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I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI KRZYWORZEKA 
 

 

Krzyworzeka to jedna z miejscowości gminy Mokrsko, położonej w powiecie 

wieluńskim, w południowo zachodniej części województwa łódzkiego. 

W skład miejscowości Krzyworzeka oprócz samej wsi Krzyworzeka, wchodzą 

kolonie: Kapkaz, Konstantynówka, Krajków, Majorat, Olszyny, Pólko, Rumpel. 

Miejscowość Krzyworzeka jest podzielona na dwa sołectwa: Krzyworzeka I i 

Krzyworzeka II. 

Wg stanu na dzień 27.09.2007r. Krzyworzeka liczy 1007 mieszkańców, z 

których większość pracuje we własnych, niewielkich gospodarstwach rolnych. Część 

mieszkańców pracuje w pobliskim Wieluniu czy okolicach lub za pracą wyemigrowało za 

granicę.  

Krzyworzeka położona jest we wschodniej części gminy Mokrsko. Dzieli ją 

droga powiatowa na część północną i południową. Zabudowa wsi w przeważającej części 

zwarta, zlokalizowana wzdłuż dróg – powiatowej i gminnych. Przeważają tereny pod 

zabudowę zagrodową i zagrodowo – mieszkaniową. Przy drodze powiatowej znajdują się 

obiekty użytku publicznego, tj. szkoła, przedszkole, kościół oraz dom ludowo-strażacki. 

Wieś przecina kilka cieków wodnych i kanałów posiadających obecnie charakter typowo 

melioracyjny. Najciekawszy przebiega przez środek wsi, dzieląc ją na część zachodnią i 

wschodnią. To Kanał Krzyworzycki, który dalej łączy się z rzeką Pyszną. Południową 

część miejscowości zajmuje obszar chroniony Wzgórza Ożarowskie. 

Na obecnym terenie gminy pierwsze ślady bytności ludzi sięgają neolitu (4500- 1800 

lat p.n.e.), choć zapewne ludzie przebywali tu już dużo wcześniej, bowiem w pobliskich 

Marężach (dawniej teren gminy Mokrsko) odnaleziono narzędzia, których wiek szacuje się 

12000-8200 lat p.n.e.
 
W Krzyworzece w rejonie „żłobiska” w pobliżu cegielni odkryto urny z 

popiołami, na polu byłego posła Chwalińskiego odkrywano przed II wojną światową groby 

szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza (z XI – XII wieku), natomiast na kolonii 

Krajków właściciel pola poinformował o wyorywaniu „doniczek” przykrytych doniczkami. 

Przypuszczalnie chodziło o cmentarzysko kultury łużyckiej.
1
 

                                                           
1
  Szersze informacje o dziejach Krzyworzeki i miejscowości wchodzących w skład gminy Mokrsko można 

znaleźć w obszernej „Monografii Gminy Mokrsko” wykonanej na zlecenie Urzędu Gminy w Mokrsko a 

przygotowanej przez zespół autorski składający się z historyków:  „Monografia Gminy Mokrsko”, opr. zb. pod 

redakcją Tadeusza Olejnika, Wieluń 2004 r. 
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Pisane ślady Krzyworzeki sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka pojawia się w 

dokumentach książąt polskich pod datą 3 czerwca 1264 r. Dokument dotyczy przeniesienia 

wsi książęcej Penewe (Pniewo) w ziemi rudzkiej przez Bolesława, księcia kaliskiego 

(Bolesław Pobożny) na prawo średzkie i określa powinności, jakie zasadźca (sołtys) otrzymał 

i jakie musiał wykonywać. Jednocześnie arcybiskup gnieźnieński Jarosław otrzymał 

pozwolenie na wystawienie w tej wsi kościoła. Sugeruje to, że w lokowanej miejscowości już 

od dłuższego czasu mieszkali kmiecie, a nadanie praw wsi miało umożliwić określenie 

środków, jakie miały być z niej przeznaczane na budowę kościoła. Kościół został 

wybudowany z kamienia polnego i wapiennego. Wtedy lub może już wcześniej powstała 

piękna, wolno stojąca dzwonnica – unikat w sztuce sakralnej Polski. Krzyworzeka, a wraz z 

nią kościół stanowiły jeden z elementów systemu obrony ziem (w ramach kasztelanii rudzkiej 

a od 1288r. wieluńskiej). W XV wieku mówi się w dokumentach historycznych o kościele 

warownym w systemie wieżowym w obecnej Krzyworzece. 

W XV w. pojawia się w dokumentach nowa nazwa miejscowości – Krzyworzeka. 

Nawiązuje do słów „krzywa rzeka”, określających charakterystyczny, przepływający przez 

środek wsi strumień. Wieś była cały czas wsią królewską. Nastąpił podział sołectwa (folwark 

szlachecki nie powstał). Nowi właściciele ufundowali fundusze na remont kościoła: 

obudowano kamień wapienny i polny cegłą paloną, poprawiono dach. W dzwonnicy biły dwa 

dzwony. Inwentarz i wyposażenie kościoła były jak na owe czas bogate. Mieszkańcy wsi 

korzystali z rozwoju gospodarczego ziem polskich i nie szczędzili datków na kościół. 

Znaczne dochody przynosiły proboszczom duże pola uprawne należące do parafii oraz stawy 

rybne. W Krzyworzece w tych czasach istniały dwa młyny, których funkcjonowanie 

odnotowują wykazy poborowe z lat 1511 i 1518. Rozwój Krzyworzeki, tak jak i wielu 

podobnych wsi, zahamowały wojny XVII w., zwłaszcza potop szwedzki. Utracono znaczną 

część naczyń liturgicznych, zniszczeń doznał sam kościół. Stan taki trwał do roku 1775, kiedy 

to proboszcz ks. Antoni Sokołowski dokonał gruntownej restauracji kościoła i dzwonnicy. W 

1818r. parafia składała się jedynie ze wsi Krzyworzeka i liczyła 595 osób. Dużym ciosem dla 

miejscowości były epidemie cholery w latach 30-tych i 40-tych XIX w. Ich pozostałością jest 

cmentarz choleryczny przy drodze powiatowej w kierunku Wielunia oraz napływ licznej 

rzeszy nowych osiedleńców (w większości w części południowej miejscowości). 

