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UDZIAŁ INTERESARIUSZY REWITALIZACJI NA ETAPIE 
DIAGNOZOWANIA I PROGRAMOWANIA REWITALIZACJI 

 

Gmina Krzepice przystępując do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Krzepice na lata 2017-2025 dużą rolę przywiązała do udziału społeczeństwa w całym 

toku opracowania dokumentacji. 

Już na etapie diagnozowania problemów występujących w poszczególnych częściach 

analizowanej jednostki, kumulacji negatywnych zjawisk w określonych jej obszarach 

zwrócono się do interesariuszy rewitalizacji.  

W dniu 26 stycznia 2017 r. Burmistrz Krzepic zachęcił do aktywnego udziału 

w opracowaniu dokumentacji w formie zgłaszania swoich uwag, opinii i pomysłów jakie mogą 

zostać uwzględnione w projekcie Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. 

Zaprosił także do udziału w ankiecie oraz spotkaniu otwartym połączonym z debatą i częścią 

warsztatową. 

Przedmiotowa informacja została przekazana poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej Gminy Krzepice www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.krzepice.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskim w Krzepicach oraz na 

tablicach ogłoszeń w osiedlach i sołectwach, a także bezpośrednie informowanie 

mieszkańców. Specjalnie w tym celu rozdysponowana została także ulotka.  
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Ulotka informująca o ankietyzacji i spotkaniu otwartym dotyczącym wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice – strona 
pierwsza (z dwóch) 

Źródło: opracowanie własne 
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Ankieta na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 była 

dostępna w terminie od 26 stycznia do 13 lutego 2017 r. : 

 w formie umożliwiającej interaktywne wypełnienie i wysłanie pod adresem 

https://goo.gl/forms/HGsmUMGMBgNVZP8k1 , 

 w formie elektronicznej (pdf) na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce 

Gmina podstrona Rewitalizacja – do samodzielnego wydruku, 

 w formie papierowej – w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3). 

 

Wypełnione ankiety można było dostarczać: 

 poprzez formularz na stronie https://goo.gl/forms/HGsmUMGMBgNVZP8k1 lub 

 drogą elektroniczną na adres gci@krzepice.pl lub 

 drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 

13, 42-160 Krzepice, z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja” lub 

 bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 

42-160 Krzepice, sekretariat pokój nr 3. 

 

W dniu 7 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice odbyło się otwarte spotkanie 

konsultacyjne dotyczące przygotowanej dokumentacji. Było ono połączone z debatą, 

podczas której można było zgłaszać uwagi ustne, a także uczestniczyć w warsztatach 

dotyczących rewitalizacji Gminy Krzepice. Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli 

lokalnej społeczności z problematyką rewitalizacji, dyskusja o kluczowych problemach jakie 

występują na obszarach wymagających rewitalizacji, kierunkach rozwoju tych obszarów, 

wstępnych propozycjach zadań i projektach odpowiadających na zdiagnozowane problemy.  

W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Wśród uczestników byli mieszkańcy, Radni 

Gminy Krzepice, przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SEMPER VERITAS, 

a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Krzepicach.  

Podczas dyskusji prowadzonej po krótkiej prezentacji multimedialnej, uczestnicy 

wzięli udział w wypełnianiu formularzy na potrzeby wskazania miejsc kumulacji negatywnych 

zjawisk o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-

funkcjonalnym i technicznym. Mieli także możliwość wskazania proponowanych projektów 

do zrealizowania w ramach rewitalizacji wybranych obszarów Gminy Krzepice.  

