości są to małe  od 6-10 ha  i kilka od 20-30 ha gospodarstw, 
oprócz Spółki rola , która uprawia ponad 600 ha. W wyniku przemian strukturalnych w rolnictwie 
zminimalizowana została hodowla. Położenie Krzyżowic w odległości 6 km od miasta Brzeg jest 
między innymi przyczyną słabo rozwiniętej strefy usługowej. W miejscowości znajdują się dwa 
sklepy spożywcze oraz firma PW  Kozicki Zbigniew  i OW  „Junior” , świadczące usługi 
w zakresie budownictwa i transportu. Mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą często 
mają swoje firmy w sąsiednim Brzegu oraz strefie gospodarczej Gminy Skarbimierz (odległość 
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ok. 4 km ) np. Firma „Pinus”. Zauważa się powolną zmianę charakteru wsi. Mieszkańcy szukają 
zatrudnienia w powiecie brzeskim i regionie , wieś zaczyna spełniać funkcje „sypialni”.

Kapitał społeczny i ludzki.
Wzrastająca świadomość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym wsi wymusiła 

potrzebę powstania organizacji społecznych.  W 1997r.  Krzyżowice przystąpiły, jako jedno 
z pierwszych sołectw , do  wojewódzkiego programu Odnowa Wsi. Już w 2000r. bardzo prężnie 
zaczęło działać Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic, które było i nadal jest inicjatorem wielu 
działań społeczno-kulturalnych. Partnerska współpraca z Radą Sołecką, Radą Parafialną, 
Ochotniczą Strażą Pożarną i młodzieżowo-dziecięcym Klubem 4H to sukcesy , które  odbiły się 
szerokim echem w regionie , kraju i zagranicą. Powstają również inicjatywy indywidualne takie 
jak udział w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów i zdobycie PERŁY 
2013 za kandybał na Polagra Food w Poznaniu w 2013r. a także próby sięgania po fundusze 
unijne  w celu wspomożenia dodatkowymi zajęciami edukacyjno- sportowymi dla dzieci , 
młodzieży i dorosłych, mające na celu wyrównywanie szans oraz promocję zdrowego stylu życia. 
W Krzyżowicach działa młodzieżowa sekcja sportów siłowych. Mieszkańcy poszukują 
aktywnych form spędzania wolnego czasu. Niektórzy z nich wraz z mieszkańcami innych wsi 
Gminy tworzą drużynę piłki nożnej  – średnia wieku 40+, a wśród pań popularność zdobył 
„nordic walking”. Od stycznia 2014r. wydawana jest przez OSP Krzyżowice gazetka „Głos 
Krzyżowic”, która ma charakter informacyjno-edukacyjny z wkładką historii lokalnej. Wspólna 
praca na rzecz naszej „ Małej Ojczyzny” i identyfikacja z tym regionem ( co nie było łatwe po II 
wojnie światowej )  są jednym z czynników  ogólnego rozwoju miejscowości.

Analiza SWOT
Analiza SWOT przeprowadzona została przy udziale Rady Sołeckiej, Towarzystwa Przyjaciół 

Krzyżowic, Ochotniczej Straży Pożarnej  i Rady Parafialnej. Celem analizy jest zebranie 
i przedstawienie w uporządkowany sposób informacji, które będą służyły do opracowania 
scenariuszy rozwoju Sołectwa. Silne strony przedstawione w analizie mówią o atutach 
Krzyżowic. Słabe strony przedstawiają skalę problemów.

SILNE STRONY MIEJSCOWOŚCI:
- Wysoka kultura rolna – dobre gleby do produkcji rolnej;

- Dogodne położenie na szlaku komunikacyjnym. Bliskość autostrady A-4;

- Działalność organizacji i stowarzyszeń;

- Bogate tradycje pracowitości i gospodarności mieszkańców;

- Istniejące kontakty zagraniczne;

- Występujące zabytki;

- Przystąpienie do Programu „Odnowa Wsi” i jego realizacja;

- Kultywowanie tradycji;

- Estetyka wsi;

- Dobra infrastruktura techniczna;

- Wysoka aktywność społeczna;

- Tradycje regionalne – potrawy;

- Istniejące działki pod zabudowę;

- Wykształcona młodzież;

- Wzrastająca świadomość ekologiczna.

SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI:
- Zubożałe i starzejące się społeczeństwo;
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- Mała ilość miejsc pracy – wysokie bezrobocie;

- Migracja  młodych i wykształconych  ludzi;

- Niska aktywność gospodarcza poza rolnictwem;

- Brak bazy gastronomiczno-turystycznej;

- Brak zbiorników retencyjnych;

- Słaba promocja dziedzictwa kulturowego.

- Słabe zagospodarowanie wspólnych miejsc spotkań, boiska;

- Brak ścieżek rowerowych;

- Słabe zalesienie, degradacja trwałych użytków zielonych;

- Brak parkingów we wsi;

- Zły stan techniczny dróg dojazdowych do pól.

SZANSE DLA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI:
- Minimalizacja bezrobocia;

- Bardzo dobre położenie komunikacyjne;

- Możliwość aktywnego rozwoju każdej formy usług i nieuciążliwego przemysłu;

- Istniejące kontakty zagraniczne;

- Realizacja programu „Odnowa Wsi”;

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego;

- Rozwój sprzedaży bezpośredniej płodów rolnych.

- Estetyczny wygląd wsi oraz jej atrakcyjność;

- Renowacja zabytków;

- Skuteczna ochrona środowiska naturalnego;

- Poprawa istniejącej infrastruktury – naprawa dróg;

- Rewitalizacja trwałych użytków zielonych;

- Zatrzymanie młodzieży na wsi poprzez tworzenie dobrego klimatu dla inwestorów, likwidację 
bezrobocia.

ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI:
- Brak możliwości rozwoju rolnictwa;

- Dalszy rozwój bezrobocia;

- Brak możliwości realizacji zadań inwestycyjnych – brak środków finansowych;

- Degradacja środowiska naturalnego;

- Zubożenie wsi;

- Degradacja istniejących obiektów zabytkowych;

- Migracja ludzi młodych ze wsi – starzejące się społeczeństwo.

Opis miejsc o szczególnym znaczeniu 
W Krzyżowicach jest kilka miejsc służących  zaspokajaniu potrzeb  mieszkańców, 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. Najważniejsze z nich, gdzie koncentruje się 
życie kulturalno – społeczne, to siedziba TPK z WCRL i przylegającymi  do nich boiskiem 
sportowym , parkiem,  placem zabaw dla dzieci placem rekreacyjnym z wyznaczonym miejscem 
na ognisko, Remizą Strażacką i GOKiS , tworząc swoisty kompleks w centrum wsi.   Świetlica 
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Wiejska to drugie z takich miejsc, które pięknie łączy się z placem , gdzie usytuowana jest replika  
Pokłonu Trzech Króli, tablice informacyjne , w sąsiedztwie zabytkowego kościoła, otoczone 
zabytkową zabudową mieszkalną wsi.
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Planowane zadania i przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2020

Lp. Nazwa zadania lub 
przedsięwzięcia Cel realizacji Przeznaczenie

Okres 
realizacji
(miesiąc, 

rok)

Harmonogram
realizacji

Kwota 
końcowa 

i źródło jej 
pozyskania

1. Remont kościoła, 
podświetlenie wieży Ochrona  zabytku

Zachowanie 
istniejących dóbr 
kultury  i kultu  
religijnego, 
promocja Gminy

2017-2023

2018-2023 przygotowanie 
dokumentacji
realizacja, prace 
konserwatorskie

300.000,00
PROW- Odnowa 
i rozwój wsi, 
Parafia Pogorzela , 
wojewódzki 
konserwator 
zabytków

2. Modernizacja i remont 
GOKiS

Ochrona zabytku, poprawa 
estetyki i funkcjonalności obiektu

Mieszkańcy  
miejscowości , 
Gminy i Regionu

2019-2023
2019 przygotowanie 
dokumentacji
2021-2022 realizacja

5000.000,00
PROW- Odnowa 
i rozwój wsi , 
Gmina Olszanka

3. Zagospodarowanie boiska 
sportowego

Poprawa funkcjonalności, rozwój 
działalności sportowej i zachowań  
prozdrowotnego, aktywnego 
spędzania wolnego czasu, 
integracja społeczna

