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1. Wstęp
Sołectwo Wikrowo położone jest w gminie Gronowo Elbląskie w powiecie elbląskim
na terenie Żuław Elbląskich. W skład sołectwa wchodzą dwie wsie: Wikrowo i Wiktorowo.
Siedzibą sołectwa jest Wikrowo. Natomiast wieś Wiktorowo jest wsią popegeerowską
oddaloną od Wikrowa o 1 km. Zostało dołączone do obecnego sołectwa po likwidacji PGR
w 1995 roku. Wikrowo jest sołectwem liczącym 280 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia
2005 roku). Powierzchnia sołectwa wynosi 897,00 ha. Jest to najatrakcyjniej położony pod
względem walorów przyrodniczych obszar z terenu Gminy Gronowo Elbląskie.
Tereny Żuław w okresie przedwojennym były zasiedlone przez ludność niemiecką.
Po II wojnie światowej zostały odzyskane. Należy, zatem podkreślić, iż mieszkańcy sołectwa
są repatriantami i przesiedleńcami ziem polskich. Stąd też istnieje pilna potrzeba inicjowania,
wspierania i pielęgnowania działań mających na celu budowanie własnej tożsamości,
wyodrębnianie specyfiki społecznej, aby stała się czymś charakterystycznym, przypisanym
dla mieszkańców terenu sołectwa.
Dostrzegając potrzeby planowania strategicznego na każdym szczeblu zarządzania
samorządowego, sołectwo nasze podjęło działania, zmierzające do opracowania dokumentu
wskazującego kierunki rozwoju. Udział w programie LEADER+ uświadamia potrzebę
dalszego ożywienia aktywności społeczności lokalnej. Dlatego też wszelkie działania
zarówno społeczne i gospodarcze winny mieć charakter zaplanowany.

2. Analiza Zasobów Sołectwa
2.1. Sołectwo Wikrowo - warunki przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
Okolice sołectwa stanowią fragment Żuław Elbląskich. Najważniejszym komponentem
krajobrazu jest sieć kanałów i rowów regulujących gospodarkę zasobami wód gruntowych
z uwagi na ich płytkie zaleganie. Stąd na krajobraz sołectwa składają się małe działki
uprawowe, które wyznacza utrzymująca się gęsta i złożona sieć rowów i kanałów wewnątrz
polderów. To

decyduje o

rolniczym charakterze sołectwa. Występują tu gleby

o zróżnicowanej klasie, tj. od klasy IV po gleby klasy I żyzne i zasobne w składniki odżywcze.

Osią osadnictwa sołectwa jest droga biegnąca z południa na północ wzdłuż
naturalnego wału piaszczystego nasypanego przez nieistniejące już odgałęzienie rzeki
Fiszewo bądź Nogatu. Przy otaczających je terenach depresyjnych – 0,4 m p.p.m. garb ten ma
rzędne +1,4 do +5,8 m n.p.m.
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Obszar sołectwa Wikrowo pozbawiony jest zadrzewień, jedynie na północnym skraju
wsi znajduje się niewielki las. Występuje zieleń przyzagrodowa natomiast rozłogi pól
pozbawione są drzew. Powoduje to w połączeniu z wyniesieniem wsi nad otaczający teren
bardzo okazałą ekspozycję.
Wikrowo jako wieś wymieniana jest w źródłach od 1395 roku. Wynik badań
przeprowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski dokumentującego ciągłość
osadniczą sięgającą czasów rzymskich stwierdza obecność w okresie średniowiecza folwarku
krzyżackiego w zakolu Starego Nogatu. W XVI wieku przybywają tu osadnicy niderlandcy
i zakładają wieś Wikrowo Małe (obecne Wikrowo). We wsi Wiktorowo znajduje się cmentarz
mennonicki. Mennonicka kultura materialna, której jesteśmy spadkobiercami, pozostawiła po
sobie ciekawy i unikalny system melioracyjny oraz szereg zabytków. Pozwoliło to na
zagospodarowanie terenu Żuław i wydobycie tym samym cennych dla rolnictwa gleb.
W chwili obecnej cmentarz stanowi część wyznaczonego dla kilku gmin szlaku
mennonickiego, co składa się na walor turystyczno – krajoznawczy terenów sołectwa.
Ciekawostką archeologiczną jest odkryta w trakcie badań powierzchniowych w 1971 roku
osada datowana na wczesną epokę żelaza. Jest to jeden z nielicznych obiektów z tego okresu
na terenie Żuław. Ze względu na odkryty liczny materiał zabytkowy (głównie ceramiczny)
przedstawia on dużą wartość naukowo – poznawczą. Obiekt wpisany jest do rejestru
zabytków decyzją z dnia 1 grudnia 1969 r. pod numerem 54A/19. Osada znajduje się na polu
ornym i niszczona jest wskutek intensywnej uprawy ornej.
W Wikrowie znajdują się ruiny wiatraka holenderskiego wpisanego do rejestru zabytków oraz
dom mieszkalny w typie dworu z wgłębnym gankiem wspartym na dwóch słupach – czas
powstania: połowa XIX wieku.