Wśród uwag i opinii dotyczących sfery społecznej należy wymienić wskazywaną 

potrzebę konsultacji społecznych jako stałego elementu funkcjonowania samorządu 

lokalnego i podejmowanie istotnych decyzji w oparciu o wyniki tych konsultacji, aktywizację 

społeczności lokalnej w każdym aspekcie działania samorządu lokalnego, aktywizację 

młodych, aktywizację ogółu społeczeństwa poprzez szkolenia, wyposażenie szkół 

w odpowiedni sprzęt celem podniesienia warunków edukacji, zwiększenie dostępności 

lekarzy specjalistów,  

Jako możliwość przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Krzepice 

wskazywano: stałe i systematyczne obniżanie obciążeń podatkowych, aktywizację 

gospodarczą mieszkańców, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, stworzenie dobrych 

warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój terenów inwestycyjnych, 

dostęp do pomocy finansowej przy założeniu własnej formy, ulgi podatkowe, 

W kwestiach środowiskowych uczestnicy wskazywali na konieczność 

przestrzegania prawa, uporządkowania polityki zagospodarowania przestrzennego, 
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determinację w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych środowiskowo, ograniczenie 

niskiej emisji, potrzebę zagospodarowania terenów przy Liswarcie i w okolicy kąpieliska. 

Biorąc pod uwagę kwestie techniczne i przestrzenno-funkcjonalne wśród uczestników 

spotkania pojawiały się takie propozycje jak: likwidacja zapóźnieni cywilizacyjnych, 

gazyfikacja Gminy Krzepice, dbałość o stan zasobów infrastrukturalnych, wymóg kierowania 

środków na rozwój terenów będących w stanie kryzysowym, modernizacja budynków 

komunalnych i socjalnych, odnowa zabytków, termomodernizację i remonty budynków, 

rewitalizacja Bożnicy, rozwój ścieżek rowerowych, poprawa jakości dróg i chodników, dróg 

dojazdowych i pól, rozwój placów zabaw i siłowni zewnętrznych, odnowa Kościoła 

Parafialnego w Krzepicach oraz Zajączkach Pierwszych, wzrost atrakcyjności turystyczno-

historycznej Gminy Krzepice, zagospodarowanie terenów pokolejowych. 

 

 

WYNIKI ANKIETY na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice 

na lata 2017-2025 – kolorem czerwonym wskazano ilość udzielonych odpowiedzi. 

 

Pierwsza część ankiety miała na celu uzyskanie zdania respondentów dotyczącego 

atutów/silnych stron Gminy Krzepice, a także oceny problemów/słabych stron. Jest to istotne 

z puntu widzenia potencjału rozwojowego jaki posiada Gmina Krzepice. 

 

Pytanie nr 1 Spośród niżej wymienionych proszę zaznaczyć 3 najważniejsze 

atuty/silne strony Gminy Krzepice: 

□ Lokalizacja w układzie komunikacyjnym (np. przebiegająca przez obszar Gminy 

droga krajowa nr 43, istniejąca sieć kolejowa) 38 odpowiedzi  

□ Infrastruktura techniczna (np. poziom zwodociągowania, dostęp do Internetu, stopień 

skanalizowania Gminy, odpowiednio prowadzona gospodarka odpadami) 

35 odpowiedzi 

□ Walory przyrodnicze umożliwiające rozwój turystyki i rekreacji (np. rzeka Liswarta, 

Ptasia Góra, zalew „Łezka” w Krzepicach) 23 odpowiedzi 

□ Dobrze rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna (np. stadion sportowy i kompleks boisk 

Orlik w Krzepicach) 16 odpowiedzi 

□ Dobrze rozwinięta baza oświatowa jak również jakość kształcenia w szkołach 

7 odpowiedzi 

□ Kultywowanie lokalnych tradycji i uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym 

poprzez np. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych (np. poprzez Gminny 

Ośrodek Kultury w Krzepicach) 17 odpowiedzi 

□ Obecność szlaków turystycznych nadających się do uprawiania turystyki 

(np. przebiegające przez obszar Gminy: „Wielka Pętla Częstochowska”, 

„Liswarciański Szlak Rowerowy”, „Szlak Kajakowy Liswarta”, niebieski szlak pieszy 