Uwłaszczenie spowodowało, że bardzo duży majątek parafialny został rozparcelowany. W 

XIX w. pojawiły się również większe majątki ziemskie. Pierwszy na tzw. Jankusie (należał do 

rodziny Kabusów aż do 1945r.), drugi pomiędzy obecnym cmentarzem a Majoratem (popadł 
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w ruinę i został rozsprzedany. Dziś nie widać już ich pozostałości. Ciekawostką jest również 

fakt, że aż do 1880r. pojawiają się zapiski, iż z terenu Krzyworzeki wywożono rudy żelaza do 

huty w Grabowie nad Prosną. W latach 70-tych ówczesnego stulecia, w związku z polityką 

zaborcy rosyjskiego, parafię tworzyły: Grębień, Józefów Kolonia, Kadłub, Krzyworzeka i 

Popowice. W roku 1892 liczyła 2584 osoby. Na przełomie XIX i XX w. społeczność 

Krzyworzeki wykazywała dużą mobilność – większość pracowała na zachodzie. Jej powroty 

poprawiały sytuację finansową włościan, jak też powodowały wzrost poziomu 

gospodarczego. Pojawiają się wówczas nowoczesne sady i pasieki. 

I wojna światowa znacznie zubożyła wieś i kościół. Kościół utracił zabytkowe dzwony 

(przetopione), zginęło sporo ludzi, zwłaszcza młodych mężczyzn. Okres międzywojenny 

stanowił kolejny etap migracji, zwłaszcza do Niemiec. Rozwijała się cegielnia, mieszkańcy 

aktywizowali się w różnego rodzaju działalności społecznej – Ochotnicza Straż Pożarna, 

parafia oraz najbardziej widocznej – politycznej. Krzyworzeka doczekała się przedstawiciela 

w Sejmie (1922-1930) – posła Piotra Chwalińskiego z listy PSL – Piast ( był on również 

posłem po II wojnie światowej w Sejmie Ustawodawczym 1947-55). II wojna światowa 

przyniosła duże straty i zmiany. Niemal cała ludność została wysiedlona, na jej miejsce 

przybyli niemieccy osadnicy. Wielu ludzi zostało zmuszonych do pracy na rzecz Niemiec. 

Kościół zamknięto, służył jako magazyn, przede wszystkim zbożowy. Sama miejscowość 

zmieniła nazwę na Krumbach. Zniszczenia w zabudowie w stosunku do roku 1939 wyniosły 

40%. 

Po wojnie wieś powoli podnosiła się ze zgliszczy. Przywrócono do użytku kościół. 

Życie gospodarcze zaczęło się organizować głównie dzięki powstałej zaraz po wojnie 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która swój sklep miała również w 

Krzyworzece. Wznowiono prowadzenie zajęć szkolnych, na których potrzeby 

wykorzystywano tzw. starą szkołę, byłą organistówkę oraz specjalnie przywieziony z 

Pomorza drewniany barak. Ważną decyzją dla społeczności była decyzja o budowie nowej 

szkoły, tzw. „tysiąclatki”, na przekazanych przez mieszkańców gruntach. Szkoła została 

otworzona w 1965r, rozbudowano ją w latach 80-tych o kotłownię i nowoczesne przedszkole. 

14.X.2005 roku bardzo uroczyście świętowano 40-lecie szkoły. Działalność wznowiła 

również Ochotnicza Straż Pożarna. Niezwykle pięknie i uroczyście 4 maja 1965r. przebiegały 

uroczystości z okazji 700-lecia parafii. 

 



Plan Odnowy Miejscowości – Krzyworzeka 
 

Miejscowość Krzyworzeka, Gmina Mokrsko, Powiat Wieluński, Województwo Łódzkie 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Odnowy Miejscowości – Krzyworzeka 
 

Miejscowość Krzyworzeka, Gmina Mokrsko, Powiat Wieluński, Województwo Łódzkie 
 

6 

II  ZASOBY 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE  

Geograficznie Krzyworzeka przynależy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej 

zaliczanej do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny 

Południowowielkopolskiej. Przez Krzyworzekę przepływa kilkanaście cieków wodnych 

(kanałów) oraz „Kanał Krzyworzycki” – ciek podstawowy zbierający wody ze 

zmeliorowanych terenów poprzez system rowów melioracyjnych. Na strumieniu 

przepływającym przez środek wsi w tzw. Olszynach wybudowany jest zalew o powierzchni 

36000m
2
. Na obszarze Krzyworzeki, zwłaszcza w jej południowej części w obrębie Wzgórz 

Ożarowskich znajdują się liczne widoczne źródła. Środowisko przyrodnicze nie jest skażone, 

ponieważ w okolicy poza cegielnią, brak przemysłu. Istnieje również kilka dużych stawów, z 

których największy znajduje się w dawnym wyrobisku gliny. Występują zadrzewienia 

śródpolne oraz zagajniki drzew i krzewów (w większości olszy) wraz z terenami łąk. 

Dokonano nowych nasadzeń drzew (najczęściej iglastych) głównie w okolicach Olszyn, 

Jankusa i Rumpla. Również tutaj widać wspaniałe łęgi wzdłuż nielicznych zachowanych 

jeszcze fragmentów naturalnych cieków wodnych. 

 

 

Foto: Roman Kędzierski 
Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Kamil Piekarski 
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INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE 

Instytucje: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece – w roku szkolnym 2007/2008 - 6 

oddziałów, 60 uczniów. 

2. Publiczne Przedszkole w Krzyworzece – w roku szkolnym 2007/2008 – 2 oddziały, 28 

dzieci. 

3. Parafia pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Krzyworzece. 

Organizacje: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyworzece – założona w 1916r., wyposażona w 

samochód ratowniczo – gaśniczy marki Żuk (z 1976r.). OSP w Krzyworzece 

dysponuje również Domem Strażackim wybudowanym w latach 60-tych. 

2. Ludowy Zespół Sportowy – prowadzi sekcję piłki nożnej i siatkówki. 

3. Rada Parafialna. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci dowożone są do Publicznego Gimnazjum w 

Mokrsku. Najczęściej kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Wieluniu bądź 

Praszce. Najbliższy urząd pocztowy znajduje się w Mokrsku. Mieszkańcy Krzyworzeki mogą 

korzystać z ośrodka zdrowia i punktu aptecznego w Mokrsku (większość) oraz Ożarowie. 

GOSPODARKA 

 W Krzyworzece podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Ogólna powierzchnia 

obrębu geodezyjnego Krzyworzeka wynosi 1.136,59 ha: grunty orne stanowią 990,7081 ha, 

łąki trwałe 130,2172 ha, pastwiska 0,49 ha, pozostałe to sady, lasy, stawy, rowy i nieużytki. 

