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WSTĘP 
 
Wieś Szyszków leży w gminie Praszka. Jest to wieś sołecka licząca ok. 261 mieszkańców. 
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1395 r.  
Wieś położona jest przy drodze powiatowej. Charakter zabudowy – przydrożnica. Wieś pełni 
funkcję rolniczą, gdzie rozwijają się usługi. We wsi znajduje się świetlica wiejska , sklep 
spożywczo-przemysłowy, trzy przystanki autobusowe, kaplica. Wieś jest stelefonizowana, 
zwodociągowania i skanalizowana.  
Mieszkańcy są zaradni, aktywni i czynią starania mające na celu poprawę standardu życia we 
wsi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W I Z J A 
 
 

Szyszków – wieś rolnicza, funkcjonalna,  
z zapleczem rekreacyjno - turystycznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI 
 
1.1 Informacje podstawowe 
 
Szyszków leży w gminie Praszka.  
 
GMINA PRASZKA 
POWIAT OLESNO 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
 
Liczba mieszkańców - 216 
 
Powierzchnia   - 199,81 ha 
 
Liczba gospodarstw - 70 
 
Sołtys   - Tadeusz Patyk 
Rada Sołecka  - Jerzy Sas 
    - Grażyna Żyta 
    -  Stanisław Wicher 
    -  Longin Przygoda 
    -          Stanisław Janiszewski 
    -          Zofia Wójcik 
 
     
 
 
Grupa Odnowy Wsi - lider,  Tadeusz Patyk 
Członkowie:  -          Maria Gadomska 
    - Wiesława Muchajer 
    - Robert Mrożewski 
    - Jacek Sieradzki 
    - Grzegorz Piśla 
     
 
 
 
Główne zadania Rady Sołeckiej oraz Grupy Odnowy Wsi  Szyszków: 
 

− Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, 
− promowanie wsi Szyszków, Gminy Praszka oraz regionu Opolskiego i jego 

mieszkańców 
− wspieranie rozwoju kulturalno-sportowego i oświatowego 
− organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 
− wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych  
− podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości   
-     wspieranie  rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej  
-    ochrona dziedzictwa kulturowego 
-    pozyskiwanie środków pomocowych z dostępnych funduszy    



       
 

1.2. Historia miejscowości  
 

Szyszków – nazwa pochodzi od nazwiska o postaci „ Szyszek ,  Szysz,  Szyszka”. 
Dawne nazwy to: Wygwizdów, Szyszek, Szysz. Dokładna data powstania wsi nie jest 
znana, pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1395.W roku 1855 wieś należała do dóbr 
Praszka , do hrabiego Tomasza Potockiego. W roku 1827 liczyła 253 mieszkańców; pod 
koniec XIX wieku wraz z Pielawami i wsią Karmańsko liczyła 27 domostw i 316 
mieszkańców. W pierwszych latach istnienia budynki mieszkalne to w większej części  
chaty kurne kryte strzechą,a nowobudowane (według prowadzonych kronik)dostosowano 
do wymogów gospodarskich. W roku 1915 założono w Szyszkowie szkołę, do której 
uczęszczało 59 dzieci w tym 39 dziewcząt i 20 chłopców. Budynek, w którym odbywała 
się nauka istnieje do dziś i jest najstarszym budynkiem w miejscowości  
Na terenie wsi znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.  
W czerwcu 1937 wykopano fundamenty pod nową szkołę, a we wrześniu 1938 roku 
dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku szkoły. Obecnie mieści się tam Wiejski Dom 
Ludowy. 
W 1949 roku wybudowano drogę bitą przez wieś. W tym samym roku powstał też projekt 
elektryfikacji wsi, który został zrealizowany w 1953 roku - od 7 lutego 1953 roku wioska 
ma światło. 
Wieś leży 900 m od m. Gorzów Śl. i około 3 km od m. Praszka. Przez wieś przepływa 
rzeka Prosna, która w czasie okupacji służyła za granicę. Zbudowano wtedy drewniany 
most, który został zniszczony w czasie ucieczki okupantów. W 1961 roku wybudowany 
został nowy, betonowy most, który po modernizacji służy wszystkim do dziś.  
   

