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UCHWAŁA NR XLVIII/228/14 
RADY GMINY W DWIKOZACH  

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Kichary. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 2013 poz. 
594 z z późn. zm./ w związku z § 10 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 
(tj. Dz. U. z 2013r, poz. 501). 

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje 

§ 1.  

Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Nowe Kichary” przyjęty przez Zebranie Wiejskie wsi Nowe 
Kichary w dniu 16 czerwca 2014 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie. 

 

  
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach 

 
 

Józef Skobel 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/228/14 

Rady Gminy w Dwikozach 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

Plan Odnowy Miejscowości Nowe Kichary na lata 2014 -2021 

SPIS TREŚCI  

I. Wstęp 

II. Charakterystyka miejscowości Nowe Kichary 

1. Położenie wsi oraz środowisko przyrodnicze 

2. Powierzchnia i liczba ludności 

3. Historia miejscowości 

4. Przestrzenna struktura miejscowości 

III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

1. Dziedzictwo kulturowe 

2. Obiekty i tereny 

3. Infrastruktura społeczna 

4. Infrastruktura techniczna  

5. Gospodarka i rolnictwo 

6. Kapitał społeczny i ludzki 

IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Nowe Kichary – analiza SWOT 

V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w latach 
2014 – 2021 

VI. Opis i charakterystyka obszarów, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
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I. Wstęp 

Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika z wytycznych Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW – działanie 
„Odnowa i rozwój wsi”. Oś 3 zakłada między innymi wspieranie działań mających wpływać na poprawę i jakość 
życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi . 

Niniejszy dokument ma charakter planowania strategicznego i z tego tytułu jego założenia są zgodne 
z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu o charakterze lokalnym i regionalnym, krajowym. Plan Odnowy 
Miejscowości wpisuje się zatem w Strategię Rozwoju Gminy Dwikozy, Strategię Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego, Strategię Rozwoju Kraju oraz Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 
2014 -2020. 

Plan Odnowy Miejscowości Nowe Kichary jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ma na 
celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju danej miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową 
wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa 
mieszkańców, dlatego też w przygotowaniu dokumentu od samego początku uczestniczyli aktywnie mieszkańcy 
razem ze swoimi przedstawicielami: radą sołecką, sołtysem i radnym Nowych Kichar. 

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Nowe Kichary jest teren tej miejscowości. Plan zawiera 
działania planowane do realizacji w okresie najbliższych siedmiu lat oraz wskazuje kierunek rozwoju miejscowości 
wraz z metodami realizacji i wdrażania. 