2.2. Sołectwo Wikrowo – obiekty i tereny
W sołectwie obecnie nie ma obiektów, które spełniałyby funkcję kulturalną.
Możliwość spotkania i dostęp do kultury jest ograniczony, ze względu na brak takiego
miejsca. Dla mieszkańców jest to bardzo istotny problem, ponieważ zabudowa w sołectwie
jest bardzo rozproszona. Zróżnicowany charakter zajęć (między innymi praca w mieście nie
na gospodarstwie) powoduje, że mieszkańcy się nie znają. To w wielu przypadkach utrudnia
podejmowanie wspólnych inicjatyw. Panuje ogólny marazm, występują patologie społeczne,
ludzie pozamykali się w swoich domach. Wybudowanie świetlicy wiejskiej odwróciłoby tę sytuację.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie, na
terenie sołectwa znajdują się następujące strefy i tereny:
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- tereny rolne,
- terenu rolne szczególnie chronione,
- tereny rolne szczególnie chronione o ograniczonej lokalizacji zagród,
- łąki cenne przyrodniczo,
- potencjalne tereny do zalesień,
- tereny objęte ochroną konserwatorską.

2.3. Sołectwo Wikrowo – gospodarka i rolnictwo
Odległość do Elbląga wynosi 6 km. To sprawia, że sołectwo stanowi atrakcyjne
miejsce zamieszkania dla osób ceniących walory wsi.
Główną infrastrukturę drogową w sołectwie stanowi droga powiatowa nr 55: trasa Jegłownik
– Kazimierzowo, przebiegająca przez obszar sołectwa oraz w granicy sołectwa droga krajowa
nr 22: trasa Elbląg – Malbork.
Połączenia komunikacyjne w sołectwie to transport samochodowy i autobusowy (przystanek
w Wikrowie i Wiktorowie) na linii Elbląg – Jegłownik, Elbląg – Kopanka Pierwsza. Według
mieszkańców sołectwa ilość autobusów jest niewystarczająca, co powoduje, że sołectwo nie
jest wystarczająco atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Chociaż w rzeczywistości ze
względu na swoje położenie i przyjazną atmosferę stanowi doskonałe miejsce zamieszkania.
Jednakże dalsze ograniczenie ilości kursów będzie definiowane, jako zagrożenie dla rozwoju
sołectwa.

Wikrowo jest sołectwem rolników. Na obszarze sołectwa jest 31 gospodarstw
rolnych, a powierzchnia użytków rolnych wynosi 807,68 ha.
Obszar całej Gminy Gronowo Elbląskie charakteryzuje się przewagą gleb należących do
klasy II i III, są to gleby o dużej zawartości próchnicy i wysokiej aktywności biologicznej,
zaliczane do najżyźniejszych gleb w Polsce. Jednak ich urodzajność zależy od uregulowania
stosunków powietrzno – wodnych oraz od właściwej agrotechniki. To w znacznym stopniu
podnosi koszty upraw. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 28,64 ha. Dominują uprawy
zbożowe (pszenica) rzepak, groch i warzywa. Większość gospodarstw wytwarza produkty
przede wszystkim na potrzeby rynku lokalnego, ale także na samozaopatrzenie rodziny.

2.4. Sołectwo Wikrowo – instytucje
Poziom szkolnictwa w Gminie Gronowo Elbląskie pozwala na optymistyczne
myślenie o przyszłości. Dzieci i młodzież z terenu sołectwa uczęszczają do Szkoły
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Podstawowej w Jegłowniku oraz do Gimnazjum w Gronowie Elbląskim. Z sołectwa Wikrowo
w Szkole Podstawowej naukę pobiera 28 uczniów. Natomiast w Gimnazjum naukę pobiera
11 uczniów. W Szkole Podstawowej bardzo aktywnie działają koła zainteresowań.
Udostępniana jest również sala gimnastyczna dla miłośników gry w siatkówkę.
Sprawy

związane

z

obsługą

administracyjną

sołectwa

według

podziału

administracyjnego sprawuje Urząd Gminy z siedzibą w Gronowie Elbląskim. Usługi
pocztowe można realizować w punkcie pocztowym w Jegłowniku. Odległość do tych miejsc
użyteczności publicznej jest w przypadku sołectwa Wikrowo znaczna i wynosi średnio 7 km
do Gronowa Elbląskiego i 3 km do Jegłownika. To natomiast stanowi poważne utrudnienie
biorąc pod uwagę zły stan dróg w gminie.

