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WSTĘP 

Plan Odnowy Miejscowości Kręgi jest dokumentem określającym strategię rozwoju 

miejscowości na lata 2014-2021. Jego celem jest zapewnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju 

miejscowości jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób 

zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.  

Plan zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, a także poddaje analizie zasoby 

miejscowości, które mogą zostać wykorzystane w celu jej odnowy. Dokument zawiera również 

analizę SWOT obrazującą mocne i słabe strony miejscowości oraz stojące przed nią szanse i 

zagrożenie płynące z otoczenia. Przedstawione zostały również planowane kierunki rozwoju, a 

także zadania, których realizacja pozwoli na osiągnięcie założonych celów, wraz z szacunkowym 

kosztorysem i harmonogramem. Plan Odnowy Miejscowości Kręgi ma się przyczynić przede 

wszystkim do aktywizacji mieszkańców oraz poprawy standardu ich życia, a w konsekwencji do 

podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.  

 Niniejszy plan jest dokumentem otwartym mogącym podlegać aktualizacji w zależności od 

zmieniających się uwarunkowań ekonomiczno-społecznych oraz oczekiwań mieszkańców.  
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1.  CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI, W KTÓREJ B ĘDZIE 
REALIZOWANA OPERACJA 

 

a)  położenie miejscowości, przynależność administracyjna, wielkość, liczba ludności 

Miejscowość Kręgi położona jest we wschodniej części Gminy Somianka, powiecie 

wyszkowskim, w północno- wschodniej części województwa mazowieckiego, w strefie o 

wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych. Miejscowość położona jest przy 

drodze krajowej nr 62, a jej główna część leży wzdłuż drogi powiatowej nr 4414W oraz 

drogi powiatowej nr 4417W. Geograficzne położenie miejscowości to: 52° 34' 12'' 

szerokości geogrficznej północnej i  21° 21' 36'' długości geograficznej wschodniej. 

 Miejscowość Kręgi, tak jak i cała Gmina Somianka, wg podziału fizyczno- geograficznego  

położona jest w obrębie mezoregionu Międzyrzecza Łomżyńskiego, stanowiącego 

wschodnią część Niziny Północno-Mazowieckiej. 

 

 

 

  

 

 

Kręgi 
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Wieś liczy 346 mieszkańców (stan na 01.01.2014r). Przekrój statystyczny struktury ludności  w 

miejscowości przedstawia poniższa tabela.  

Tab. 1. Przekrój statystyczny struktury ludności  w miejscowości Kręgi. 

Wyszczególnienie Wartość 

Stan ludności ogółem, w tym: 346 

Kobiety 187 

Mężczyźni 159 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17) 64 

Ludność w wieku produkcyjnym (18-64) 228 

Ludność w wieku poprodukcyjnym (65+) 54 
Źródło: dane uzyskane z Urzędu Gminy Somianka 

 

b)  historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na 
powstanie układu przestrzennego 

Początki miejscowości Kręgi mogą być bardzo odległe. Świadczy o tym chociażby nazwa, 

którą językoznawcy wywodzą od słowa krąg, czyli koło, okrąg, pierścień. Być może nazwa 

nawiązuje do kamiennych kręgów związanych z kultami pogańskimi. Świadczyłoby to o 

powstaniu tej miejscowości już na początku państwa polskiego.  

Nazwa wsi po raz pierwszy pojawia się aktach mazowieckich i kujawskich z 1185 roku, 

kiedy to wymienia się miejscowość Cransi. W późniejszych latach wioska została zapewne 

opuszczona, ponieważ te obszary pustoszyły najazdy Jaćwingów i Litwinów, trwające 

prawie do końca XIV wieku. Tereny wschodniego Mazowsza były wtedy zniszczone i 

bezludne. Dopiero po ustaniu najazdów, po zawarciu unii polsko-litewskiej, rozpoczął się 

kolejny etap osadnictwa. Książę Janusz I, panujący na przełomie XIV i XV wieku, 

przekazywał ziemię szlachcie, która od nowa zasiedlała te obszary. Z tego właśnie okresu 

(1426) pochodzi kolejny kronikarski zapis (Krangy). 