    1.3. LUDNOŚĆ  
 

Szyszków zamieszkuje ok.261 osób, w tym 135 kobiet i 126 mężczyzn. W ostatnich 
latach obserwuje się malejący przyrost naturalny, choć liczba ludności w wieku 
produkcyjnym ostatnio utrzymuje się na stałym poziomie. Na naszym terenie ludzie 
zajmują się głównie rolnictwem, a znaczna ich cześć w wieku produkcyjnym pracuje w 
pobliskich miastach: Praszka, Wieluń, Olesno, Kluczbork. Tylko niewielka część szuka 
samozatrudnienia tworząc firmy i zakładając własną działalność gospodarczą.  

 
1.4. WARUNKI NATURALNE 

 
Wieś Szyszków otaczają ze wszystkich stron lasy. Są to lasy świerkowo-sosnowe i 
mieszane. Spotkać można dzięcioły, wiewiórki, borsuki, jenoty, żurawie, bociany, bobry 
lisy, dziki i sarny.  
Od strony południowo- zachodniej płynie rzeka Prosna. Wzdłuż rzeki znajdują się liczne 
stawy rybne, które wcześniej tworzyły zapory przeciwczołgowe. 
.  

  
1.5. ROLNICTWO I PRODUKCJA ROLNICZA 

 
Grunty użytkowe to między innymi grunty  klasy  IV, V i VI.  
Klasy IV – 11,6793 ha, IV a – 2,0897 ha , IV b – 56,4402 ha. 
Klasa V – 74,1330 ha oraz VI 29,9711 ha. 



  
 Grunty orne to 31,30 ha, sady- 4,77 ha, łąki i pastwiska – 30,30 ha, lasy – 24,96 ha.  
Głównie uprawiane są zboża, w tym w 50% żyto i mieszanki zbożowe, ziemniaki oraz  
rzepak. 
Na terenie wsi działa 8 podmiotów gospodarczych i są to m.in. firma transportowa, firma 
betoniarska, sklep spożywczo-przemysłowe, firma usługowo-remontowa. Największa 
firma to firma LAS-BET zatrudniająca ok. 30 osób.  

 
1.6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 

We wsi znajduje się świetlica wiejska, kaplica, 2 boiska sportowe z miejscami do piłki 
plażowej i nożnej. 
 
 
 

       1.7.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  
 

Wieś położona jest przy drodze powiatowej. Pozostałe drogi przebiegające przez 
miejscowość to drogi gminne. Większość z nich ma powierzchnię utwardzoną szutrowo. 

 
Wieś jest w pełni  zwodociągowana i skanalizowana.  
Na terenie całej wsi działa firma zajmują się odbiorem odpadów  komunalnych, a 
segregacja odpadów odbywa się do pojemników, które są ustawione w miejscu 
ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. 
Wzdłuż wsi przebiega sieć gazociągu, do którego nie są podłączeni mieszkańcy,   
korzystają z butli gazowych i paliw stałych do ogrzewania mieszkań.  

 
 
2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ŻĄCYCH ODNOWIE   
MIEJSCOWOŚCI – analiza zasobów 

 
 

Rodzaj zasobu Opis zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu 
małe duże wyróżniające 

1 2 3 4 5 
Środowisko 
przyrodnicze 
 

Teren pagórkowaty, lasy z dziką 
zwierzyną. 
We wsi znajdują się stawy, gdzie 
można spotkać dzikie kaczki i 
bociany i żurawie.  
Znajduje się tu również żwirownia, 
gdzie kopalina wykorzystywana jest 
do celów budowlanych. 