2.5. Sołectwo Wikrowo – ludzie i organizacje społeczne
Mieszkańcy sołectwa stanowią ludność napływową i czynnik integrujący odgrywa tu
znaczącą rolę. W naszym sołectwie prężnie działa Rada Sołecka. Jest to grupa ludzi inicjująca
i wspierająca aktywne działania na rzecz rozwoju sołectwa oraz zwiększania jego
atrakcyjności pod względem miejsca zamieszkania. Sołectwo czynnie bierze udział
w kierowanych do mieszkańców gminy imprez, między innymi poprzez uczestnictwo
w konkursie na najpiękniejszą posesję, najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

2.6. Co sołectwo Wikrowo wyróżnia na tle całej gminy?
Są to najbardziej atrakcyjne pod względem położenia miejscowości na terenie Gminy
Gronowo Elbląskie. Można powiedzieć, że na terenie sołectwa znajduje się jedna
z największych w kraju depresji i zarazem najwyższy obszar terenu Gminy Gronowo
Elbląskie. Najwyraźniej powoduje to urozmaicenie krajobrazu żuławskiego. Ze wzniesienia
we wsi Wikrowo rozpościera się piękny widok na panoramę Elbląga.
Dodatkowym walorem wyróżniającym Wikrowo na tle całej gminy są nasadzenia krzewów
bzu, które tutaj występują w znacznej ilości i wielu gatunkach. To znacznie podnosi wartość
estetyczną sołectwa.

2.7. Kim są mieszkańcy?
Z uwagi na wydarzenia historyczne mające znaczny wpływ na strukturę
demograficzną sołectwa, jego mieszkańcami jest ludność napływowa. Wikrowo to przede
wszystkim sołectwo rolników, rzemieślników i drobnych przedsiębiorców świadczących
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usługi dla mieszkańców, ale nie tylko. Jest miejscem, w którym mieszkają ludzie chcący
ożywić lokalną społeczność i podnieść atrakcyjność swej miejscowości. Tacy liderzy
stanowią grupę inicjatywną sołectwa.

2.8. Co daje utrzymanie?
Współczynnik aktywności zawodowej dla gminy Gronowo Elbląskie wynosi 57%,
wskaźnik zatrudnienia – 39%, a stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 32%.
Źródłami dochodu dla mieszkańców sołectwa jest prowadzenie gospodarstwa, praca
w pobliskich miastach oraz świadczenia społeczne (zapomogi, renty i emerytury).

2.9. Jak zorganizowani są mieszkańcy?
W sołectwie znajduje się grupa ludzi, która systematycznie podejmuje działania
aktywizujące i organizujące pozostałych mieszkańców. Jest to Rada Sołecka. Problemy
rozwiązywane są na organizowanych przez sołtysa, w zależności od potrzeb, spotkaniach
mieszkańców. Podobny charakter spotkań mają także spotkania inicjowane przez Wójta
Gminy. Należy także wspomnieć o współpracy z posterunkiem policji oraz Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim.

2.10. Jak wygląda sołectwo Wikrowo?
Przy układzie przestrzennym sołectwa, charakterystycznej zabudowie jednorodzinnej
rozproszonej, wieś Wikrowo stanowiąca siedzibę sołectwa nie posiada miejsca, które można
by nazwać centrum miejscowości. Takie miejsce jest we wsi bardzo potrzebne nie tylko ze
względu na walor architektury przestrzennej, ale głównie ze względów natury społecznej.
Brak takiego miejsca sprawia, że wieś postrzegana jest jako zamknięta i nieprzyjazna, co
w dalszej perspektywie ma wpływ na stopień integracji mieszkańców i stanowi o atmosferze ich życia.