Kręgi zwane niegdyś Krągami należały do rodu Rybińskich z Rybna. Posiadali oni wiele 

wsi w pobliżu Wyszkowa. Spis podatkowy ziemi nurskiej z 1578 roku przekazuje, że Ribno, 

Szythno, Krągi i Drogossewo było własnością braci Rybińskich: Jana, Grzegorza, Pawła, 

Adama, Marcina i Kaspra. W sumie te wsie zajmowały obszar prawie 30 włók. 

Przez następne lata Krągi stanowiły część dóbr Rybno, z tym że część wsi, zapewne 

mniejsza, przeszła na własność innych rodów. Stało się tak za sprawą podziałów w rodzinie 

Rybińskich. Pierwsze takie podziały notowane są na początku XVII wieku, część wsi 

przejęła wtedy rodzina Gulczewskich z pobliskiego Gulczewa. Z 1643 roku pochodzi 

informacja, że Paweł syn Jana - właściciel Gulczewa sprzedał Krągi (część) 



Plan odnowy miejscowości Kręgi  2014 – 2021 

 

 6 

Niedziałkowskiemu. Następnie dziedziczyła tu rodzina Obrębskich, od których część wsi 

kupił Adam Lipiński herbu Brodzic, jego następcy dziedziczyli tu jeszcze w 1744 roku, gdy 

Antoni Lipiński sprzedał chłopa z tej wsi Załuskiemu. 

Tak więc, część wsi często zmieniała właścicieli, wykształciły się tutaj dwa niewielkie 

gospodarstwa, natomiast zasadnicza część miejscowości należała do dóbr Rybno, które to w 

drugiej połowie XVIII wieku kupił Jan Stefan Giedroyć z książęcej rodziny ze Żmudzi na 

Litwie. Został on właścicielem dóbr Rybno i dużej części wsi Kręgi. 

Giedroyć był synem Benedykta stolnika wileńskiego i Zofii Wołczakówny. Nie wiele 

wiadomo o jego wykształceniu. Zrobił wielką karierę za czasów Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. W 1764 roku został biskupem inflanckim. Podczas konfederacji barskiej 

(1768-1772) wspierał króla, denuncjował Rosjanom konfederatów. Podczas rozbioru (1772) 

gwałtownie protestował, ale przekonany przez króla wycofał protest. Od tej pory należał do 

gorliwych stronników carycy Katarzyny. Ciesząc się względami króla oraz ambasadora 

carskiego szybko powiększał swój majątek, głównie prywatny. Znany był przy tym z 

wielkiego skąpstwa. W 1778 roku został biskupem żmudzkim. Tak opisywali go 

współcześni: „Najchętniej zbierał pieniądze, wychowywał krewniaków, wynosił ich na 

urzędy duchowne, zapełnił nimi prawie całą kapitułę i porozdawał im najlepsze beneficja w 

diecezji”. Miał opinięgalanta i modnisia, miernego umysłowo, słabego w wierze. Gdy jakiś 

ksiądz z jego diecezji obraził carycę polecił go aresztować. Był wrogiem Konstytucji 3 

Maja. Giedroyć zmarł w 1801 roku. 

Według danych z tego okresu Krągi należały w części do Chociszewskiego, w części do 

Glinki oraz do wspomnianego wyżej Jana Stefana Giedroycia biskupa żmudzkiego 

(największa część). 

Następnym właścicielem wsi Kręgi, Rybno i licznych dóbr wokół Wyszkowa został 

wychowanek wspomnianego biskupa, Aleksander Giedroyć i jego żona Młocka. Za jego 

czasów Kręgi liczyły 25 domów i 192 mieszkańców (rok 1827). 