„Rezerwatów Przyrody” 17 odpowiedzi 

□ Aktywność władz gminnych w zakresie stymulowania rozwoju Gminy np. poprzez 

proces tworzenia specjalnej strefy ekonomicznej pod patronatem „Katowickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” 24 odpowiedzi 

□ inne 1 odpowiedź (bezpieczeństwo mieszkańców). 
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Pytanie nr 2 Spośród niżej wymienionych proszę wymienić 2 najważniejsze 

problemy/słabe strony Gminy Krzepice: 

□ Stan techniczny i jakość dróg gminnych (wysoki udział dróg nieutwardzonych) 

14 odpowiedzi 

□ Brak atrakcyjnych ofert pracy zachęcających do osiedlania się bądź pozostawiania 

w Gminie 44 odpowiedzi 

□ Niedostateczny dostęp do placówek ochrony zdrowia, w tym profilaktyki 

i specjalistycznych usług medycznych 32 odpowiedzi 

□ Duży udział korzystających z pomocy społecznej 4 odpowiedzi 

□ Niewykorzystany potencjał turystyczny Gminy poprzez słabo rozwinięte zaplecze 

turystyczne (np. gastronomia, noclegi) 15 odpowiedzi 

□ Niski stopień zalesienia 2 odpowiedzi 

□ Niewystarczający poziom aktywności mieszkańców do podejmowania inicjatyw 

7 odpowiedzi 

□ Niski poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego 9 odpowiedzi 

□ inne 4 odpowiedzi (brak miejsc parkingowych, zanieczyszczenie powietrza, 

niska emisja, starzejące się społeczeństwo, ucieczka młodych z powodu braku 

atrakcyjnych miejsc pracy). 

 

W dalszej części ankiety wskazano na potrzebę wskazania obszarów Gminy 

Krzepice, w których kumulują się negatywne zjawiska sfer: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

 

Pytanie nr 3 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie 

Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów społecznych 

(bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz kapitału 

społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym): 

 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 21 odpowiedzi 

 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 12 odpowiedzi 

 Osiedle Kuków w Krzepicach 7 odpowiedzi 

 Dankowice Drugie 14 odpowiedzi 

 Dankowice Pierwsze 21 odpowiedzi 

 Dankowice Trzecie 8 odpowiedzi 

 Dankowice – Piaski 7 odpowiedzi 

 Lutrowskie 7 odpowiedzi 

 Podłęże Królewskie 1 odpowiedzi 

 Stanki 12 odpowiedzi 

 Starokrzepice 4 odpowiedzi 

 Szarki 1 odpowiedzi 

 Zajączki Pierwsze 5 odpowiedzi 

 Zajączki Drugie 4 odpowiedzi 
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Pytanie nr 4 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie 

Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów gospodarczych 

(mała liczba przedsiębiorstw, krótki okres funkcjonowania przedsiębiorstw, spadek 

liczby podmiotów gospodarczych, mała aktywność zawodowa mieszkańców 

wskazanego obszaru): 

 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 17 odpowiedzi 

 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 16 odpowiedzi 

 Osiedle Kuków w Krzepicach 5 odpowiedzi 

 Dankowice Drugie 4 odpowiedzi 

 Dankowice Pierwsze 17 odpowiedzi 

 Dankowice Trzecie 11 odpowiedzi 

 Dankowice – Piaski 12 odpowiedzi 

 Lutrowskie 7 odpowiedzi 

 Podłęże Królewskie 9 odpowiedzi 

 Stanki 9 odpowiedzi 

 Starokrzepice 5 odpowiedzi 

 Szarki 1 odpowiedzi 

 Zajączki Pierwsze 2 odpowiedzi 

 Zajączki Drugie 4 odpowiedzi 

 

Pytanie nr 5 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie 

Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów środowiskowych 

(wysoki hałas, zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczone wody, występowanie 

dzikich wysypisk śmieci): 