W Krzyworzece przważają klasy gruntów IVa i IVb, występują też grunty klasy III, IIIa, IIIb i 

V. Na ogólną liczbę 267 gospodarstw rolnych zaledwie 5% ma powierzchnię powyżej 10 ha, 

17 % mieści się w przedziale od 5 do 10 ha, aż 78% to gospodarstwa poniżej 5 ha. 

Prowadzona jest produkcja zarówno roślinna jak i zwierzęca. Uprawia się głównie zboże i 

ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej. Pogłowie bydła jest 
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bardzo niskie. Największe obszarowo gospodarstwo ma powierzchnię około 100 ha i 

prowadzi je Zenon Bil. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej.  

W Krzyworzece wpisane są do ewidencji działalności gospodarczej 22 

podmioty gospodarcze. Ponadto funkcjonują inne firmy (ok. 10), które posiadają wpisy na 

terenie kraju, firmy prowadzone przez mieszkańców wsi poza teren Krzyworzeki. 

Podmioty działające na terenie miejscowości: 

1. Cegielnia  

2. Sklep – 3, 

3. Usługi budowlano – remontowe – 3,  

4. Mechanika pojazdowa – 2,  

5. Skład opału – 2,  

6. Handel obwoźny – 4,  

7. Skup i sprzedaż zwierząt rzeźnych – 1, 

8. Uprawa, sprzedaż kwiatów – 1, 

9. Sprzedaż pasz, przemiał zboża – 1, 

10. Montaż i serwis urządzeń grzewczych – 1. 

 

  Kilku mieszkańców prowadzi sklepy poza granicami miejscowości. Istnieją 

również dwa sklepy ogólnospożywcze – prowadzone przez osoby spoza Krzyworzeki. 

 

 

INFRASTRUKTURA, OBIEKTY 

 

 

1. Wodociąg 

  Miejscowość została zwodociągowana w roku 1994. Wybudowano 7,6 km 

sieci wodociągowej Ø 225 PCV oraz 1,58 km sieci Ø 110 PCV i 5,54 km sieci Ø 90 

PCV. Obecny stan przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych to 227 szt. o 

łącznej długości ok. 7km. Podczas wodociągowania miejscowości wykonano również 

zbiornik wody o pojemności 300m
3
. 
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2. Kanalizacja  

 Brak jest zbiorowej kanalizacji sanitarnej, istnieje tylko jedna oczyszczalna 

przydomowa. Ścieki komunalne odprowadzane są do indywidualnych szamb a wywożone 

do oczyszczalni w Mokrsku i Wieluniu. Stosuje się również wywożenie na własne pola i 

rozprowadzanie sączkami drenacyjnymi. 

 W centrum wsi wzdłuż drogi powiatowej wybudowany jest odcinek kanalizacji 

deszczowej Ø400 o długości ok. 580 mb. 

 

 

3. Telefonizacja 

 

Na terenie Krzyworzeki działają operatorzy telefonii stacjonarnej; tj. 

Telekomunikacja Polska S.A., Telefonia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej; oraz 

komórkowej: Era, Plus, Orange, Play. Zasięg sieci komórkowej nie jest wystarczający. 

Najbliżej położona od wsi stacja bazowa sieci PLUS Polkomtela oddalona jest o 4 km i 

znajduje się w Mokrsku. 

 

 

4. Oświetlenie  

 

Oświetlenie uliczne skoncentrowane jest głównie wzdłuż drogi powiatowej. 

Przy drogach gminnych oprawy zamontowane są rzadziej. Oprawy oświetleniowe 

wymagają wymiany na nowe, energooszczędne. Oświetlenie wymaga modernizacji w celu 

polepszenia jego jakości, przedłużenia czasu świecenia, a także obniżenia kosztów 

eksploatacji. Są też jeszcze ciągi komunikacyjne pozbawione oświetlenia ulicznego. 

Ważnym jest odpowiednie oświetlenie zabytków. 

 

 

5. Drogi i chodniki.  

 

Przez Krzyworzekę przebiegają następujące drogi: 

-  droga powiatowa Wieluń –Mokrsko – Skomlin Nr 4510 E; chodnik wzdłuż drogi 

częściowy,  
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-  droga gminna Nr 117053 E – 3,242 km; na odcinku 1,817 km – nawierzchnia 

żużlowa (stan zadowalający), na odcinku 1,425 – nawierzchnia gruntowa (stan 

zły), 

-  droga gminna Nr 117054 E – 4,720 km; na odcinku od Krajkowa do cegielni – 

nawierzchnia bitumiczna dł. 2.410 km (stan dobry), chodniki dł. 320 m wymagają 

remontu, pozostały odcinek do granic sołectwa Brzeziny – nawierzchnia 

tłuczniowa (stan zadowalający). 

- drogi wewnętrzne dojazdowe do posesji, do gruntów rolnych, leśnych.  

 

 

6. Obiekty: 

   

 - Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Krzyworzece został wybudowany w 1264r. z 

fundacji księcia Bolesława Pobożnego. Wpisano go do rejestru zabytków 30.XII.1967r. pod 

numerem 129/A. Świątynię wzniesiono na rzucie prostokąta, z węższym prezbiterium 

zamkniętym prostą ścianą, w której znajduje się romańskie okno o czworolistnym wykroju. 

Ściany zbudowane z głazów narzutowych, tzw. kamienia polnego, podwyższono z czasem 

cegłą. Ścianę zachodnią wzmocniono przyporami, a fasadę w XVIII w. ozdobiono 

wolutowym szczytem. Sklepienia są różnorodne: w prezbiterium ceramiczne, kolebkowo – 

krzyżowe, w zakrystii od północy kolebkowe, nawa, zakrystia od południa i kruchta mają 

stropy drewniane, otynkowane. W 1990r. miała miejsce kolejna restauracja, w czasie której 

gonty zastąpiono blachą cynkową, zniszczone drewniane podłogi – posadzką z płytek 

cementowych, od strony południowej dobudowano zakrystię i kruchtę. Po remoncie okazało 

się, że rzemieślnicy niewłaściwie pokryli dach blachą, w wyniku, czego po 25 latach 

ponownie wykonano gruntowny remont. Zniszczony sufit z desek zastąpiono ceramicznym, 

nowy chór wzniesiono na filarach żelaznych, wymieniono wszystkie belki i wiązania 

dachowe, a całość pokryto dachówką „karpiówką”. Zakupiono również 10-głosowe organy i 

założono balustradę pod ołtarzem. Prace ukończono w 1927r. Okazały XVII-wieczny ołtarz 

główny został sprowadzony w 1900r. z kościoła parafialnego w Kole. W centralnym jego 

miejscu ulokowano rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa. Na tej samej wysokości stoją cztery 

kolumny ozdobione piękną snycerką. Między nimi umieszczone są figury św. Piotra i św. 