1. Położenie wsi oraz środowisko przyrodnicze. 

Nowe Kichary to niewielka wieś o statusie sołectwa, położona wśród wąwozów lessowych i jarów w zachodniej 
części Gminy Dwikozy. Odległość od centrum gminy wynosi 6 km. Przez sołectwo przebiega droga powiatowa 
(Dwikozy – Gałkowice Ocin), dwie drogi gminne, oraz sieć dróg niższych kategorii. Z zachodu na wschód przez 
Nowe Kichary przepływa rzeka Opatówka tworząca we wsi malowniczą dolinę pośród pagórków i wzniesień, 
charakteryzujących teren Nowych Kichar. Opatówka (zwana kiedyś Łukawą) wypływa ze wschodnich stoków 
Pasma Jeleniowskiego i jest dopływem rzeki Wisły. Tak o niej pisał poeta Stanisław Młodożeniec: „Choć mała, 
dogodna była woda do pojenia bydła, do pławienia koni i w głębszych miejscach do kąpania bachorów, do prania 
chabów, do moczenia lnu i konopii, do pływania kaczek, do łowienia wreszcie kiełbi i płotek. Podczas wiosennych 
roztopów zalewała i użyźniała okoliczne łąki przysparzając sytego siana dla gadziny”#. Ogólna powierzchnia 
sołectwa wynosi 387 ha (ok. 4,77% powierzchni gminy), z czego znaczna część przeznaczona jest pod 
użytkowanie rolnicze. Wieś jak cała gmina charakteryzuje się korzystnymi warunkami glebowo – klimatycznymi. 
Występują tutaj gleby brunatne właściwe, czarnoziemy deluwialne i zdegradowane wytworzone na pokładach 
lessowych. Dodatkowo dolina rzeki Opatówki tworzy sprzyjający agroklimat lokalny. Na zboczach doliny 
występują rośliny rzadkie i chronione, takie jak: ostnica włosowata, kostrzewa bruzdkowata, łyszczec 
baldachogronowy, stulisz miotłowy i in. Brak jest na terenie sołectwa terenów leśnych. Dolina Opatówki 
wykorzystywana jest przez ptactwo jako szlak sezonowych wędrówek i ciąg dogodnych miejsc postoju – występują 
tu rybitwy, rybołowy, dzikie kaczki i gęsi. W samej rzece występuje bogata ichtiofauna (płocie, kiełbie, szczupaki 
i in.). Starorzecza i zastoiska są ważnym siedliskiem dla drobnych kręgowców. W pobliżu zabudowań ludzkich 
często występują: wróble, bocian biały, dudek, pliszki, jaskółki, sowy, kuna domowa, nietoperze. 
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Rys 1. Nowe Kichary położenie na tle Gminy Dwikozy 

2. Powierzchnia liczba ludności. 

Powierzchnia sołectwa Nowe Kichary wynosi 387 ha, co stanowi ok. 4,77 % powierzchni całej gminy Dwikozy. 
Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 355 ha. Struktura gruntów rolnych (wg danych Starostwa Powiatowego 
w Sandomierzu) przedstawia się następująco. 

- grunty orne – 218 ha 

- sady – 45 ha 

- łąki i pastwiska trwałe – 91 ha 

- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 12 ha 
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- grunty pod wodami – 7 ha 

- tereny tereny zabudowane i drogi – 13 ha 

- nieużytki i tereny różne – 0,43 ha. 

 

 

Obecnie wg danych Urzędu Gminy w Dwikozach w Nowych Kicharach zameldowanych jest ok. 253 osoby, co 
stanowi ok. 2,82 % ogólnej liczby mieszkańców gminy. Struktura wiekowa ludności została przedstawiona 
w poniższej tabeli. 

 Wiek  Mężczyźni  Kobiety  Razem 

 do 18go r.ż.  18  22  40 

 19 – 60 lat  78  66  144 

 powyżej 60go r.ż.  30  39  69 

 Suma  126  127  253 

3. Historia miejscowości 

Człowiek w Kicharach pojawił się na stałe już w neolicie około 6 tys. lat temu. Dobre warunki glebowe, dostęp 
do kilku źródeł wody, niewielka rybna rzeka, sprzyjały osadnictwu. Jako wieś w dzisiejszym rozumieniu pojawiła 
się w średniowieczu około XI wieku, jako osada służebna. 

Według zachowanych zapisów jednym z średniowiecznych właścicieli wsi był m. in. Pełka z Przezwodów 
i Kuchar znany jako kasztelan zawichojski i sędzia ziemski Sandomierski. W późniejszym okresie około XVI 
wieku w dolinie Opatówki nastąpiła koncentracja majątków ziemskich. A ówczesny właściciel w Kicharach na 
Górkach wykorzystując lokalne surowce zbudowała zameczek który był w formie czworoboku o charakterze 
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obronnym. Przypuszczalnie wpisywał się on system twierdz obronnych szlaku biegnącego od Zawichostu do 
Opatowa ponieważ rejon Sandomierza był narażony na ataki ze strony tatarów, turków czy z Rusi. 

Jednym z kolejnych właścicieli wioski był Prokop Sieniawski którego to żona w 1616 roku przekazała swe 
dobra sandomierskim benedyktynkom. Zameczek który przejęły benedyktynki stał się około 250 lat ich drugą 
a okresami nawet ich główną siedzibą. W maju 1865 roku Skarb Królestwa Polskiego odebrał benedyktynkom 
dobra klasztorne przejmując nad nimi zarząd. 