 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 51 odpowiedzi 

 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 41 odpowiedzi 

 Osiedle Kuków w Krzepicach 4 odpowiedzi 

 Dankowice Drugie 3 odpowiedzi 

 Dankowice Pierwsze 2 odpowiedzi 

 Dankowice Trzecie 0 odpowiedzi 

 Dankowice – Piaski 5 odpowiedzi 

 Lutrowskie 0 odpowiedzi 

 Podłęże Królewskie 0 odpowiedzi 

 Stanki 1 odpowiedzi 

 Starokrzepice 7 odpowiedzi 

 Szarki 2 odpowiedzi 

 Zajączki Pierwsze 2 odpowiedzi 

 Zajączki Drugie 1 odpowiedzi 
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Pytanie nr 6 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie 

Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów przestrzenno - 

funkcjonalnych (niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną 

i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich 

niska jakość niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 

się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunalnej, niedobór lub niska jakość 

terenów publicznych): 

 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 23 odpowiedzi 

 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 13 odpowiedzi 

 Osiedle Kuków w Krzepicach 5 odpowiedzi 

 Dankowice Drugie 11 odpowiedzi 

 Dankowice Pierwsze 24 odpowiedzi 

 Dankowice Trzecie 12 odpowiedzi 

 Dankowice – Piaski 4 odpowiedzi 

 Lutrowskie 5 odpowiedzi 

 Podłęże Królewskie 1 odpowiedzi 

 Stanki 8 odpowiedzi 

 Starokrzepice 4 odpowiedzi 

 Szarki 0 odpowiedzi 

 Zajączki Pierwsze 4 odpowiedzi 

 Zajączki Drugie 1 odpowiedzi 

 

Pytanie nr 7 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie 

Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów technicznych 

(zły stan techniczny budynków publicznych, mieszkalnych, zabytków, 

niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych tychże obiektów, zły stan dróg): 

 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 32 odpowiedzi 

 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 25 odpowiedzi 

 Osiedle Kuków w Krzepicach 5 odpowiedzi 

 Dankowice Drugie 7 odpowiedzi 

 Dankowice Pierwsze 13 odpowiedzi 

 Dankowice Trzecie 3 odpowiedzi 

 Dankowice – Piaski 3 odpowiedzi 

 Lutrowskie 1 odpowiedzi 

 Podłęże Królewskie 0 odpowiedzi 

 Stanki 4 odpowiedzi 

 Starokrzepice 4 odpowiedzi 

 Szarki 0 odpowiedzi 

 Zajączki Pierwsze 19 odpowiedzi 

 Zajączki Drugie 4 odpowiedzi 

 

Podczas wypełnienia formularza, respondenci mieli także możliwość wskazania 

najważniejszych działań rewitalizacyjnych, które w pierwszej kolejności powinny być 

zrealizowane na terenie miejscowości, którą zamieszkują. Kolejne pytanie dotyczyło z kolei 

pilnych działań jakie w ramach rewitalizacji powinny zostać podjęte na pozostałym terenie. 

Zestawienie wyników odpowiedzi na te dwa pytania przedstawiono w formie tabelarycznej.  
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Wykaz projektów jakie interesariusze wskazali jako najpilniejsze do zrealizowania w ramach procesu rewitalizacji 

Lp. 

Proszę wskazać dwa najważniejsze działania rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności 

powinny być zrealizowane na terenie miejscowości którą Pani/Pan zamieszkuje wraz 

z podaniem miejscowości. 

Proszę wskazać dwa najważniejsze działania 

rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności powinny 

być zrealizowane na terenie Gminy Krzepice, poza 

miejscowością w której Pani/Pan mieszka. 

1 Lutrowskie 
powinien być dokończony chodnik, droga, zmodernizowane - 

ukończone oświetlenie i plac zabaw. 
Brak adnotacji. 