Pawła. Wyżej znajdują się rzeźby patronów Polski – św. Stanisława i św. Wojciecha. W 

zwieńczeniu ołtarza wyeksponowano figury Boga Ojca, św. Wawrzyńca i św. Hieronima. 
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Ołtarze boczne pochodzą z połowy XVIIIw. W prawym umieszczony jest obraz „Serce 

Jezusa”, powyżej w owalu obraz z wizerunkiem św. Anny i Maryi. Natomiast na obrazie 

znajdującym się w lewym ołtarzu pokazany jest św. Bernard z Clairvaux klęczący przed 

Dzieciątkiem Jezus i Maryją. W owalnym obrazie przedstawiony jest św. Józef z kilkuletnim 

Jezusem. Ambona, podobnie jak boczne ołtarze, jest późnobarokowa.  

                

- Dzwonnica (kompanila) – wzniesiona z kamienia polnego na rzucie kwadratu, 

nietynkowana, przykryta kopułowym dachem, uważana jest za obiekt współczesny 

kościołowi, a więc z drugiej połowy XIII w. Wpisana do rejestru zabytków pod numerem 

130/A. Według miejscowej legendy ukrywał się w niej Władysław Łokietek ścigany przez 

Krzyżaków. 

                         

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 
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- Cmentarz Parafialny. Na nim znajduję się symboliczny, granitowy nagrobek z tablicą 

epitafijną poświęconą mieszkańcom i księżom, którzy zginęli i zmarli podczas II wojny 

światowej. 

 

    

                                  

 

 

 

Foto: Roman Kędzierski Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 
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- „stary cmentarz” (1) i cmentarz choleryczny(2) 

     

 

- Obiekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzyworzece i Publicznego Przedszkola w 

Krzyworzece. 

 

                     

       

 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Kamil Piekarski 
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- Dom Strażacki w Krzyworzece. 

 

          

 

- Boiska sportowe  

 

 

 

 

Foto: Kamil Piekarski Foto: Kamil Piekarski 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 
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- Cegielnia  

 

- Przedwojenne domki jednorodzinne 

 

                    

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Kamil Piekarski Foto: Kamil Piekarski 

Foto: Kamil Piekarski 

Foto: Kamil Piekarski Foto: Kamil Piekarski 
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   II. Analiza SWOT  

Mocne strony: Słabe strony: 

 dość dobra bonitacja gleb, 

 tereny atrakcyjne historycznie (kościół 

parafialny i dzwonnica wpisane do 

rejestru zabytków, cmentarz parafialny, 

cmentarz choleryczny i stary cmentarz, 

teren cegielni, miejsca prac 

archeologicznych, wyrobiska po 

prywatnych cegielniach),  

 dobry stan środowiska naturalnego, 

czyste powietrze, dobry mikroklimat, 

 przyjaźni mieszkańcy i dobre miejsce 

wypoczynku, 

 infrastruktura: pełne zwodociągowanie, 

telefony stacjonarne, zasięg telefonii 

komórkowej, droga powiatowa, drogi 

gminne, oświetlenie uliczne, obiekty 

komunalne, 

 szkoła podstawowa, przedszkole,  

 OSP dysponująca domem strażackim,  

 aktywny LZS dysponujący boiskami 

sportowymi,  

 działająca Rada Parafialna, 

 aktualny Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego , 

 opracowana „Monografia Gminy 

Mokrsko” oraz folder, a także intencja 

opracowania szlaku historyczno-

turystycznego gminy Mokrsko,  

 praca na temat gwary miejscowości 

Krzyworzeka (zbiory prywatne), 

 mała liczba podmiotów gospodarczych, 

 duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

 bezrobocie, 

 brak bazy agroturystycznej, 

 niski poziom aktywizacji gospodarczej 

(w gminie Mokrsko -najniższe w 

powiecie wieluńskim saldo ilości firm w 

ostatnich 3 latach – dane GUS z 2005 r.)  

 brak wystarczających środków 

finansowych w budżecie gminy na 

rozwój miejscowości, 

 brak animatora kultury dla miejscowości 

i całej gminy,  

 brak centrum kulturalnego miejscowości, 

 mała aktywność kulturalna mieszkańców, 

 niedoinwestowana baza sportowa,  

 brak kanalizacji, 

 stan dróg i chodników wymagający 

modernizacji i rozbudowy, 

 stan oświetlenia ulicznego wymagający 

modernizacji i rozbudowy, 

 brak form zorganizowania rolników 

indywidualnych 
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 przebieg przez Krzyworzekę szlaku 

rowerowego Wieluń – Ożarów, 

 wpisanie zabytków Krzyworzeki w Szlak 

romański, 

 budynki komunalne możliwe do adaptacji 

na potrzeby społeczno – kulturalne 

miejscowości, 

 tendencja do skupiania ziemi w kilku 

dużych gospodarstwach, 

 istnienie licznych zbiorników wodnych 

(zalew, stawy), 

 urozmaicony krajobraz i rzeźba terenu 

(moreny polodowcowe), 

  liczne cieki wodne i obszary 

źródliskowe,  

 położenie blisko miasta Wielunia 

(graniczenie z gminą Wieluń), 

 położenie na trasach komunikacyjnych 

powiatu oraz regionu, 

 istnienie terenów inwestycyjnych o 

charakterze usługowym 

 

 

 

 

Szanse: 

 

 

Zagrożenia: 

 możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na rozwój wsi,  

 sprzyjająca polityka regionalna 

adresowana do rozwoju obszarów 

wiejskich, 

 rozwój rolnictwa i sektora usług, 

 

 brak stabilności w polityce wspierania 

obszarów wiejskich,  

 niewystarczające rozwiązania systemowe 

umożliwiające władzom lokalnym 

realizację kosztownych inwestycji 
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 zwiększenie zainteresowania inwestorów 

poprzez uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych, 

 coraz większa możliwość szerokiej 

promocji walorów historycznych i 

przyrodniczych wsi, m.in. przez internet, 

 zainteresowanie mieszkańców miast 

(zwłaszcza Wielunia) terenami wiejskimi 

w celach budownictwa jednorodzinnego 

oraz tworzenia miejsc wypoczynku i 

rekreacji (budowa stawów rybnych), 

 tendencja do zalesiania gruntów rolnych i 

nieużytków 

 

infrastrukturalnych,  

 nadmierny wzrost obciążeń 

podatkowych,  

 niewystarczający wzrost gospodarczy 

kraju, 

 stała emigracja zarobkowa mieszkańców, 

 postępująca degradacja środowiska 

(wolna rozbudowa gminnej sieci 

kanalizacyjnej) 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ANALIZA ZASOBÓW I UWARUNKOWAŃ 

  

A. Co wieś wyróżnia? 

          

 Analiza – co jest? 