W wyniku uwłaszczenia i parcelacji folwarku ziemia w Kicharach trafiła w ręce miejscowych chłopów 
a zameczek sprzedano na licytacji. Był to początek nowych dziejów w historii wsi. Od tego momentu zagościły 
nowy ład na który składają się wolne gospodarstwa chłopskie i tak pozostało do dziś dnia. 

Z biegiem lat gospodarstwa były dzielone i stawały się coraz mniejsze a chłopi byli coraz biedniejsi. Mimo to 
rodziny stawały się coraz dzietniejsze i pozostawały na wsi utrzymując z pracy na roli. Pod koniec XIX wieku 
Kichary były jedną z największych wsi w powiecie sandomierskim i zamieszkiwało je prawie 640 osób. Przyrost 
liczby mieszkańców utrzymywał się do czasów międzywojennych kiedy to wieś zamieszkiwało ponad 700 osób. 
Po wojnie liczba mieszkańców zaczęła się zmniejszać i ten stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Przyczyną 
takiego stanu jest migracja głównie młodzieży do dużych miast w Polsce jak i za granicą w celach edukacyjnych 
jak i szukania pracy. Rolnictwo staje się coraz mniej opłacalne przez co wiele osób rezygnuje z uprawy ziemi 

Współcześnie w Nowych Kicharach według statystyk ludności jest zameldowanych 254 mieszkańców (na dzień 
31.12.2013). Obecne rolnictwo opiera się głównie na uprawie warzyw pod osłonami foliowymi jak i w gruncie 
uprawach sadowniczych oraz coraz mocniej rozwijającej się uprawie kwiaciarskiej. 

4. Przestrzenna struktura miejscowości. 

W strukturze osadniczej Gminy Dwikozy wieś Nowe Kichary spełnia ważną funkcję wspomagającą główny 
ośrodek gminy – miejscowość – Dwikozy. 

Na obszarze miejscowości przeważa zabudowa zagrodowa jednorodzinna o charakterze w większości 
rozrzuconym na różnych wysokościach, składająca się z 94 budynków mieszkalnych, szeregu budynków 
inwentarskich i gospodarczych. Budynki te w znacznej części pełnią rolę gospodarstw rolnych. Rozmieszczenie 
budynków jest pochodną struktury przestrzennej pól i lokalnych układów komunikacyjnych. 

Nowe Kichary są miejscowością o stosunkowo prostej infrastrukturze drogowej. Główny dojazd stanowi droga 
powiatowa i biegnąca od Dwikóz przez Nowe Kichary dalej do drogi krajowej numer 79. Z drogą powiatową łączy 
się sieć mniejszych dróg gminnych stanowiących głównie dojazd do pól uprawnych lub dojazd i skróty do dróg 
powiatowych. Zabudowa miejscowości skupia się przy drogach powiatowych i ma charakter stosunkowo zwarty 
i zagęszczony. 

Nieodłącznym elementem kształtującym przestrzeń w Nowych Kicharach jest dolina Opatówki na której dnie 
płynie rzeka o tej samej nazwie a brzegi poprzecinane są licznymi wąwozami lessowymi co ma znaczące znaczenia 
na rozmieszczenie zabudowy która głównie jest skoncentrowana nad brzegiem rzeki oraz wzdłuż głównych dróg. 