2 Lutrowskie powinny być zrobione ładne chodniki, utrzymanie czystości Brak adnotacji. 

3 Lutrowskie 
Lepsze dbanie o wygląd wsi (głównie, przynajmniej 2 razy w 

miesiącu wykosić rowy). 
Brak adnotacji. 

4 Krzepice 

Rewitalizacja zaniedbanych części miasta (teren wokół stadionu i 

zalewu), rewitalizacja chodników i dróg (np. ul. Andersa, 

Mickiewicza, Ryły, Kościuszki). 

Rewitalizacja szlaków rowerowych (łączących 

wszystkie miejscowości). Działania mające na celu 

wspieranie przedsiębiorczości lokalnej. 

5 Osiedle Kuków 

Poprawa jakości dróg i oświetlenia, stworzenie placu zabaw dla 

dzieci i młodzieży w celu umożliwienia lepszego spędzania 

wolnego czasu. 

Działania mające na celu wspieranie 

przedsiębiorczości lokalnej.  Poprawa estetyki 

przestrzennej miasta Krzepice. 

6 Krzepice 
Dostęp do placówek ochrony zdrowia, rozwój budownictwa 

mieszkaniowego. 

Poprawa jakości dróg. Dostęp do placówek służby 

zdrowia. 

7 Brak adnotacji Brak adnotacji. 
Droga - Zajączki Drugie , ul. Parcele i ul. Łękawka. 

Kanalizacja – Dankowice. 

8 Dankowice Trzecie Kanalizacja w Dankowicach, remont dróg. 
Droga- Zajączki Drugie ul. Parcele. Droga- Zajączki 

Drugie ul. Łękawica. 

9 Krzepice 
Odnowa elewacji Kościoła Św. Jakuba w Krzepicach, rozbiórka 

starych budynków przy ulicach głównych w Krzepicach. 

Poprawa komunikacji między miejscowościami. 

Poprawa jakości dróg. 

10 Krzepice 

Odnowienie elewacji Kościoła Parafialnego w Krzepicach, 

odnowa dróg, zmobilizowanie właścicieli posesji do usunięcia 

powalonych płotów, odrapanych elewacji przy drogach, 

chodnikach, brak miejsc parkingowych. 

Brak adnotacji. 

11 
Krzepice, cały teren 

gminy 

Poprawa jakości dróg na terenie gminy. Krzepice – elewacja 

Kościoła Parafialnego w Krzepicach. 

Zmobilizować właścicieli posesji do rozbiórki starych, 

walących się budynków. 

12 Krzepice 
Poprawa jakości dróg, odnowienie elewacji Kościoła Parafialnego 

w Krzepicach, miejsca parkingowe. 

Poprawa jakości dróg. Lepsza komunikacja PKS, 

ABX między miejscowościami. 
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Proszę wskazać dwa najważniejsze działania rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności 

powinny być zrealizowane na terenie miejscowości którą Pani/Pan zamieszkuje wraz 

z podaniem miejscowości. 

Proszę wskazać dwa najważniejsze działania 

rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności powinny 

być zrealizowane na terenie Gminy Krzepice, poza 

miejscowością w której Pani/Pan mieszka. 

13 Zajączki Pierwsze 
Remont drogi w Zajączkach Pierwszych odcinek od Zbrojewska. 

Remont dróg polnych (utwardzenie). 

Odpowiednia melioracja ( oczyszczenie, pogłębienie 

lub wykopanie rowów melioracyjnych). Pogłębienie 

lub wysuszenie rzek, które co roku na wiosnę 

zalewają pobliskie pola i łąki, podwyższenie wałów 

przeciwpowodziowych. 

14 Starokrzepice 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Organizacja 

przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalna 

społeczność). 

Inicjatywa na rzecz rozwoju terenów wskazanych do 

rewitalizacji. Działania mające na celu wspieranie 

przedsiębiorczości na terenach wskazanych od 

rewitalizacji. 