Mieszkańcy 
miejscowości, 
Gminy, zapraszani 
goście z kraju 
i zagranicy

2017-2020
2018 przygotowanie 
dokumentacji 
i rozpoczęcie realizacji

60.000,00
GOKiS i Rada 
Sołecka

4. Organizacja Europejskich 
Targów Chłopskich

Promocja Gminy i Regionu, 
popularyzacja sprzedaży 
bezpośredniej i produktu lokalnego

Mieszkańcy 
województwa, kraju 
i goście z zagranicy

2017-2023 2017-2023 realizacja 
zadania w każdym roku

50.000,00
TPK, GOKiS, 
LEADER, PROW

5.
Wydawnictwa i tablice 
informacyjne, oznaczenie 
szlaku polichromii

Promocja  miejscowości Turystyka 2017-2023

Wykonanie i ustawienie 
tablic opisowych,
przygotowywanie i
wydawanie, biuletynów 
,gazetek

40.000,00
LEADER, PROW, 
Rada Sołecka, 
sponsorzy

6.

Instalacja grzewcza 
w Świetlicy Wiejskiej, 
doposażenie w niezbędny 
sprzęt

Pełne wykorzystanie istniejącej już 
infrastruktury technicznej, 
zabezpieczenie przed niszczeniem

Mieszkańcy 2019-2021

Wykonanie niezbędnej 
dokumentacji, zakup 
sprzętu, realizacja 
projektu

  120.000,00
GOKiS , PROW
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7. Wykonanie parkingu przy 
cmentarzu Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańcy 2018-2019 Odpowiednie 

pozwolenia,realizacja

50.000,00
Parafia Pogorzela, 
Rada Sołecka

8. Remont dróg transportu 
rolniczego, gminnych

Poprawa bezpieczeństwa, 
ograniczenie ruchu rolniczego na 
drogach wojewódzkich, 
wykorzystanie gminnej 
infrastruktury drogowej do celów 
rekreacyjnych jako ścieżki 
rowerowe

Mieszkańcy- 
użytkownicy dróg, 
działalność 
gospodarczo - 
rekreacyjna

2017-2023
Zabezpieczenie 
dokumentacyjne, 
realizacja

700.000,00
Gmina, PROW, 
środki WFOGRiL

9.

Remont  budynku po byłej 
szkole – siedziba TPK ( 
dach, okna drzwi, sieć 
elektryczna,  modernizacja 
centralnego ogrzewania, 
malowanie, elewacja)

Zabezpieczenie przed niszczeniem, 
poprawa  funkcjonalności i estetyki Mieszkańcy 2019-2023

 2019-2023 Wykonanie 
dokumentacji, 
kosztorysów realizacja

300.000.00
Gmina , PROW, 
LEADER, 
sponsorzy

10. Rewitalizacja Parku (ławki 
nasadzenia…)

Zachowanie przyrodniczego 
i historycznego  dziedzictwa

Mieszkańcy 
i turyści 2017-2019 Wykonanie

20.000,00
Rada Sołecka, 
organizacje lokalne

11.
Zagospodarowanie placu 
w centrum wsi , przy 
kościele ( parking, ławki…)

Poprawa estetyki i funkcjonalności Mieszkańcy, turyści 2018-2019 Wykonanie

50.000,00
PROW- LEADER 
środki, Gminy 
i Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg

12.

Doświetlenie wsi 
z uwzględnieniem nowych 
osiedli, likwidacja 
szpecących starych słupów 
elektrycznych 
i telekomunikacyjnych