 

 dość dobra bonitacja gleb, 

 tereny atrakcyjne historycznie (kościół parafialny i dzwonnica wpisane do rejestru 

zabytków, cmentarz parafialny, cmentarz choleryczny, stary cmentarz, tereny cegielni 

prywatnych, nieczynnych, miejsca prac archeologicznych, miejsca wydobywania rudy 

żelaza, liczne cieki wodne i stawy, tereny źródliskowe i łęgi),  

 dobry stan środowiska naturalnego, czyste powietrze, dobry mikroklimat, 

 przyjaźni mieszkańcy i dobre miejsce wypoczynku, 
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 infrastruktura: pełne zwodociągowanie, telefony stacjonarne, zasięg telefonii 

komórkowej, droga powiatowa, drogi gminne, oświetlenie uliczne, obiekty komunalne, 

 szkoła podstawowa, przedszkole,  

 OSP dysponująca domem strażackim, zorganizowana i aktywna w życiu wsi, 

 LZS dysponujący boiskiem sportowym, dobrze zorganizowany zarówno pod względem 

sportowym jak i pozasportowym, 

 działająca Rada Parafialna, 

 aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego , 

 przebieg przez Krzyworzekę szlaku rowerowego Wieluń – Ożarów, 

 położenie blisko miasta Wielunia (graniczenie z gminą Wieluń), 

 położenie na trasach komunikacyjnych powiatu oraz regionu, 

 istnienie terenów inwestycyjnych o charakterze usługowym 

 

Diagnoza – jak jest?  

  brak kanalizacji we wsi, 

 droga powiatowa i cześć dróg gminnych wymagają modernizacji i rozbudowy, 

 niewystarczająca ilość chodników w miejscowości, 

 urządzenia melioracyjne, przede wszystkim rowy, wymagają udrożnienia, 

 oświetlenie uliczne jest niewystarczające i wymaga uzupełnienie oraz modernizacji celem 

obniżenia kosztów eksploatacji, 

 słaba infrastruktura na boisku sportowym, wymagająca rozbudowy i modernizacji, 

 szkoła podstawowa i przedszkole wymagają termomodernizacji, wymiany instalacji C.O., 

instalacji elektrycznej i remontu pomieszczeń w celu efektywniejszego 

zagospodarowania, 

 brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej,  

 brak oznaczeń terenu, (z punktu widzenia historycznego, społecznego i przyrodniczego), 

słabo oznaczona ścieżka rowerowa, 

 brak centrum kulturalnego wsi, 

 istniejące centrum wsi, wymagające modernizacji nawierzchni dróg, wyłożenia kostką 

brukową chodników, remontu, adaptacji i zagospodarowania terenów komunalnych, 

 brak bazy agroturystycznej, 

 brak twardej nawierzchni na drogach gminnych i dojazdowych, 

 brak form zorganizowania rolników indywidualnych. 
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Prognoza – jak ma być? 

 

 skanalizowana wieś, gdyż tereny uzbrojone zwiększą zainteresowanie potencjalnych 

nowych mieszkańców i inwestorów, 

 zmodernizowana szkoła podstawowa i przedszkole – termomodernizacja, remont 

instalacji c. o. i elektrycznej, 

 wyremontowany i na nowo wykorzystany teren komunalny po starej szkole podstawowej, 

 udrożniona melioracja, 

 rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura boiska sportowego, 

 rozbudowany plac zabaw dla dzieci, 

 przebudowany dom strażacki, dający możliwość szerokiego wykorzystania na cele 

społeczno - kulturalne, 

 zmodernizowane i rozbudowane oświetlenie uliczne, 

 odwodniony i zmeliorowany teren wokół cmentarza, 

 zmodernizowane drogi, 

 centrum wsi odnowione, unowocześnione i zadbane, 

  oznaczone ważne dla wspólnoty z punktu widzenia historycznego, społecznego i 

przyrodniczego miejsca. 

 

 

B. Jakie wieś pełni funkcje? 

 

Analiza - co jest ? 

 

- funkcje rolnicze,  

- funkcje mieszkaniowe,  

- funkcja oświatowo-kulturalna, 

- funkcja produkcyjno- usługowo – handlowa, 

 

Diagnoza – jak jest? 
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 Wieś stwarza niewielkie perspektywy rozwoju mieszkańców. Ograniczony jest dostęp 

do kultury, a także po części i sportu – dominuje głównie piłka nożna. Przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Krzyworzece funkcjonują sekcje: tenisa stołowego (współpraca z MOS 

Wieluń) oraz szachowa w ramach GOK-u. szkoła podstawowa pełni funkcję oświatowo – 

kulturalną, mimo iż placówka wymaga wielu nakładów. Gospodarstwa rolne są rozdrobnione, 

ale widać powolną koncentrację ziemi w rękach kilkunastu rolników. Niewielka jest ilość 

podmiotów usługowo – handlowych. Brak gospodarstw agroturystycznych i słabo rozwijająca 

się pozarolnicza działalność gospodarcza. W Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego są tereny przeznaczone pod zabudowę i inwestycje, jednak bez pełnej 

infrastruktury (kanalizacji, dróg dojazdowych).  

 

Prognoza – jak  ma być? 

 

Obecne funkcje utrzymane i intensywnie rozwijane. Konieczne uzbrojenie terenu w sieć 

kanalizacyjną. Polepszenie infrastruktury drogowej. 

C. Kim są mieszkańcy? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Wg stanu na dzień 27.09.2007 r. Krzyworzeka liczy 1.007 mieszkańców. Z danych Urzędy 

Gminy wynika, że w roku 2006 zameldowane były 1.023 osoby, w 2005 r. – 1.019, w 2004 r. 

– 1.020, w 2003 r. – 1.050.  

 

Diagnoza – jak jest? 

 

Większość mieszkańców Krzyworzeki pracuje we własnych, niewielkich gospodarstwach 

rolnych, część w pobliskim Wieluniu czy okolicach lub wyemigrowało za pracą za granicę. 

Ponadto społeczność zwarta, o dobrych relacjach wzajemnych, przyjaźnie nastawiona do 

innych. Nową tendencją jest wykupywanie działek budowlanych lub starych opuszczonych 

zagród przez mieszkańców spoza gminy, zwłaszcza z miast. Może to w przyszłości 

zaktywizować społeczność lokalną. 