  
 

 
X 
 
 

Kulturowy 
 

Budynki mieszkalne we wsi 
pobudowane wzdłuż drogi głównej, 
we wsi znajdują się 2 stare 
drewniane chaty, kaplica, krzyże 
przydrożne, pomnik powstańców i 

  
X 

 



poległych w II wojnie światowej  .  
Przez wieś biegnie trasa 
pielgrzymkowa na Jasną Górę i 
miejsca kultu maryjnego „Makowe 
Wzgórze”.  
Zwyczaje i obyczaje: 
kolędnicy, wieniec dożynkowy, 
wieczór kawalerski, Dzień Kobiet , 
Mikołajki, współpraca ze SP w 
Gorzowie Śl, pikniki , zawody .  

Obiekty i tereny 
 

Na terenie miejscowości znajdują 
się prywatne działki pod zabudowę 
mieszkaniową i letniskową.  

  
X 

 

Infrastruktura 
społeczna 
 

We wsi jest świetlica wiejska, 
kaplica i 2 boiska sportowe oraz 
drogi przez lasy łączące pobliskie 
miejscowości.  

  
X 

 
 
 

Infrastruktura 
techniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieś jest w pełni zwodociągowana  
i skanalizowana.  
 
Położona przy drodze powiatowej.  
Pozostałe drogi przebiegające przez 
miejscowość to drogi gminne. 
 
Wieś posiada trzy przystanki 
autobusowe przy drodze 
powiatowej.  
 
Jest w pełni stelefonizowana, 
mieszkańcy mają dostęp do 
Internetu drogą radiową i sieciową. 
Na terenie miejscowości jest dostęp 
do wszystkich sieci telefonii 
komórkowej. 

  
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gospodarka, 
rolnictwo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na terenie wsi znajduje się jeden 
zakład produkcyjny, który zatrudnia 
ok. 30 osób.  
 W miejscowości jest 1  sklep 
spożywczo – przemysłowy. 
Znajdują się gospodarstwa rolne z 
hodowlą owiec, bydła mlecznego i 
mięsnego oraz hodowlą koni i 
kucyków. 

  
X 

 

 

Środki finansowe i 
pozyskiwanie 
funduszy 

Wieś stara się o środki finansowe z 
gminnego systemu wsparcia dla 
Grup Odnowy Wsi. 

  
 

X 

 

Mieszkańcy 
(kapitał społeczny 
i ludzki) 

 
Na terenie miejscowości Szyszków 
działa rada sołecka, rada parafialna, 

  
 
 

 
 

X 



 
 

Koło Gospodyń Wiejskich , 
Stowarzyszenie , sekcja piłki 
plażowej  i  sekcja straży pożarnej - 
OSP Wygiełdów. Kobiety corocznie 
wykonują wieńce dożynkowe 
kultywując tradycje i zwyczaje 
ludowe. 
 

 

Informacje 
dostępne o wsi 
 
 

Kroniki wsi Szyszków   
X 

 

 
 
 

3. OCENA SILNYCH, SŁABYCH STRON ORAZ SZANSE  
    I ZAGROŻENIA (Analiza SWOT) 
 

3.1. Mocne strony  
  

1) dobra współpraca z władzami gminy i gmin ościennych 
2) dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna  
3) kultywowanie tradycji i obyczajów  
4) wieś położona z dala od zakładów przemysłowych 
5) duży potencjał ludzki  
6) duża aktywność społeczna 
7) działki pod zabudowę 
8) prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich ,  społeczna sekcja sportowa 
     oraz  straży pożarnej  
 

3.2. Słabe strony  
 

1) brak chodników  
2) brak parkingu przy świetlicy wiejskiej 
3) brak asfaltowej nawierzchni na drogach gminnych 
4) trudność w zdobywaniu środków finansowych 
5) słaba oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży 
6) niska jakość życia i małe dochody ludności 
 
 