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki  
miejscowości Mieszkańcy 2017-2018 Wykonanie 

dokumentacji i realizacja
 150.000,00
 PROW, Gmina

13. Odnowienie muru przy 
drodze woj. nr 401 Estetyka wsi

Realizacja 
programu Odnowa 
Wsi

2018-2019 Wykonanie
15.000.00
PROW – Odnowa 
Wsi, Rada Sołecka, 
mieszkańcy

14. Dokończenie budowy 
Remizy Strażackiej

Kultywowanie tradycji 
pożarnictwa ochotniczego, 
stworzenie bazy

OSP Krzyżowice, 
mieszkańcy 2018-2019

Dokończenie prac 
i dokonanie odbiorów 
budowlanych

40.000,00
Środki gminne , 
OSP Rada Sołecka

Id: 4F425101-DB4A-4956-BE30-F82BD1261F15. Podpisany Strona 9



15.
Budowa chodników przy 
drogach wojewódzkich nr 
401 i 462

Poprawa bezpieczeństwa
Rozbudowa 
infrastruktury  
ruchu pieszych

2021-2023 Dokumentacja, 
pozwolenia , wykonanie

Wojewódzki 
Zarząd Dróg, 
PROW, Gmina

16.
Odnowienie budynków 
zabytkowych, będących 
własnością prywatną

Ochrona zabytków , poprawa 
estetyki

Właściciele 
prywatni 2018-2023 Realizacja na bieżąco

Środki PROW –
LEADER 
Osoby  fizyczne

17.

Odbudowa i budowa małej 
retencji  (stawy przy łąkach, 
cieki wodne - brak 
zbiorników we wiosce)

Ochrona wód gruntowych, 
odpowiednia gospodarka tymi 
wodami , ochrona środowiska

Środowisko 
naturalne, rolnicy, 
mieszkańcy

2019-2023 Realizacja na bieżąco

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska, 
PROW. osoby 
prywatne, Lasy 
Państwowe

18. Rewitalizacja alei przy 
drogach gminnych

Zachowanie krajobrazu  
tradycyjno-przyrodniczego 
miejscowości

Środowisko 
naturalne 2017-2020

Zakup materiału 
roślinnego, prowadzenie 
nasadzeń

Lasy Państwowe,  
Rada Sołecka, 
fundusze unijne , 
mieszkańcy 
i organizacje 
społeczne

19. Wdrażanie alternatywnych, 
ekologicznych źródeł energii

Ochrona środowiska, obniżanie 
kosztów energii, niezależność 
energetyczna

Mieszkańcy, 
środowisko 
naturalne

2017-2023  Realizacja na bieżąco Osoby fizyczne, 
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VII. Finansowanie    
Przedstawione w Rozdziale VI zadania do realizacji, które stanowią zadania własne Gminy, 

finansowane będą ze środków Funduszu Sołeckiego, środków budżetu Gminy  w miarę możliwości  
finansowych oraz możliwości pozyskania Funduszy Strukturalnych na współfinansowanie  
poszczególnych zadań. Zadania i przedsięwzięcia wyszczególnione w Planie Odnowy Miejscowości  
mieszczące się w zakresie działania Stowarzyszeń, Parafii innych osób prawnych i fizycznych będą 
realizowane bezpośrednio  przez te  podmioty. Natomiast zadania realizowane w ramach inicjatyw 
obywatelskich mogą być realizowane z Funduszu Sołeckiego, na wniosek Sołectwa.
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VIII. Galeria zdjęć

Zdj. 1. Średniowieczny Kościół pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego.

Zdj. 2. Replika polichromii Pokłonu Trzech Króli – plac centrum wsi, do zagospodarowania.
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Zdj. 3. Cmentarz parafialny – miejsce do zagospodarowania pod parking.

Zdj. 4. Historyczny park wymagający rewitalizacji i zagospodarowania.
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Zdj. 5. i 6. ,,Duży Pałac”.      
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Zdj. 7. ,,Nowy Pałac” – budynek administracyjny Gminy – wymagający remontu i modernizacji.

Zdj. 8. Siedziba TPK – Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego z przylegającym placem zabaw 
dla dzieci i placem do zagospodarowania w celach rekreacyjnych. Budynek wymaga remontu.
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Zdj. 9. Pamiątkowy kamień z okazji 730-lecia Krzyżowic.

Zdj. 10. Zabytkowa karczma – posesja prywatna wymagająca kapitalnego remontu.
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Zdj. 11. i 12. Wieś Krzyżowice – ogólny charakter architektoniczny miejscowości. Szpeczące 
słupy trakcji elektrycznej i telekomunikacyjnej.
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Zdj. 13. Boisko wiejskie wymagające zagospodarowania.

Zdj. 14. Świetlica wiejska.
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