 

Prognoza – jak ma być ? 
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Utrzymać obecną sytuację, jednocześnie nie dopuszczając do nadmiernego odpływu ludzi, 

zwłaszcza młodych i wykształconych. W tym celu nieodzowne jest m. in. stworzenie 

możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i hobby związanym z kulturą 

i sportem oraz wzrost poziomu warunków bytowych (przede wszystkim kanalizacja, łatwy 

dostęp do internetu).  

 

D. Co daje utrzymanie? 

 

Analiza – co jest? 

 

Głównym źródłem dochodu jest praca we własnych indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

W Krzyworzece jest 267 gospodarstw. Mieszkańcy utrzymują się również z pracy zarobkowej 

w sołectwach i poza nimi, głównie w Wieluniu i okolicach, a także za granicą. 22 

mieszkańców wsi ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ponadto mieszkańcy 

utrzymują się ze świadczeń socjalnych, emerytur i rent.  

 

Diagnoza – jak jest?  

 

 - niekorzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych, 

- brak pełnej specjalizacji i intensyfikacji produkcji umożliwiającej rozwój gospodarstw i 

zwiększenie dochodów, 

- niewystarczająca aktywność ekonomiczna mieszkańców,  

- niewystarczające dochody z pracy zarobkowej, 

- mieszkańcy nie czerpią korzyści finansowych z walorów przyrodniczo – historycznych wsi. 

 

 

 

Prognoza- jak ma być? 

 

- większa dochodowość w rolnictwie,  

-  możliwość znalezienia pracy poza rolnictwem lub założenie własnej działalności 

gospodarczej,  

- widoczna specjalizacja w produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

- agroturystyka 
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E. Jak wieś jest zorganizowana? 

 

Analiza – co jest ? 

 

- Rady Sołeckie, 

- Rada Parafialna,  

- Ochotnicza Straż Pożarna, 

- Rada Rodziców przy szkole i przedszkolu, 

- Ludowy Zespół Sportowy. 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

 Niewystarczająca ilość form organizacji mieszkańców, a wśród istniejących widoczne 

duże potrzeby nakładów finansowych i ludzkich. 

 

Prognoza – jak ma być? 

 

 Częstsze oddolne organizowanie się mieszkańców. Animator życia społeczno – 

kulturalnego, wykorzystujący potencjał ludnościowy i intelektualny. Zróżnicowanie form 

zorganizowania się mieszkańców. Tworzenie się Zespołu Obrzędowego i reaktywacja Koła 

Gospodyń Wiejskich. 

 

F. Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży?  

 

Analiza – co jest? 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa,  

- Publiczne Przedszkole, 

- Ludowy Zespół Sportowy (piłka nożna i siatkówka) 

- Sekcja tenisa stołowego i sekcja szachowa – (dzieci do 16 lat) 

 

Diagnoza – jak jest ? 
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- aktywne koła zainteresowań ukierunkowane tylko na sport, 

- brak miejsca spotkań młodzieży po południu i w dni wolne od nauki,  

- brak animatora kulturalnego wsi, 

- mało zadbane miejsca przeznaczone na wypoczynek i relaksację, 

- ograniczone środki na zajęcia pozalekcyjne w szkole, 

 

Diagnoza – jak ma być ? 

 

- zajęcia pozalekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej, 

- organizowanie życia społecznego i kulturalnego dodatkowo w Domu Strażackim i starej 

szkole, 

- infrastruktura sportowa i kulturalna umożliwiająca organizację czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, tj., budowa boiska do koszykówki i zagospodarowanie kompleksu sportowego 

przy szkole, remonty i zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażackiego i starej szkoły 

podstawowej. 

 

G.  W jaki sposób rozwiązuje się problemy? 

 

Analiza – co jest ? 

 

- Zebranie wiejskie, 

- Rady Sołeckie,  

- Sołtys,  

- Rada Gminy,  

- Wójt, 

- Rada Parafialna  

- inne instytucje i organizacje. 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

 Dobre i sprawdzone sposoby rozwiązywania problemów na wsi.  

 

Prognoza – jak powinno być? 
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 Należy utrzymać obecną formę.  

 

H. Jakie obyczaje wieś pielęgnuje i rozwija? 

 

Analiza – co jest?  

 

 Współcześni mieszkańcy gminy Mokrsko, w tym także mieszkańcy Krzyworzeki 

zdołali ocalić od zapomnienia to, co najważniejsze- własną kulturę i świadomość narodową. 

W Krzyworzece szczególnie mocno kultywowane są tradycje związane z życiem parafii. 

Piękny zabytkowy kościół jest chlubą i wizytówką wsi, miejscem ciekawym z punktu 

widzenia turystycznego oraz miejscem skupiającym większość mieszkańców. Nadal żywe są 

obyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Istnieje opracowanie miejscowej gwary. Aktywne 

jednostki dbają o miejsca pamięci (np. cmentarz choleryczny, stary cmentarz), 

podtrzymywana jest pamięć o wybitnych osobach i wydarzeniach (artykuły w prasie lokalnej, 

kroniki, uroczyste obchody jubileuszy i rocznic ważnych dla społeczności wsi wydarzeń. 

Nowe tradycje, mocno wpisane w życie środowiska, tworzy szkoła i LZS.  

 

Diagnoza – jak jest ? 

 

 Powoli zanikają liczne tradycje i obyczaje. Sposób obchodzenia świąt kościelnych, 

obrzędów weselnych staje się coraz bardziej ubogi. Widoczne coraz mniejsze zaangażowanie 

młodego pokolenia w kultywowaniu tradycji. W życiu wsi i gminy widać brak 

zaangażowanych i wykształconych animatorów. 

 

Prognoza – jak ma być ? 

 

 Kultywowanie miejscowych tradycji i obyczajów ludowych.  

 

I.  Jaki wieś ma wygląd? 

 

Analiza – co jest ? 
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- tereny atrakcyjne historycznie (kościół parafialny i dzwonnica wpisane do rejestru 

zabytków, cmentarz parafialny, cmentarze: choleryczny i stary cmentarz, budynek „białej” 

szkoły, tereny dawnych cegielni prywatnych, miejsca prac archeologicznych, miejsca 

wydobywania rud żelaza, miejsca po dawnych dworach, młynach, karczmie),  

- Krzyworzeka podzielona jest drogą powiatową na część północną i południową. Zabudowa 

wsi w przeważającej części zwarta, zlokalizowana wzdłuż dróg – powiatowej i gminnej.  