3.3. Szanse  
 

1) umiejętność wykorzystania środków zewnętrznych do rozwoju wsi 
2) wykorzystanie możliwości i zasobów mieszkańców wsi 
3) tańszy Internet – dobre rozwiązania komunikacyjne 
4) możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez gminę i region 
5) poprawa atrakcyjności wsi 

 
 



 
 
 
3.4. Zagrożenia  

 
1) konieczność posiadania własnych środków przy pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych 
2) niski przyrost naturalny 

 



WYNIKI ANALIZY SWOT  
 

Silne strony/słabe strony                     szanse/zagrożenia 
             ( 8/6 )                                          ( 5/2 ) 
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WNIOSKI 
 

Z analizy mocnych i słabych stron wsi Szyszków wynika, że silne strony 
przeważają nad stronami słabymi oraz jest więcej szans niż zagrożeń.  
Z analizy powyższej wynika, że realizacja zaplanowanych projektów w Szyszkowie 
będzie wykorzystaniem mocnych stron miejscowości, a zarazem przyczyni się do 
wykorzystania szans wskazanych w analizie.  
Ponadto można wnioskować, że standard życia i warunki ekonomiczne we wsi są dobre, a 
poprzez pozytywny wpływ otoczenia i wspólne działanie są duże szanse na dalszy rozwój 
wsi oraz pobudzenie aktywności lokalnej społeczności. 

 

Standard życia  
(warunki 
materialne) 

Jakość życia 
(warunki 
niematerialne 
i duchowe) 

Tożsamość wsi i 
wartości życia 
wiejskiego 

Byt (warunki 
ekonomiczne) 

4/1   1/0 
(+)    (+) 

1/2  1/1 
(-)   (=) 

2/0   0/0 
(+)  (=) 

1/3 2/1 
(-)  (+) 



4. OPIS PLANOWANYCH ZADA Ń 
     4.1. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY 
 

Przewidywany czas realizacji programu długoterminowego to okres przypadający na lata 
2010 – 2017. Program długoterminowy wyznacza cel rozwoju miejscowości, do jakiego 
będą dążyć jej mieszkańcy, używając zasobów własnych i silnych stron wsi.  
Drogę rozwoju pokazuje wizja, jaką mieszkańcy przyjęli do realizacji swoich potrzeb. 

 
 
 

Szyszków – wieś rolnicza, funkcjonalna,  
z zapleczem rekreacyjno-turystycznym. 

 
 

 
Program długoterminowy obejmuje projekty, których realizacja wzmocni wszystkie 
dziedziny życia na wsi. 
Programy zostały zaszeregowane według celów, jakie mają spełniać.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Plan rozwoju Program rozwoju wsi na 
lata 2010-2017 

1. Cele 
Co trzeba osiągnąć by 
urzeczywistnić wizję wsi? 

2. Co pomoże osiągnąć cele? Co może przeszkodzić?  
Projekty 

Co wykonamy? 
Zasoby 

Czego użyjemy? 
ATUTY 

Silne strony i szanse 
Co wykorzystamy? 

BARIERY 
Słabe strony 

Co wyeliminować? 
Zagrożenia 

Czego unikniemy? 
 A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTO ŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 
1. Kultywowanie tradycji i 

obyczajów  
 
2. Ochrona miejsc 

historycznych i kulturowych  

Rada sołecka, grupa 
odnowy wsi, strażacy, 
Koło Gospodyń 
Wiejskich 
 
Krzyże przydrożne 

Prężnie działająca sekcja 
OSP , Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz 
Stowarzyszenie 
 