15 Brak adnotacji Brak adnotacji. Brak adnotacji. 

16 Brak adnotacji Brak adnotacji. Brak adnotacji. 

17 Brak adnotacji Brak adnotacji. 
Poprawa jakości dróg gminnych. Więcej obiektów 

sportowych. 

18 Lutrowskie Dokończenie chodnika. Uzupełnienie brakujących lamp. Rozbudowa chodnika w Zajączkach Pierwszych. 

19 Krzepice 
Poprawa jakości dróg gminnych. Dostęp do placówek ochrony 

środowiska w tym specjalistycznych usług medycznych. 

Rozwinięcie zaplecza turystycznego( gastronomia, 

noclegi). Stworzenie nowych miejsc pracy. 

20 Krzepice 
Obiekty zabytkowe – kościół. Teren wokół cmentarza i Zespołu 

Szkół w Krzepicach. 
Młyn nad Liswartą. Dworzec PKP. 

21 Krzepice 

Drogi kanalizacji w Dankowicach; budowa infrastruktury w 

osiedlach w Krzepicach. Odnowa elewacji budynków wokół rynku 

w Krzepicach; rewitalizacja Kościoła. 

Obiekty zabytkowe, pomniki. Droga. 

22 Krzepice Budowa bloków mieszkalnych, gaz. Rozwój turystyki- ścieżki. Brak adnotacji. 

23 
Krzepice- Os. 

Kuźniczka 

Remont synagogi. Rozwój turystyki i rekreacji przy zalewie 

„Łezka” w Krzepicach i rzece Liswarcie. 

Budowa zaplecza turystycznego. Budowa ścieżek 

rowerowych. 

24 
Krzepice - Os. 

Kuźniczka, Stare Miasto 

Remont synagogi. Rozwój turystyki i rekreacji przy zalewie 

,,Łezka", przy rzece Liswarta. 

Budowa ścieżek rowerowych. Budowa zaplecza 

turystycznego. 

25 Krzepice 
Ograniczenie niskich emisji. Siłownie zewnętrzne przy Szkole 

Podstawowej nr. 1 w Krzepicach. 

Ograniczenie niskiej emisji. Rozwój infrastruktury 

sportowej. 
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z podaniem miejscowości. 

Proszę wskazać dwa najważniejsze działania 

rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności powinny 

być zrealizowane na terenie Gminy Krzepice, poza 

miejscowością w której Pani/Pan mieszka. 

26 Krzepice 
Ograniczenie niskiej emisji. Wykonanie siłowni zewnętrznej przy 

Szkole Podstawowej nr. 1 w Krzepicach. 

Ograniczenie niskiej emisji. Więcej obiektów 

sportowo- rekreacyjnych. 

27 Stanki Oświetlenie drogi od Zajączek Drugich do Stanek. Remont drogi w Zajączkach Pierwszych. 

28 Zajączki Pierwsze 
Remont drogi w Zajączkach Pierwszych. Remont chodnika w 

Zajączkach Pierwszych. 

Oświetlenie drogi od Zajączek Pierwszych do 

Stanek. 

29 Krzepice 
Poprawa lokalnych dróg w Krzepicach. Budowa ścieżek 

rowerowych w Krzepicach. 

Ścieżki rowerowe. Nowe chodniki i poprawa stanu 

dróg. 

30 Krzepice 
Dostęp do placówek Ochrony Zdrowia - Specjalistyczne Usługi 

Medyczne, okulista, stomatolog. Stworzenie miejsc pracy. 

Remont chodnika i ulicy w m. Zajączki Pierwsze. 

Remont i modernizacja obiektów zabytkowych. 

31 Krzepice 
Remont ulicy Mickiewicza. Dostęp do specjalistycznych usług 

medycznych w Krzepicach. Stworzenie miejsc parkingowych. 

Miejsca turystyczno- rekreacyjne. Modernizacja 

obiektów zabytkowych. 

32 Krzepice 
Zmniejszenie bezrobocia. Zwiększenie dostępu do opieki 

zdrowotnej. 
Poprawa jakości dróg. Zmniejszenie bezrobocia. 