Położenie geograficzne sołectwa (bliskość Elbląga) oceniane jest przez mieszkańców
jako bardzo dobre. Połączenia komunikacyjne i stan infrastruktury drogowej niestety
należałoby określić jako bardzo zły i wymagający pilnej interwencji. Utrzymanie dróg na
terenach Żuław, ze względu na specyfikę obszaru, należy do bardzo pracochłonnych i bardzo
kosztownych inwestycji. Dodatkowo sołectwo nie jest skanalizowane.
Znaczna część gospodarstw i posesji jest zadbana. Mieszkańcy co roku biorą udział
w konkursie gminnym na najpiękniejszą posesję w gminie.
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3. ANALIZA SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Wikrowo1

Silne strony
ü 10 – przyjazne otoczenie na miejsce zamieszkania pod względem
bezpieczeństwa, miłej atmosfery i życzliwości mieszkańców
ü 9 – duża aktywność mieszkańców
ü 9 – intensywne rolnictwo
ü 8 – dobre położenie ze względu na:
a. bliskość drogi krajowej Nr 7 Warszawa - Gdańsk
b. bliskość rzeki Nogat, Zalewu Wiślanego oraz morza;
c. usytuowanie na styku dwóch województw woj. warmińsko
- mazurskiego i woj. pomorskiego

Okazje
ü
ü
ü

1

członkostwo Polski w Unii Europejskiej
możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań
wynikających z Planu Odnowy Sołectwa Wikrowo
rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolniczego

Słabe strony
ü 10 - słabo rozwinięta infrastruktura, tj. zły stan dróg, niedostateczne oświetlenie
dróg oraz brak kanalizacji
ü 10 - niedostateczna lub brak bazy lokalowej dla inicjatyw i działalności
mieszkańców w postaci świetlicy wiejskiej i parku rekreacyjnego
ü 10 - niewystarczająca integracja mieszkańców
ü 8 - niedostateczna ilość miejsc pracy dla młodych ludzi
ü 7 - brak wsparcia ze strony władz samorządu
ü 6 - braki w infrastrukturze turystycznej, służącej zdrowemu stylowi życia
ü
np. ścieżki rowerowe
ü 5 - brak przygotowania do opracowania projektów na potrzeby sołectw
ü 5 - brak środków finansowych na wkład własny przy ubieganiu się o dotację
ü 5 - zagrożenie patologią (pogłębiający się stan bezrobocia, nadużywanie
alkoholu)
ü 4 - mała liczba organizacji pozarządowych
ü 3 - utrudniony dostęp do Internetu
ü 2 - ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej w miejscowości

Zagrożenia
ü
ü
ü
ü

zbyt duża biurokracja w pozyskiwaniu funduszy unijnych
niesprzyjające polityka państwa
wzrost ubóstwa i patologii społecznej
zagrożenie powodziowe

Wskazane w analizie słabe i silne strony zostały ułożone według ich ważności. Stopień ważności wyrażony jest poprzez punktację w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza
rangę najważniejszą, a 1 oznacza rangę najmniej ważną.
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3.1. Podsumowanie analizy SWOT
Elementy określone w analizie SWOT stanowią ocenę potencjału wewnętrznego
sołectwa Wikrowo. Szanse rozwojowe i mocne strony to atuty i elementy wyróżniające
sołectwo, które jednocześnie wskazują na kierunki rozwoju.
Podejmowane działania mają zmierzać do eliminacji słabych stron oraz
przeciwdziałać zagrożeniom. Analiza związana z kapitałem społecznym znajdująca się po
stronie słabych stron sołectwa wskazuje na pilną potrzebę dalszej motywacji mieszkańców do
zdobywania nowych kwalifikacji, kreowania lokalnych liderów i grup aktywności lokalnej ze
wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego oraz ich promocji.
Tak zdefiniowany w analizie SWOT obraz stanu istniejącego obejmuje wszystkie
grupy mieszkańców sołectwa i stanowi podstawową bazę dla podejmowanych działań
zmierzających do rozwoju sołectwa Wikrowo.
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4. WIZJA

NASZE SOŁECTWO ZA 10 LAT

WIZJA ROZWOJU NASZEGO SOŁECTWA

Nasze sołectwo będzie za 10 lat
estetyczne, uporządkowane, bezpieczne i zintegrowane.
Mieszkańcy będą mieli swobodny dostęp do nowoczesnych
rozwiązań w dziedzinie informatyki.
Jakość życia poprawi się, powstaną nowe miejsca pracy, mieszkania.
Zadbamy o to, aby sołectwo stawało się coraz piękniejsze.
Nasze sołectwo zachowa charakter wsi polskiej.
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5. ARKUSZ PLANOWANIA