Aktywność mieszkańców  

Zaniknięciu zwyczajów i 
tradycji lokalnych 
 
Niska świadomość młodego 
pokolenia 

Organizacja izby tradycji 
wiejskiej  
 
Ochrona miejsc pamięci i 
pomników – krzyże 
przydrożne 

B. STANDARD ŻYCIA 
1. Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 
 
2. Dbanie o posesje i porządek  

Plac przy świetlicy 
wiejskiej, boiska 
sportowe,  
Posesje prywatne  

Aktywność mieszkańców, 
strażaków i członków Koła 
Gospodyń Wiejskich 
 
Aktywność mieszkańców 

Zaniedbane przestrzenie 
publiczne 
 
Zaniedbane posesje we wsi  

Urządzenie parkingu i placu 
zabaw  przy świetlicy 
wiejskiej.Zagospodarowanie 
boiska sportowego 
Konkurs - Najładniejsza 
posesja we wsi  

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
1. Podniesienie poziomu 
integracji mieszkańców  

Świetlica wiejska  z   
boiskiem 

Aktywność grupy odnowy 
wsi  
Własne środki i siły 
 

Bierność mieszkańców  Cykliczne imprezy 
okolicznościowe i sportowe 
 

D. BYT 
1. Rozwój turystyki i rekreacji  Boiska sportowe, 

świetlica wiejska, bliskie 
sąsiedztwo lasów 
 

Czyste środowisko , z dala 
od przemysłu i dróg 
krajowych 
Aktywność grupy odnowy 
wsi  

Obawy mieszkańców przed 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej  

Szkolenia dla 
przedsiębiorczych, 
prowadzenie gospodarstw 
agroturystycznych  

 12                                       



4.2. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY 
 
4.2.1. Projekty programu krótkoterminowego 
 
Program krótkoterminowy ma na celu rozwiązać problemy mieszkańców w najbliższym 
czasie tj. w latach 2010-2012. Projekty ujęte w programie krótkoterminowym to kategoria 
programów kluczowych. Kategorie programów zostały zaszeregowane w związku  
z potrzebami mieszkańców wsi.  
Poszczególne projekty oceniono pod względem finansowym i organizacyjnym 
możliwości realizacji.  
 
A. Co nas najbardziej zintegruje? 
 

Najbardziej zintegrują nas spotkania mieszkańców: dzieci, młodzieży i dorosłych np. 
na festynach wiejskich, turniejach sportowych oraz zabawach . 
 
PROJEKT „A” 
 
Cykl corocznych festynów: Festyn Rodziny, Zabawa Sylwestrowa i 
Andrzejkowa ,Dzień Dziecka, Dzień Kobiet oraz Turniej piłki plażowej, 
Topienie Marzanny, Mikołajki. 
 

B. Na czym nam najbardziej zależy? 
 

Najbardziej zależy nam na  wyremontowaniu  świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie 
terenu. 

 
 PROJEKT „B” 
 

Przebudowa świetlicy wiejskiej  w Szyszkowie.  
  

  
C. Co nam najbardziej przeszkadza? 
 
 Brak środków finansowych, co uniemożliwia realizację wielu pomysłów(projektów). 
 

PROJEKT „C” 
Zorganizowanie szkolenia nt. możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na realizację małych przedsięwzięć we wsi. 

 
D. Co najbardziej zmieni nasze życie?  
 

Nasze życie może zmienić aktywnie działająca świetlica wiejska . 
 
PROJEKT „D” 
 
Świetlica dla mieszkańców od 3 do 100 lat 
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E. Co nam przyjdzie najłatwiej? 
 

Najłatwiej przyjdzie nam uporządkowanie i oznakowanie tras dróg polnych do ścieżek 
rowerowych. 
 
PROJEKT „E” 
 
Szyszków - wieś rekreacyjno- turystyczna .  

 
 
 
 
 
JAKI PROJEKT ZŁOŻYMY DO PROW? 
 
Przebudowa świetlicy wiejskiej  w Szyszkowie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Program krótkoterminowy odnowy wsi Szyszków na lata 2010-2012 
 
 

 
Kluczowy 
problem 

 
Odpowiedź 

Propozycja projektu Czy nas stać na realizację? 
TAK/NIE 

 
Punktacja 

 
Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 
Co nas 
najbardziej 
zintegruje? 