III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

1. Dziedzictwo kulturowe 

Nowe Kichary to wieś o wielowiekowej tradycji i bogatym dziedzictwie kulturowym. Największą perłą 
świadczącą bogatej historii wioski sięgającej odległych wieków są malowniczo położone na wzgórzu pozostałości 
zameczka (dworu obronnego) wpisane do rejestru zabytków. Jego historia sięga średniowiecza kiedy to jak podaje 
przewodnik Zuba Jacek Młodziejowski w dolinie Opatówki na wzgórzu w ówczesnych Kucharach wsi służebnej 
Sandomierza wzniósł zameczek o charakterze obronnym. W 1623 roku, Elżbieta z Gostomskich zapisała Kichary 
benedyktynkom z Sandomierza, po tym gdy spalił się ich klasztor. Zameczek był tez wianem dla córki Elżbiety, 
będącej Ksenią (przełożoną) klasztoru. Z czasem zameczek zaczął popadać w ruinę i tak w połowie XIX wieku był 
już w ruinie. ale miał jeszcze dwie baszty. Na początku XX wieku została tylko jedna w której urządzono kaplice 
świętych Rocha i Jacka która została zniszczona podczas ostatniej wojny i już jej nie odbudowano. Obecnie baszta 
oraz resztka murów które są popękane stoi schowana w krzakach. Baszta ma kształt koła a od środka ośmioboku 
z wnękami i okrągłymi okienkami. Na ścianach możemy dostrzec resztki malowideł sklepienie oraz dach już 
dawno się zawaliły. Obiekt ten jest bardzo ważny dla lokalnej społeczności jak i dziedzictwa kulturowego regionu 
i koniecznie trzeba zadbać przynajmniej o zabezpieczenie obiektu aby ni popadał w dalszą ruinę. 
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Charakterystycznym obiektem Nowych Kichar jest stojąca w środku wsi na skrzyżowaniu dróg kapliczka 
z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. To jedna z figur stojących na szlaku z Sandomierza do Zawichostu. 

2. Obiekty i tereny 

Sołectwo Nowe Kichary posiada znaczną ilość terenów, które mogą zostać wykorzystane na cele turystyczno – 
rekreacyjne takie jak pola namiotowe, kampingi, miejsca do rekreacyjnego połowu ryb. Przez wioskę biegnie 
niebieski pieszy szlak turystyczny z Dwikóz do Gołoszyc oraz trasa rowerowa która swój początek i koniec ma 
w Sandomierzu. W Nowych Kicharach znajduje się również boisko sportowe które chętnie wykorzystywane jest 
szczególnie przez lokalną młodzież oraz służy integracji oraz rozwojowi fizycznemu. Boisko wymaga 
modernizacji i doinwestowania tak aby mogło lepiej służyć lokalnej społeczności. Znajduje się tu duża ilość 
terenów obecnie nie użytkowanych, które mogły by zostać wykorzystane na cele społeczne 

3. Infrastruktura społeczna 

Jednym z głównych elementów infrastruktury społecznej w Nowych Kicharach jest Wiejski Dom Kultury 
pełniący funkcję społeczno kulturową z którego korzystają przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Od dzieci 
poprzez młodzież aż do osób dorosłych. Jest to szczególnie ważne miejsce w którym odbywają się wiejskie 
zebrania, spotkania, wydarzenia kulturalne i różnego rodzaju imprezy poprzez które krzewiona jest świadomość 
kulturalna i przynależność do społeczności lokalnej. Budynek ten wymaga jednak modernizacji i dalszego 
polepszania jego funkcjonalności. 

Budynek OSP Nowych Kichar jest kolejnym bardzo ważnym elementem infrastruktury społecznej skupiającym 
ludzi z pasją i zamiłowaniem w niesieniu pomocy bliźnim którzy dzięki istnieniu tej jednostki mogą się spełniać 
niosąc pomoc lokalnej społeczności. Budynek ten wymaga również remontu i dalszego rozwoju. A połączenie go 
łącznikiem z budynkiem Wiejskiego Domu Kultury wpłynęło by korzystnie na polepszenie użyteczności tych 
obiektów dla mieszkańców. 

Boisko sportowe w infrastrukturze społecznej pełni bardzo ważną rolę jest miejscem szerzenia sportu, rekreacji 
i spotkań mieszkańców wsi. Boisko potrzebuje inwestycji i poprawy tak aby mogło dalej i lepiej spełniać swoje 
funkcje. 