- przewarzają tereny pod zabudowę zagrodową i zagrodowo – mieszkaniową. Przy drodze 

powiatowej znajdują się obiekty użyteczności publicznej tj. szkoła, przedszkole, boiska 

sportowe, kościół oraz dom ludowo-strażacki, 

- przez wieś przebiega kanał, kilka cieków wodnych, 

- urozmaicona rzeźba krajobrazu, liczne zjawiska polodowcowe, 

- duże różnice w wysokości n. p. m. – od 243 do 180 m n. p. m. 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

 Miejscowość zadbana. Większość indywidualnych posesji z roku na rok jest coraz 

ładniejsza. Brak jednak chodników, droga powiatowa wymaga modernizacji, zaniedbane 

rowy przydrożne, przepusty. Obiekty użyteczności publicznej wymagają modernizacji i 

adaptacji. Oświetlenie uliczne niepełne, przestarzałe. Brak podświetlenia zabytków, obiektów 

użyteczności publicznej. 

 

Prognoza- jak ma być?  

 

 Modernizacja dróg, budowa chodników, modernizacja obiektów użyteczności 

publicznej, modernizacja oświetlenia i urządzeń melioracyjnych. 

 

J. Jakie są mieszkania i obejścia? 

 

Analiza – jak jest?  

 

 Budynki przeważnie murowane, obejścia zadbane. 

 

 Diagnoza – jak jest ? 
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 Domy i obejścia zadbane w znacznej części. Duża ilość eternitowych poszyć 

dachowych, głównie na budynkach gospodarczych.  

 

Prognoza jak ma być? 

 

Domy i obejścia zadbane, skanalizowane, odnowione ogrodzenia, zadbane ogródki 

przydomowe, wymienione eternitowe poszycia dachowe, Obornik składowany w miejscu 

wydzielonym, niewidocznym z drogi. 

 

K.  Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Geograficznie Krzyworzeka przynależy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej 

zaliczanej do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny 

Południowowielkopolskiej.  

 

Diagnoza – jak jest? 

 

Przez Krzyworzekę przepływa kilka cieków wodnych, w tym „Kanał Krzyworzycki” – ciek 

podstawowy zbierający wody ze zmeliorowanych terenów poprzez system rowów 

melioracyjnych. Na kanale przepływającym przez środek wsi wybudowany jest zalew o 

powierzchni 36000m
2
. Środowisko przyrodnicze nie jest skażone, ponieważ w okolicy poza 

cegielnią brak przemysłu. Istnieje kilka stawów, z których największy znajduje się w dawnym 

wyrobisku gliny. Występują zadrzewienia śródpolne oraz zagajniki drzew i krzewów (w 

większości olszy) wraz z terenami łąk. Dokonano nowych nasadzeń drzew – przeważnie 

iglastych – głównie w środkowej i południowo – zachodniej części wsi. Liczne są mokradła, a 

na nich skupiska roślinności bagiennej. Urozmaicona rzeźba terenu (zjawiska polodowcowe), 

m. in. obszar chroniony „Wzgórza Ożarowskie”, a także urokliwe łęgi, które znajdują się w 

niezniszczonych ręką człowieka fragmentach strumieni.  

 

Prognoza – jak ma być?  
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Stan środowiska naturalnego zachowany. Miejscowości powinna być skanalizowana w 

całości, więksi rolnicy powinni wyposażyć swoje gospodarstwa w płyty obornikowe i 

zbiorniki na gnojowicę. Walory przyrodnicze wyeksponowane (tablice informacyjne, 

oznaczenie szlaków, zadbane miejsca ewentualnego czynnego wypoczynku i terenów 

spacerowych. 

 

L. Jakie jest rolnictwo? 

 

Analiza – co jest? 

 

W Krzyworzece podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych 

267.  

 

 Diagnoza – jak jest? 

 

Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego Krzyworzeka wynosi 1.136,59 ha, w tym grunty 

orne stanowią 990,7081 ha, łąki trwałe 130,2172 ha, pastwiska 0,49 ha, pozostałe grunty to 

sady,  lasy, stawy, rowy i nieużytki. W Krzyworzece przważają klasy gruntów IVa i IVb, 

występują też grunty klasy III, IIIa, IIIb i V. Na ogólną liczbę 267 gospodarstw rolnych 

zaledwie 5% gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10 ha, 17 % mieści się w przedziale od 5 

do 10 ha, aż 78% to gospodarstwa poniżej 5 ha. Prowadzona jest produkcja zarówno roślinna 

jak i zwierzęca. Uprawia się głównie zboże i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przeważa 

hodowla trzody chlewnej, pogłowie bydła jest bardzo niskie. Na terenie wsi widać rosnącą 

liczbę producentów warzyw zarówno gruntowych, jaki i szklarniowych (tunele). Brak bazy 

przetwórczej, wąska specjalizacja produkcji. 

 

Prognoza – jak ma być?  

 

Z uwagi na duże rozdrobnienie gospodarstw większość z nich nie posiada ściśle określonego 

profilu produkcji. Gospodarstwa wymagają wyposażenia w nowoczesny sprzęt rolniczy, 

remontów i rozbudowy budynków gospodarczych. Niezbędne też jest poszukiwanie przez 

mieszkańców dodatkowych dochodów poza rolnictwem. Korzystnie na wieś wpłynęłoby 

wybudowanie bazy przetwórczej produktów rolnych. 
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M. Jakie są powiązania komunikacyjne? 

 

Analiza – co jest? 

 

- droga powiatowa Wieluń –Mokrsko – Skomlin Nr – 4510 E chodnik wzdłuż drogi 

częściowy,  

-  droga gminna Nr 117053 E – (3,242 km),  

- droga gminna Nr 117054 E – (4,720 km),  

- drogi wewnętrzne dojazdowe do posesji, do gruntów rolnych. 

 

Diagnoza- jak jest? 

Przez Krzyworzekę przebiega droga powiatowa Wieluń –Mokrsko – Skomlin Nr – 4510 E, 

chodnik wzdłuż drogi częściowy. Droga ta wymaga: zwiększenia nośności, nowej 

nawierzchni bitumicznej, udrożnienia rowów, remontu i położenia chodników. Zalecane 

wydzielenie pasów i ścieżek rowerowych. Droga gminna Nr 117053 E – 3,242 km – na 

odcinku 1,817 km – nawierzchnia żużlowa – stan zadowalający, na odcinku 1,425 – 

nawierzchnia gruntowa – stan zły, droga gminna Nr 117054 E – 4,720 km – na odcinku od 

Krajkowa do cegielni – nawierzchnia bitumiczna dł. 2.410 km – stan dobry, chodniki dł. 320 

m, pozostały odcinek do granic sołectwa Brzeziny – nawierzchnia tłuczniowa – stan 

zadowalający. 