33 Krzepice Poprawa architektury miejskiej. Zmniejszenie bezrobocia. Poprawa jakości dróg. Zmniejszenie bezrobocia. 

34 Krzepice 
Budowa ścieżek rowerowych przy drodze krajowej nr. 43. 

Budowa basenu lub kąpieliska. 

Budowa ścieżek rowerowych przy drodze krajowej 

nr.43. Budowa siłowni na powietrzu w 

Nowokrzepicach. 

35 Krzepice Remont Kościoła. Remont GOK przy ul. Częstochowskiej. 
Nowe obiekty sportowe. Kanalizacja na terenach 

nieskanalizowanych. 

36 Zajączki Drugie Poprawa jakości dróg. Tworzenie nowych miejsc pracy. Brak adnotacji. 

37 Zajączki Drugie Poprawa jakości dróg Zajączki Drugie ul. Parcele. Brak adnotacji. 

38 Brak adnotacji. 
Poprawa stanu dróg oraz niedostateczny dostęp do placówek 

ochrony zdrowia. 
poprawa infrastruktury drogowej 

39 Krzepice 
Zakaz spalania śmieci oraz wymiana chodników w Osiedlu Stare 

Miasto Krzepicach. 

Całkowity zakaz spalania śmieci, likwidacja dzikich 

wysypisk śmieci, budowa chodnika lub wydzielenie 

pobocza do Dankowic. 

40 Dankowice 
Termomodernizacja budynku OSP DANKOWICE, świetlica dla 

młodzieży w Dankowicach. 

Budowa ścieżek rowerowych, dostępność do 

specjalistycznych usług medycznych. 
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miejscowością w której Pani/Pan mieszka. 

41 Krzepice Dokończenie budowy chodnika w Kukowie. Remont drogi w rynku. 

42 Krzepice 
Przyłącze gazowe, oświetlenie ulicy gęstszym, jaśniejszym i 

oszczędniejszym światłem - Osiedle Kuków. 

Kanalizacja w miejscowościach Dankowice I, II, III, 

oraz odnowienie sali kinowej Dom Kultury przy ul. 

Częstochowskiej. 

43 Krzepice 

Stworzenie wielofunkcyjnego boiska lub siłowni napowietrznej 

oraz dokończenie budowy chodnika - Osiedle Kuków w 

Krzepicach. 

Zwiększenie dostępu do publicznych placówek 

zdrowia, a także stworzenie nowych miejsc pracy dla 

lokalnej społeczności. 

44 Krzepice 
Rewitalizacja okolicy dworca PKP,  Budowa infrastruktury 

drogowej ul. Przemysłowa Krzepice, Osiedle Kuźniczka. 

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (oznaczenie i 

zabezpieczenie zabytków i miejsc o walorach 

przyrodniczych,  Rekultywacja wysypiska śmieci i  

terenów wokół wysypiska śmieci. 

45 Krzepice 

Nowy szeroki chodnik od kościoła w Krzepicach do ul. Kuźniczka 

wraz z wydzieloną ścieżką rowerową. Nowa nawierzchnia ul. 

Kuźniczka. 

Poprawa stanu dróg w Dankowicach oraz budowa 

chodników. 

46 Dankowice Kanalizacja Dankowice. Miejsca pracy. 

47 Dankowice Rewitalizacja jezdni, kanalizacja, Dankowice. 
Większy dostęp do służby zdrowia, więcej ofert 

pracy. 

48 Starokrzepice Centrum m. Starokrzepice, poprawa jakości dróg. 

Poprawa jakości powietrza w całej gminie, 

odnowienie elewacji budynków w części ulic starego 

miasta w Krzepicach. 

49 Krzepice Krzepice: specjalistyczne usługi zdrowotne, mieszkania socjalne. 
Zajączki Pierwsze-chodnik i jezdnia,  Dankowice - 

termomodernizacja budynku OSP. 