W centrum miejscowości znajduje się sklep spożywczy oraz przystanki komunikacji autobusowej z których 
korzysta większość społeczności lokalnej. 

4. Infrastruktura techniczna  

Sołectwo Nowe Kichary ma stosunkowo prosty ale dobrze zorganizowany system drogowy. Będące głównym 
dojazdem droga powiatowa są w stosunkowo dobrym stanie, jednakże ich nawierzchnie są dosyć stare i w 
najbliższych latach należy spodziewać się konieczności ich remontów. Sieć bocznych dróg gminnych jest 
generalnie w stanie dobrym. 

Domostwa mają dostęp do infrastruktury gazowniczej i linii telefonicznej we wsi działa internet. Poważnym 
problemem jest brak sieci wodociągowej oraz tak jak w całej gminie brak sieci kanalizacyjnej. Obecnie na szczeblu 
gminnym prowadzone są już działania mające poprawić w przyszłości ten stan rzeczy. 

5. Gospodarka i rolnictwo 

Rolnictwo jest głównym źródłem dochodu dla większości mieszkańców Nowych Kichar. Mieszkańcy wsi 
uprawiają warzywa na otwartych polach oraz pod osłonami foliowymi. Dominują uprawy roślin ciepłolubnych pod 
osłonami foliowymi (pomidory, ogórki, papryka) czemu sprzyja lokalny agroklimat. Coraz częściej uprawiane są 
również kwiaty ozdobne oraz sady. Dominują gospodarstwa o małej powierzchni upraw. Średnia wielkość 
gospodarstwa indywidualnego wynosi około 3 ha. Z uwagi na nowe wymogi rynku zauważa się wśród rolników 
przymiarki do tworzenia grup producenckich. 

W Nowych Kicharach zarejestrowane są podmioty 3 gospodarcze. 

W ostatnich latach mieszkańcy narzekają na coraz mniejszą opłacalność ogrodnictwa. Dużo osób pracuje poza 
miejscowością lub szuka pracy w innym sektorze niż rolnictwo, co jest utrudniane przez pogarszającą się sytuacje 
kraju powodowaną kryzysem ogólnoświatowym. 

6. Kapitał społeczny i ludzki 

Zasób ludzki miejscowości Nowe Kichary jest wyraźnie zaznaczony poprzez funkcjonowanie różnych 
formalnych i nieformalnych grup społecznych. Na szczególna uwagę zasługuje działająca od 1928 roku jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej wokół której skupia się wiele aspektów życia społecznego takich jak organizacja 



Id: 87525B39-2954-4E8D-8339-215785A8329A. Podpisany Strona 7 
 

różnego rodzaju imprez i świąt, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Jednostka z Nowych Kichar 
jako należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego ma znaczny udział w organizacji gminnego 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Role lokalnych liderów pełnia Mariusz Stępień – radny miejscowości Nowe Kichary, Sylwester Stępień – sołtys 
miejscowości oraz członkowie rady sołeckiej. Skupiają oni wokół siebie znaczna ilość mieszkańców nastawionych 
na rozwój własnej miejscowości i inspirują wiele inicjatyw społecznych. w oparciu o te osoby działa wiele 
nieformalnych grup nastawionych na realizacje konkretnych celów. 

IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Nowe Kichary - analiza SWOT 

 MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

 1. Położenie wsi w malowniczej dolinie Opatówki 
2. Aktywne społeczeństwo 
- OSP 
- czyny społeczne 
3. Infrastruktura społeczna 
- Wiejski Dom Kultury 
- boisko sportowe 
4. Dobry sprzyjający uprawom rolniczym 
agroklimat. 
5. Korzystny układ komunikacyjny. 
6. Posiadanie gazociągu i linii telefonicznej. 
7. Stosunkowo dobra infrastruktura techniczna. 
8. Zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. 
9. Aktywna młodzież włączająca się w inicjatywy 
wiejskie. 
10. Solidarne społeczeństwo. 
11. „niebieski” szlak turystyczny. 
12. szlak rowerowy. 