 

Prognoza- jak ma być? 

 

Zmodernizowana droga powiatowa i wyasfaltowanie pozostałych dróg gminnych, 

wybudowane chodniki, pasy i ścieżki rowerowe. Drogi wewnętrzne, dojazdowe utwardzone, 

wyremontowane, poprawione ich nawierzchnie. 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2008 – 2015  

 

 

Zadanie Szacowany 

koszt (zł) 

Planowany 

termin 

realizacji 

Źródła finansowania 

ODNOWA CENTRUM WSI  

KRZYWORZEKA 

 

 1.   Modernizacja PSP, PP oraz Biblioteki  w Krzyworzece 

 

a) Termomodernizacja budynku i odnowienie elewacji, 

b) Wymiana instalacji C.O. i modernizacja instalacji elektrycznej, 

c) przebudowa wjazdu do szkoły i placu przed budynkiem. 

 

2. Przebudowa remizy OSP w Krzyworzece z termomodernizacją  

 

a) dostawienie garażu na samochód i zagospodarowanie piętra nad garażem z 

przeznaczeniem na kuchnię oraz  zaplecze do przygotowywania 

uroczystości i różnego rodzaju imprez 

b) termomodernizacja 

 

  3. „Sołeckie Centrum Rekreacji” w Krzyworzece (Wykonanie remontu 

budynku po starej szkole w Krzyworzece oraz zagospodarowanie terenu) 

 

  4. Przebudowa kompleksu sportowego położonego przy OSP Krzyworzeka 

Razem 

1.805.000 zł  

w tym 

1) 690 000 zł  
 

a) 300 000 zł 

b) 300 000 zł 

c) 90.000 zł 

 

 

2) 200.000 zł 

 

a) 100 000 zł  

 

b) 100.000 zł 

 

3) 200 000 zł 

 

 

 

4) 450 000 zł 

 

 

 

 

2010 – 2012 

 

 

 

2009 – 2010 

 

 

 

 

 

2008 – 2015 

 

 

 

 

 

2009 – 2014 

 

 

 

 

 

 

Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy, WFOŚiGW 
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a) budowa boiska do koszykówki 

b) nowa płyta boiska do piłki nożnej  

c) zaplecze dla sportowców, trybuny 

d) zagospodarowanie kompleksu (drogi, parkingi, zieleń) 

      5. Budowa chodników wraz z pasami ścieżek rowerowych w  

Krzyworzece (po 1 stronie drogi) 

 

a) odcinek od cmentarza do granicy z miejscowością Mokrsko 

b) remont i budowa chodnika przy drodze gminnej sołectwa Krzyworzeka I 

– od skrzyżowania przy remizie OSP do końca kolonii Krzyworzeka pod 

Turów 

 

 

 

 

 

 

 

5) 265 000 zł 

 

 

a) 145 000 zł 

 

b) 120 000 zł 

 

  

  

 

2008 – 2015 

Wymiana i dodatkowe oświetlenie ulic 

 

 

a) wymiana oświetlenia z lamp zwykłych na sodowe 

Ilość sztuk – 150, 

b) założenie oświetlenia na kolonii „Olszyny” oraz na łączniku kolonii 

„Krajków” i „Pod Turów”, 

 

Razem 

192 500 zł  

 W tym  

a) 112 500 zł 

 

 

b) 80 000 zł 

2008 – 2010 Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy, WFOŚiGW 

 

Budowa chodników wraz z pasami ścieżek rowerowych 

 

Budowa chodników po 1 stronie drogi: 

a) odcinek od cmentarza do granicy z miejscowością Mokrsko 

b)  remont i budowa chodnika przy drodze gminnej sołectwa Krzyworzeka I – 

Kolonia pod Turów  

Razem  

265 000 zł 

 

a) 145 000 zł 

b) 120 000 zł 

 

2008 – 2015 Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy  
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 Rozbudowa placu zabaw 

 

Rozbudowa i zakup sprzętu dla dzieci 

 

25 000 zł 2009 – 2014 budżet gminy  

Budowa kanalizacji 

 

Długość planowanej kanalizacji grawitacyjnej ø 200 PCV – ok.10,81 km 

Długość kolektorów tłocznych ø 110 PCV – ok. 6,18 km 

Ilość przepompowni – 8  

 

4 352 400 zł 
 

2010 – 2012 Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy, Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi,  

 

 Przebudowa drogi Nr 117054E Chotów – Krzyworzeka - Ożarów 

 

Przebudowa drogi Nr 117054E Chotów – Krzyworzeka - Ożarów (położenie asfaltu): 

I etap – długość drogi 0,830 km, 

 

II etap – Długość w obrębie Krzyworzeki-2,7 km ( przez Jankus, kol. pod Ożarów do 

granic z Ożarowem, Brzezinami) 

III etap – długość 1,81 km od granicy sołectw Krzyworzeka II, Brzeziny, Ożarów, do 

drogi powiatowej w m. Ożarów.  

Razem : 

2.454.163  zł  

w tym:  

 

I etap  

473.977 zł 

  II etap  

  1.185.477 zł  

III etap  

794.709 zł   

 

 

 

 

2008 

 

2009 – 2012 

 

2013-2015 

Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy,  

 

Przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania na Krajów do końca koloni pod 

Turów  

 

400 000 zł 2015 Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy,  

 

Konserwacja rowów przydrożnych, przepustów drogowych i pod zjazdami 

gospodarczymi  

420 000 zł 2008 - 2015 budżet gminy 

Stworzenie mapy turystycznej miejscowości 

Oznaczenie miejsc ciekawych z punktu widzenia historycznego, społecznego i 

kulturalnego, postawienie tablic informacyjnych, zadbanie o w/w obiekty i punkty. 

 

Razem: 

50 000 zł 

2010 budżet gminy 

Kanalizacja sanitarna – oczyszczalnie przydomowe  

Przy założeniu 1 oczyszczalni dla 5 gospodarstw – 5 oczyszczalni – 34 000 zł x 8 sztuk 

= 170 000 zł 

170 000zł 2010 – 2018  Środki Unii Europejskiej 
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Realizacja i Monitoring 

 

 Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Krzyworzeka będzie się odbywać we 

współpracy Rady Sołeckiej z Radą Gminy i Wójtem Gminy Mokrsko. Plan może podlegać 

modyfikacjom, nowe zadania mogą być dodawane, inne zaś usuwane. Na realizację zadań 

decydujący wpływ będzie miało pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych.  
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