50 Brak adnotacji. Poprawa stanu technicznego chodników. Modernizacja wodociągowa. 

51 Brak adnotacji. 
Poprawa rynku pracy, dostęp do miejsc spotkań i kultury – 

zwiększenie. 

Poprawa rynku pracy, dostęp do miejsc spotkań i 

kultury – zwiększenie. 

52 Brak adnotacji. 
Zwiększenie dostępu do miejsc rekreacji i wypoczynku, poprawa 

jakości infrastruktury. 

Zmniejszenie bezrobocia, poprawa warunków dla 

inwestorów. 

53  Przebudowa dróg, ścieżki rowerowe. Lepsza organizacja wydarzeń kulturalnych, 
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inwestycje w sport. 

54 Krzepice 
Krzepice Stare Miasto - modernizacja budynków, dopłata do 

wymiany ogrzewania na ekologiczne. 

Modernizacja dróg, rozwój infrastruktury - 

kanalizacyjnej i gazowniczej. 

55 Krzepice 
Remont kamienic w Starym Mieście, wsparcie dla początkujących 

przedsiębiorców. 

Remonty dróg lokalnych na wsi, rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej. 

56 Krzepice 
Poprawa wyglądu centrum Krzepic, ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza. 
Remonty chodników, ograniczenie ruchu w mieście. 

57 Krzepice 
Krzepice - modernizacja ogrzewania, odnowienie centrum 

Krzepic. 

Budowa chodników oraz ścieżek rowerowych, 

tworzenie nowych miejsc pracy. 

58 Krzepice 
Modernizacja sali koncertowej w Krzepicach, Remont chodników 

na starym mieście. 

Termomodernizacja OSP w Dankowicach, siłownia 

zewnętrzna w Dankowicach. 

59 Brak adnotacji. Remont chodników. Remont zabytków. 

60 Krzepice 

Krzepice, teren targowiska, place zabaw, Dom kultury, rynek w 

Krzepicach. 

Brak miejsc przeznaczonych dla młodych ludzi- miejsc spotkań. 

Brak naturalnych miejsc do kontaktów pokoleniowych w 

przestrzeni miasta czy wsi sprawia, że młodzież   nie ma, gdzie 

spędzić wolnego czasu. 

Osiedle Kuźniczka w Krzepicach, zły stan dróg, 

infrastruktura, zabytki. 

61 Brak adnotacji. Renowacja zabytków, ograniczenie niskiej emisji. Renowacja zabytków, ograniczenie niskiej emisji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 
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Na koniec ankietowani zostali poproszeni o podanie kilku danych dotyczących profilu 

osoby ankietowanej. Służą one wyłącznie celom statystycznym. 

 

Płeć 

□ Kobieta 40 odpowiedzi 

□ Mężczyzna 16 odpowiedzi 

Wiek 

□ do 18 lat 0 odpowiedzi 

□ 19-35 lat 22 odpowiedzi 

□ 36-50 lat 18 odpowiedzi 

□ 51-65 lat 14 odpowiedzi 

□ co najmniej 66 lat 2 odpowiedzi 

Wykształcenie 

□ podstawowe 1 odpowiedzi 

□ gimnazjalne 0 odpowiedzi 

□ zawodowe 2 odpowiedzi 

□ średnie 17 odpowiedzi 

□ wyższe 36 odpowiedzi 

Związek z Gminą Krzepice: 

□ mieszkam i pracuję w Gminie Krzepice 39 odpowiedzi 

□ tylko tu mieszkam, a pracuję poza Gminą Krzepice 4 odpowiedzi 

□ tylko tu mieszkam, nie pracuję 5 odpowiedzi 

□ tylko tu pracuje, mieszkam poza Gminą Krzepice 8 odpowiedzi 

 

W treści ankiety zawarto również informację, że jedna osoba może wypełnić tylko jedną 

ankietę oraz podziękowanie za wypełnienie ankiety. 

 