 1. Brak sieci wodociągowej. 
2. Konieczność modernizacji Wiejskiego Domu 
Kultury. 
3. Brak kanalizacji. 
4. Zły stan rowów melioracyjnych. 
5. Brak chodników. 
6. Brak parkingu dla turystów. 
7. Brak bazy turystycznej – gastronomicznej, 
noclegowej. 
8. Zły stan zabytków i kapliczek przydrożnych. 
9. Mała liczba kursów komunikacji pasażerskiej. 

 

 SZANSE I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU   ZAGROŻENIA ROZWOJU  

 1. Położenie miejscowości w dolinie rzeki Opatówki. 
2. Organizacja imprez promujących lokalne tradycje. 
3. Zbudowanie oferty turystycznej w oparciu o bogate walory. 
krajobrazowe wąwozy lessowe oraz zabytki. 
4. Rozwój agroturystyki. 
5. Reaktywacja Koła gospodyń Wiejskich. 
6. Polepszenie warunków do rozwoju tożsamości lokalnej, 
kultury i sportu (doinwestowanie Wiejskiego Domu Kultury 
i boiska). 
7. Korzystny układ komunikacyjny. 

 1. Bezrobocie spowodowane kryzysem 
gospodarczym. 
2. Nieopłacalność produkcji rolnej – 
likwidacja gospodarstw rolnych. 
3. Migracja młodzieży do większych 
aglomeracji. 
4. Niski przyrost naturalny. 
5. Niedostateczne środki finansowe na 
realizację inwestycji. 
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V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w latach 
2014 – 2021 

Podczas prac nad opracowaniem niniejszego planu przeprowadzono szereg spotkań z udziałem mieszkańców 
wsi Nowe Kichary. Na spotkaniach uchwalono następujące zadania do realizacji na najbliższe 7 lat. 

 Zadanie 1 

 Nazwa zadania  Budowa łącznika Wiejskiego Domu Kultury z budynkiem OSP w Nowe 
Kichary 

 Cel zadania  Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez połączenie 
i rozbudowę wyżej wymienionych budynków 

 Harmonogram 
realizacji  

 II kwartał 2014 – złożenie wniosku o dofinansowanie 
IV kwartał 2014 – podpisanie umowy o realizację 

2015 – realizacja i rozliczenie zadania 

 Szacunkowe koszty    

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminny Dwikozy 
PROW 2014 – 2020 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 inwestycyjno – aktywizujące 
 

 

 Zadanie 2 

 Nazwa zadania  Zabezpieczenie i renowacja baszty oraz zagospodarowanie terenu wokół 
baszty 

 Cel zadania  Ochrona zabytków oraz podniesienie walorów turystycznych miejscowości 

 Harmonogram realizacji  2016 

 Szacunkowe koszty  

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Gmina Dwikozy, środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 inwestycyjno – aktywizujące 

 

 Zadanie 3 

 Nazwa zadania  Utworzenie stowarzyszenia przyjaciół wsi Nowe Kichary 

 Cel zadania  Rozwój i promocja własnej ”małej ojczyzny” oraz aktywnego trybu życia 

 Harmonogram realizacji  2015r. – zebrania założycielskie, statut, ukonstytuowanie władz, rejestracja 
w KRS 

 Szacunkowe koszty  3.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Składki społeczne, Fundusz Sołecki 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 aktywizujące 

 

 Zadanie 4 

 Nazwa zadania  Poprawianie infrastruktury boiska sportowego 
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 Cel zadania  Promocja lokalnych tradycji oraz rozwój sportu i rekreacji 

 Harmonogram realizacji  2017 – 2018 

 Szacunkowe koszty  50.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 budżet Gminy Dwikozy, środki UE. Środki Ministerstwa Sportu 
i Turystyki 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 inwestycyjno – aktywizujące 