PLAN ROZWOJU SOŁECTWA

Wizja Rozwoju Sołectwa Wikrowo

Nasze sołectwo będzie za 10 lat estetyczne, uporządkowane, bezpieczne
i zintegrowane. Mieszkańcy będą mieli swobodny dostęp do nowoczesnych
rozwiązań w dziedzinie informatyki. Jakość życia poprawi się, powstaną nowe
miejsca pracy, mieszkania.
Zadbamy o to, aby sołectwo stawało się coraz piękniejsze. Nasze sołectwo zachowa
charakter wsi polskiej.
Priorytet 1
Poprawa standardu życia mieszkańców sołectwa Wikrowo

Priorytet 2
Budowa, rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i technicznej

Cel 1

Cel 3

Cel 1

Cel 2

Cel 3

Poprawa estetyki wsi

Podnoszenie jakości życia
mieszkańców sołectwa.

Poprawa stanu infrastruktury
społecznej

Poprawa stanu infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej i turystycznej

Poprawa stanu infrastruktury
technicznej

Projekty:
1. Konkurs na
najpiękniejszą
posesję.

Projekty:
1. Zapewnienie dostępu do Internetu
poprzez uruchomienie kawiarenki
internetowej.
2. Organizacja imprez sołeckich.
3. Organizacja szkoleń
komputerowych, spotkań dla
kobiet.
4. Organizacja szkoleń dla rolników.
5. Powstanie organizacji
pozarządowych, w tym również
Koła Gospodyń Wiejskich.

Projekty:
1. Budowa świetlicy wiejskiej
i jej wyposażenie.

Projekty:
1. Budowa parku rekreacyjno sportowego, w tym budowa placu
zabaw i boiska sportowego.
2. Budowa ścieżek rowerowych.

Projekty:
1. Modernizacja dróg i chodników.
2. Budowa parkingu przy świetlicy.
3. Modernizacja oświetlenia.
4. Budowa kanalizacji.
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5.1. Uproszczony harmonogram, ogólne koszty realizacji planu odnowy
Projekty lub grupy działań

Co nas najbardziej zintegruje?

1. Budowa świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia.
2. Organizacja imprez sołeckich.
3. Uruchomienie kawiarenki internetowej.

projekt cykliczny

1.
2.
3.
4.
5.

2006-2013
2006-2008
2008
2006
2007-2010

1 000 000
1 000 000
15 000
15 000
?

10
9
8
8
7

1. Organizacja szkoleń komputerowych, spotkań dla kobiet.
2. Organizacja szkoleń dla rolników.
3. Powstanie organizacji pozarządowych, w tym również Koła Gospodyń Wiejskich.

2008-2013
2008-2013
2008

20 000
20 000
?

10
9
8

1. Utworzenie parku rekreacyjno-sportowego, w tym budowa placu zabaw i boiska
sportowego.
2. Konkurs na najpiękniejszą posesję.

2008-2009

40 000

10

projekt cykliczny

4 000

8

2006-2013

2 451 000

X

Realizacja działań związanych
z poprawą bazy lokalowej
i organizowanie imprez
integracyjnych
Na czym nam najbardziej zależy?
Na lepszej infrastrukturze
technicznej i rekreacyjnej
Co najbardziej zmieni nasze życie?
Rozwój turystyki i wykorzystanie
walorów wsi
Co osiągniemy najłatwiej?
Organizację pracy mieszkańców w
celu zagospodarowania przestrzeni
publicznej i prywatnej oraz jako
wkład w realizację projektów

Ogółem

2

X

Modernizacja dróg i chodników.
Budowa kanalizacji.
Budowa parkingu przy świetlicy.
Modernizacja oświetlenia.
Budowa ścieżek rowerowych.

Termin
realizacji
2007-2008
2008

Planowany
ogólny koszt
300 000
7 000
30 000

Hierarchia2

Pytania dotyczące projektów

10
9
8

Stopień ważności wyrażony jest poprzez punktację w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza rangę najważniejszą, a 1 oznacza rangę najmniej ważną.
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6. Zarządzanie, role uczestników i zasady realizacji naszej sołeckiej odnowy wsi
6.1. Role uczestników i zasady realizacji naszej sołeckiej odnowy wsi
W celu jak najlepszej realizacji plan został przedstawiony i uzgodniony do konsultacjach z
mieszkańcami. Każdy zainteresowany mieszkaniec sołectwa miał możliwości odniesienia się do
wypracowanych przez swoich przedstawicieli propozycji.
Formalny tryb zgłoszenia udziału sołectwa w programie odnowy wsi polegał na przyjęciu stosownej
uchwały Rady Gminy Gronowo Elbląskie i Rady Sołeckiej.
Procedura akceptacji planu polega na:
•

podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do programu; uchwała wymienia
sołectwo, które ma być objęte odnową oraz osobę, której powierzono koordynację realizacji
programu.

