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Ochotnicza Straż Pożarna 

w Krzydlinie Małej 

realizator diagnozy 

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania
Kraina Łęgów Odrzańskich 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców 

Krzydliny Wielkiej KREDA 



Raport 
jest efeketm badań, 

których celem było 

poznanie 

potrzeb i oczekiwań 

młodych ludzi 
oraz potencjału 

kulturowego 

Krzydliny Małej 
i Krzydliny Wielkiej



GMINA WOŁÓW
- miasto Wołów i 41 wsi, 
w tym Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka 

gmina miejsko-wiejska  powiat wołowski  województwo dolnośląskie 

liczba ludności*          22.219           12.252                                   841

powierzchnia *         331 km kw.      18,5 km kw.                       26,5 km kw.** 

gmina  miasto   Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka  

źródło: *www.polskawliczbach.pl
**Starostwo Powiatowe w Wołowie 



W DIAGNOZIE

UDZIAŁ WZIĘŁO 

W WIEKU 10-16 LAT 

31 
osób

oraz 18 dorosłych mieszkańców obu miejsowości 



poznaliśmy miejsca, w których młodzi ludzie
najchętniej spędzaj swój czas wolny oraz
grupy osób dorosłych, którzy ich inspirują  

Pytanie na sznurku 

Diagnoza prowadzona była metodami
aktywnymi. 
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na wyciętych z kartonu literach M i W, oznaczających
co do zasady Krzydlinę Małą i Krzydlinę Wielką, młodzi
ludzie wypisali zasoby obu miejscowości; miejsca               
i obiekty, które wg nich warto zobaczyć/odwiedzić

Karteczki 

dyskusja o tym w jaki sposób - z pominięciem  drogi
głównej - poruszać się między Krzydliną Małą 

i Krzydliną Wielką, była wstępem do rozpoznania zasobów
obu miejscowości 
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FUNDACJA CENTRUM SPOTKAŃ I DIALOGU
BOISKA SPORTOWE
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w swojej ostatecznej formie ukazała 
potrzeby i oczekiwania młodych ludzi 
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Do uzupełnienia pozyskanej przez nas
wiedzy, niezbędnym było

przeprowadzenie ankiety CO LUBISZ ?

Poniżej prezentujemy 23 z 30 najczęściej
wskazywanych polubień. Każda z poniższych
odpowiedzi uzyskała nie mniej niż 20 głosów
młodych ludzi. 

otaczającą mnie przyrodę 

przebywać w towarzystwie rówieśników/przyjaciół

zwiedzać nowe miejsca 

miejscowość, w której mieszkam

korzystać z różnych aplikacji mobilnych 

rozwiązywać zagadki

długie spacery

grać w gry terenowe 



 spędzać czas na świeżym powietrzu

malować, rysować 

poznawać i uczyć się nowych rzeczy 

zachęcać innych do tworzenia nowych rzeczy 

spędzać czas z rodziną

jeździć na rowerze  

aktywnie spędzać czas 

opowiadać różne historie 

przekonywać nieprzekonanych

udzielać wskazówek 

 planować różne rzeczy 

organizować czas wolny dla innych 

być poszukiwaczem skarbów 

zbierać magnesy z odwiedzanych miejsc 

udzielać porad w różnych sprawach

Wyniki 
ankiety
pomocne 

będę przy
planowaniu
poszczególnych 

działań 

w procesie
realizacji
DOBRA 

WSPÓLNEGO





Ankiety, o wypełnienie których
poprosiliśmy osoby dorosłe, miały na
celu zbadanie potencjału kulturowego
społeczności lokalnych.  

O co pytaliśmy?

ZASOBY - potwierdziła się ich zgodność 
z zasobami, o których wspominali młodzi ludzie
(patrz: metoda KARTECZKI)  

MOCNE STRONY, które określone 
zostały w postaci lokalnych liderów, 
produktów lokalnych oraz 
aktywnie działających 
organizacji pozarządowych

ZAANGAŻOWANIE 

9 na 18 badanych uważa, 
że zaangażowanie lokalnej 
społeczności w życie 
miejscowości jest duże; 
4 osoby określiły je 
jako bardzo duże; 
3 osoby nie mają zdania na ten temat;  
kolejne 3 określają je na małym poziomie



Zapytani
o oddolne
inicjatywy,

zrealizowane
w lokalnych

społecznościach, 
jednomyślnie

wskazali
3 najistotniejsze

 
utworzenie 

Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej 

założenie 
Koła Gospodyń Wiejskich

utworzenie 
Drużyny Piłkarskiej 



18

POZOSTAŁE AKTYWNOŚCI: 
spotkania towarzyskie, plac zabaw, bieganie, 

jazda na rolkach, wędkowanie, 

O zaobserwowanych, aktywnych
formach spędzania wolnego czasu, 
dorośli mieszkańcy 
Krzydliny Małej 
i Krzydliny Wielkiej, 
wypowiedzieli się 
w następujący sposób 
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Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka
pochwalić się mogą walorami: 
historycznymi, przyrodniczymi 

i kulturowymi. 
Wg badanych* kształtują się one w następujący
sposób: 

PRZYRODNICZE

HISTORYCZNE

KULTUROWE 

bardzo dużo - 11
dużo - 4
mało - 2

bardzo dużo - 5
dużo - 11
mało - 1

bardzo dużo - 2
dużo - 10
mało - 5

*17 na 18 respondentów



WNIOSKI

REKOMENDACJE 

Potencjał kulturowy, jakim dysponuje lokalna
społeczność, w sposób racjonalny wykorzystać

można do realizacji działań odpowiadających
na potrzeby młodych ludzi i ich zamiłowania

do tego co lubią. 

W ramach Programu Lokalne Partnerstwa
PAFW, rekomenduje się stworzenie 

DOBRA WSPÓLNEGO, w postaci 
 

ŚCIEŻKI
TURYSTYCZNEJ,  
UKAZUJĄCEJ
PRZYRODNICZE,

HISTORYCZNE 

I KULTUROWE WALORY 

KRZYDLINY MAŁEJ 
I KRZYDLINY WIELKIEJ. 



Wydawnictwo BRAMY KULTURY

 

za aktywny udział w diagnozie

DZIĘKUJEMY