Wspólne spotkania 
mieszkańców 
podczas festynów i 
imprez 
okolicznościowych 

Cykl corocznych festynów: 
Dzień Dziecka, Festyn 
Rodzinny, Turniej piłki 

plażowej, Topienie 
Marzanny , Zabawa 

Sylwestrowa, Andrzejkowa 
Mikołajki 

A 

TAK TAK 5 III 

Na czym 
nam 
najbardziej 
zależy? 

Najbardziej zależy 
nam na 
wyremontowaniu 
świetlicy wiejskiej 
i 
zagospodarowanie 
terenu 

Przebudowa świetlicy 
wiejskiej  w Szyszkowie 

B 
TAK 

 
NIE 7 I 

Co nam 
najbardziej 
przeszkadza? 

Brak środków 
finansowych  

Szkolenie nt. możliwości 
pozyskania środków 
zewnętrznych na małe 
przedsięwzięcia we wsi 

C 

TAK NIE 4 IV 

Co 
najbardziej 
zmieni nasze 
życie? 

Nasze życie może 
zmienić aktywnie 
działająca 
świetlica wiejska 
 

Świetlica dla 
mieszkańców od 3 do 100 

lat  
D 

TAK 
 

NIE 6 II 
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Co nam 
przyjdzie 
najłatwiej? 

Najłatwiej 
przyjdzie nam 
uporządkowanie i 
oznakowanie tras 
dróg polnych dla 
ścieżek 
rowerowych 

Szyszków – wieś 
rekreacyjno -turystyczna.  

E 

TAK NIE 
5 
 

I 

Jaki projekt zgłosimy do PROW? Przebudowa świetlicy wiejskiej  w Szyszkowie  
 



4.2.2 Kosztorysy poszczególnych przedsięwzięć. 
 
Lp. Określenie przedsięwzięcia Wartość 

 Przedsięwzięcia długoterminowe  
1. Organizacja izby tradycji ...  4.000 zł 
2. Odnowa miejsc pamięci -  krzyże przydrożne  1.000 zł 
3. Urządzenie parkingu  i placu zabaw  przy Domu 

Ludowym 
40.000 zł 

4. Zagospodarowanie boiska sportowego 30.000 zł 
5. Konkurs - Najładniejsza posesja we wsi  1.000 zł 
6. Cykliczne imprezy rekreacyjno – sportowe (rocznie) 3.000 zł 
7. Szkolenia dla przedsiębiorczych- prowadzenie 

gospodarstw agroturystycznych 
500 zł 

 Przedsięwzięcia krótkoterminowe  
1. Cykl corocznych festynów 2.000 zł 
2. Remont świetlicy wiejskiej  64.000 zł 
3. Szkolenie dla mieszkańców 500 zł 
4. Świetlica dla mieszkańców od 3 do 100 lat   45.000 zł 
5. Szyszków – wieś rekreacyjno- turystyczna  5.000 zł 
 RAZEM 196.000 zł 

 
4.3.OPIS PRZEDSIĘWZI ĘĆ 

 
4.3.1. Przedsięwzięcia krótkoterminowe  
 
       1) Cykl corocznych festynów  

Realizacja tego projektu polega na cyklicznym organizowaniu festynów we wsi  
Takie rodzaju przedsięwzięcia bardzo dobrze integrują społeczność lokalną. Poza tym 
dają możliwość pozyskania niewielkich dochodów, które mogą być wykorzystane na 
niezbędne potrzeby w miejscowości. 

 
2) Remont świetlicy wiejskiej  w  Szyszkowie. 
          
Remont świetlicy wiejskiej w Szyszkowie będzie polegał  przede wszystkim na 
wymianie konstrukcji drewnianej więźby dachowej, opierzenia pokrycia dachowego z  
obróbkami i orynnowaniem, wymiana stolarki okiennej ,wymiana drzwi wejściowych.          
 