 

 Zadanie 5 

 Nazwa zadania  Racjonalizacja gospodarki wodno – ściekowej w Nowych Kicharach 

 Cel zadania  Poprawa jakości życia na wsi, wsparcie rozwoju gospodarczego bazy 
turystycznej 

 Harmonogram realizacji  2017 – 2020 

 Szacunkowe koszty  3.000.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminy Dwikozy, środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 inwestycyjne 

 

 Zadanie 6 

 Nazwa zadania  Odnowienie uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych i budowa nowych 

 Cel zadania  Ulepszenie lokalnych systemów komunikacyjnych poprawa bezpieczeństwa 
drogowego, wsparcie ruchu turystycznego 

 Harmonogram 
realizacji  

 2014 – 2021 (w miarę potrzeb) 

 Szacunkowe koszty  rokrocznie 100.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminy Dwikozy, środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 inwestycyjne 

 

 Zadanie 7 

 Nazwa zadania  Organizacja corocznego festynu w Nowych Kicharach 

 Cel zadania  promocja i rozwój wsi 

 Harmonogram realizacji  od 2015 roku rokrocznie 

 Szacunkowe koszty  rokrocznie około 15.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminy Dwikozy, Fundusz Sołecki 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / inwestycyjne 

 aktywizujące 



Id: 87525B39-2954-4E8D-8339-215785A8329A. Podpisany Strona 10 
 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań inwestycyjnych oraz aktywizujących na 
najbliższe 7 lat. Istota tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy 
na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscowymi uwarunkowaniami społeczno – kulturalnymi. 

Zakładane działania przewidują wzrost znaczenia Nowych Kichar jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, 
edukacji, sportu i rekreacji. 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Nowe Kichary ma także służyć integracji społeczności lokalnej, 
zwiększenia zaangażowania w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi 
organizacji społecznych. 

VI. Opis i charakterystyka obszarów, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

Na terenie miejscowości Nowe Kichary znajdują się trzy kluczowe obszary o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. z Uwagi na lokalizację oraz specyfikę tych miejsc wokół nich skupiają się 
mieszkańcy nie tylko Nowych Kichar ale również sąsiednich wiosek jak i przyjezdni turyści. 

Do tych obszarów należą: 

1. Wiejski Dom Kultury wraz jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. 

2. zabytkowa baszta wraz z terenem leżącym wokół. 

3. wiejskie boisko sportowe 

AD. 1 Niezwykle ważną rolę spełnia Wiejski Dom Kultury wraz z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej 
rozbudowa tych miejsc i połączenie w jeden cały kompleks który będzie centrum życia społeczno kulturalnego 
miejscowości i najważniejszym miejscem spotkań i inicjatyw społecznych dla mieszkańców. 

AD. 2 Malowniczo położona na wzgórzu nad brzegiem Opatówki baszta wraz z pozostałościami murów jest 
wpisana do rejestru zabytków stanowi najważniejszy punkt turystyczny miejscowości który jest licznie 
odwiedzany przez osoby z różnych zakątków kraju. Obiekt ten jak i tereny wokół powinny być otoczone 
szczególna troską i opieka aby przeciwdziałać dalszemu popadaniu w ruinę i zachować przynajmniej jego stan 
obecny oraz zadbać o tren wokół baszty tak aby była należycie wyeksponowana i dostępna dla turystów. 

AD. 3 Wiejskie boisko sportowe jest kluczowym elementem infrastruktury Nowych Kichar służącej zaspokojeniu 
potrzeb mieszkańców. Z boiska korzystają przedstawiciele wszystkich grup wiekowych z Nowych Kichar. Od 
dzieci poprzez młodzież aż do osób dorosłych. Nowe Kichary są miejscowością o silnych tradycjach 
sportowych stąd też planowana jest rozbudowa boiska oraz jego doposażenie celem jak największego 
wykorzystania jego społecznego potencjału. 