•

podjęciu podobnej uchwały przez Radę Sołecką, wskazującą osobę lidera wsi.

•

wypełnieniu kwestionariusza zgłoszenia gminy, zawierającego między innymi: dane lidera
sołectwa, określenie spodziewanych przedsięwzięć oraz zaangażowania finansowego gminy i
społeczności wiejskiej.

Podane

poniżej

role

uczestników

programu

odnowy

wsi,

w

trakcie

realizacji

zadań

w kolejnych latach będą uległy uzupełnieniu. Podane informacje są pomocne dla mieszkańców i
radnych w gminie dla skutecznej realizacji zaplanowanych projektów.
Rola i zdania społeczność wsi
∗

organizuje się, wybiera lidera i tworzy grupę odnowy wsi,

∗

opracowuje plan odnowy sołectwa,

∗

współpracuje z gminą w zakresie planowania przestrzennego i projektowania,

∗

ustala przedsięwzięcia priorytetowe,

∗

przystępuje do realizacji przedsięwzięć, uczestnicząc w nich wkładem organizacyjnym,
finansowym, materiałami i robocizną.

Rola i zadania radnych i władz gminnych
∗

koordynuje program na swym terenie,

∗

udziela wszechstronnego wsparcia liderowi i grupie odnowy wsi,

∗

zleca opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

∗

zleca projekty techniczne i zapewnia ich zgodne z prawem wykonawstwo,

∗

uczestniczy

w

realizacji

przedsięwzięć

wkładem

organizacyjnym,

finansowym

i materiałami.

6.2. Zasady realizacji sołeckiego planu odnowy
W działaniach towarzyszących wdrażaniu planu odnowy szczególnie duży nacisk położony
zostanie na umiejętność organizowania się naszej sołeckiej społeczności. Zasady organizowania
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przedstawiono w 5 podstawowych zasadach dotyczących lidera i kierowanej przez niego grupy
odnowy:
Zasada 1. Odnowę wsi zaczynam od siebie
∗

rozumiem istotę zagadnienia,

∗

umiem ją wytłumaczyć,

∗

jestem przekonany o słuszności sprawy,

∗

działam z wewnętrznej motywacji,

∗

rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy,

∗

przyjmuję odpowiedzialność,

∗

daję przykład.

Zasada 2. Odnowa wsi opiera się na wspólnym działaniu
∗

tworzymy grupę odnowy wsi i ustalamy naszego lidera,

∗

wszyscy we wsi wiedzą, iż przystępujemy do odnowy wsi,

∗

działamy jawnie, starając się o poszerzenie grupy osób zaangażowanych.

Zasada 3. Odnowa wsi potrzebuje sojuszników
∗

do działań na rzecz odnowy wsi pozyskujemy sołtysa,

∗

każda osoba ciesząca się autorytetem jest poinformowana o planach i otrzymuje propozycję
współuczestnictwa,

∗

współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej społeczności,

∗

przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie.

Zasada 4. Odnowa wsi wymaga systematycznego działania
∗

określamy kalendarz działania i trzymamy się go,

∗

ustalamy miejsce, tryb i metody pracy,

∗

wszystko, co ustalimy, zapisujemy,

∗

wszystko, co zrobiliśmy, dokumentujemy.

Zasada 5. Odnowa wsi opiera się na planie rozwoju i programie odnowy wsi
∗

opracowujemy wizję naszej wsi i tworzymy dla jej osiągnięcia plan rozwoju i program
odnowy wsi,

∗

zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu rozwoju i programu odnowy wsi,

∗

określamy krótkoterminowy program odnowy wsi.

∗

ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć.

Zasady powyższe odnoszą się do osoby lidera i członka grupy odnowy odpowiedzialnych za przebieg
odnowy. Prowadzi to do wzrostu motywacji uczestników odnowy i oparcia działania o ich system wartości.

Autor: Magdalena Wróblewska Urbaniak, Danuta Januszaniec, Wikrowo, marzec 2006 r.
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Załącznik Nr 1. Mapka poglądowa – Sołectwo Wikrowo
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