 
3) Szkolenie dla mieszkańców 
Projekt polega na zaktywizowaniu mieszkańców oraz pokazaniu możliwości zdobycia 
zewnętrznych źródeł finansowania małych przedsięwzięć we wsi. Projekt umożliwi 
realizację wielu małych przedsięwzięć we wsi.  

 
4) Świetlica dla mieszkańców od 3 do 100 lat 
Celem projektu jest zorganizowanie prężnie działającej świetlicy poprzez wyposażenie 
w sprzęt audio-wizualny, meble , odnowienie zaplecza kuchennego i sanitarnego 
gwarantem prawidłowego działania jest zatrudnienie świetlicowej.  
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5) Szyszków – wieś rekreacyjno-turystyczna  
Projekt polega na uporządkowaniu placu wokół świetlicy wiejskiej oraz dbałość o 
posesje prywatne. Prace przeprowadzą mieszkańcy wsi Szyszków. Projekt zintegruje 
społeczność lokalną, a jednocześnie przyczyni się do poprawy estetyki wsi.  

 
 
4.3.2. Przedsięwzięcia długoterminowe 
 
 
1. Organizacja izby tradycji 

Celem projektu jest gromadzenie eksponatów związanych z dawnym życiem na wsi 
oraz tradycjami wiejskimi. W gromadzenie tych zasobów będzie zaangażowana cała 
społeczność lokalna: dzieci, młodzieży oraz dorośli. Zgromadzenie takiej kolekcji jest 
procesem wymagającym dużo czasu, tak więc projekt uznaliśmy za długoterminowy.  
 
 

2. Odnowa miejsc pamięci – krzyże przydrożne i pomnik pamięci powstańców i 
poległych w II wojnie światowej 
We wsi znajdują się krzyże przydrożne oraz pomnik pamięci powstańców i poległych 
w II wojnie światowej ,będące niezwykle charakterystycznym elementem krajobrazu 
wiejskiego. Dlatego tez celem tego projektu jest dbanie o te elementy poprzez 
odnawianie oraz zdobienie ich na święta np. majowe spotkania ze śpiewem przy 
krzyżach.  
 

3. Urządzenie parkingu i placu zabaw przy Domu Ludowym  
Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym poprzez 
zaprojektowanie i wykonanie parkingu i placu zabaw . Przyczyni się to do poprawy 
estetyki miejsc publicznych we wsi oraz wizerunku wsi, dzieci będą miały miejsce do 
zabawy. W ramach projektu zostaną nasadzone drzewka oraz zasiana trawa, zostaną 
ustawione kosze na śmieci i ławeczki. 
 
 

4. Zagospodarowanie boiska sportowego  
Przy boisku sportowym w Szyszkowie zostaną ustawione ławki dla kibiców i 
uczestników imprez plenerowych na boisku. Celem projektu jest poprawa 
infrastruktury technicznej we wsi.  
Na realizację projektu zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o 
wsparcie finansowe.  
 

5. Konkurs „Najładniejsza posesja we wsi” 
W celu poprawy wizerunku wsi oraz estetyki zostanie zorganizowany konkurs na 
najładniejszą posesję we wsi. Zorganizowanie takiego konkursu ma na celu 
zaktywizowanie mieszkańców do większej dbałości o własne obejścia.  
 

6. Cykliczne imprezy okolicznościowe 
Do projektów długoterminowych zostały wprowadzone imprezy cykliczne we wsi tj. 
Dzień Dziecka , Andrzejki , Mikołajki, bale sylwestrowe lub karnawałowe. 
Przedsięwzięcia te mają przede wszystkim na celu zintegrować mieszkańców wsi.  
 
 



7. Ścieżki turystyczno-krajoznawcze i agroturystyka 
Celem projektu jest zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców, którzy zainteresowani 
są utworzeniem agroturystyki. Projekt przyczyni się do podniesienia standardu życia 
we wsi oraz wypromuje jej walory  .  