Po śmierci Aleksandra Giedroycia majątek w okolicach Wyszkowa uległ podziałowi. Jego 

spadkobiercy wyprzedali go stopniowo. W 1841 roku nabył je Michał Leski podporucznik 

gwardii wojsk polskich. Rodzina Leskich herbu Gończy pochodzi z okolic Torunia, 

notowana była już w czasach krzyżackich. Michał Leski (ur. 1804) do armii wstąpił w 1822 

roku. W 1829 roku był już podporucznikiem, w tym samym roku podał się do dymisji „w 

interesach familijnych”. Wrócił do armii w czasie powstania listopadowego. Był adiutantem 

polowym komendanta Warszawa Ambrożego Skarżyńskiego (tego, który uratował życie 

Napoleonowi w 1814 roku). Za udział w powstaniu został odznaczony złotym krzyżem. Po 
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upadku powstania złożył przysięgę na wierność carowi. Zamieszkał w Komorowie w 

ostrołęckim, następnie kupił Kręgi i właśnie tu się przeprowadził. 

W początku lat sześćdziesiątych XIX wieku cały kraj ogarnął ferment społeczny, liczne były 

manifestacje żądające zmian. Na wieść o ukazie Wielopolskiego z 1861 roku, który zmieniał 

pańszczyznę w czynsz, miejscowi chłopi odmówili odrabiania pańszczyzny. Wydarzyło się 

to w dniu 27 IV 1861 roku, przez 11 dni chłopi z Kręgów trwali w buncie. 

W XIX wieku majątek Kręgi należały już od jednego właściciela, nie notuje się tu 

mniejszych dóbr ziemskich, jak to było w końcu XVIII wieku. Dziedzic majątku, Michał 

Leski ożenił się z Moniką Zielińską, łowczanką nurską. Jego synem był Ludwik Leski, który 

notowany jest jako właściciel w 1871 roku. Ludwik ożenił się z Bronisławą Sumińską i na 

początku XX wieku właścicielem folwarku był już jego syn Marian. 

W tym czasie nazwę zapisywano jako Kręgi lub Krągi. Miejscowość należała do gminy  

Somianka i parafii Wyszków. Majątek Kręgi składał się z folwarków Kręgi i Wólka 

Zabadowska. W sumie liczyły one 1621 mórg, z czego grunty orne 713 mórg. W czasie 

uwłaszczenia z roku 1864 powstało tu 55 gospodarstw na 309 morgach ziemi. 

Na początku XX wieku właścicielem folwarku był wspomniany Marian Leski a następnie 

dziedziczył tu jego syn Władysław Leski. Był to ostatni właściciel folwarku liczącego 

ówcześnie 620 ha. 

W okresie międzywojennym Kręgi dzieliły się na wieś i folwark. We wsi było w 1921 roku 

49 domów i 316 mieszkańców, w tym 9 Żydów. W folwarku natomiast 4 domy i 68 

mieszkańców. 

 

c)  przestrzenna struktura miejscowości: dominanta przestrzenna, otwarta przestrzeń 

wspólna, elementy charakterystyczne miejscowości 

Miejscowość położona jest wzdłuż drogi krajowej, drogi powiatowej oraz dróg gminnych. 

Zabudowa Krąg ma charakter typowej ulicówki. Niedużą jej cześć stanowi budowa 

rozproszona, tzw. kolonia. Najczęściej występują budynki jedno i dwukondygnacyjne. 

Zabudowa tworzy jednolity układ. W miejscowości znajduje się szkoła, dwa przystanki 

autobusowe oraz dwa sklepy spożywcze. 
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2.  INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ŻĄCYCH ODNOWIE 

MIEJSCOWO ŚCI 

 

a)  zasoby przyrodnicze 

Warunki klimatyczne  zaliczane są do gorszych w kraju. Mało korzystne warunki 

nasłonecznienia, jak również stosunkowo częste mgły poranne. 

Duża wilgotność terenu. Średnia temperatura waha się od -4°C w 

zimie, do + 17,3°C latem. Okres wegetacji wynosi około 210 dni i 

trwa od pierwszych dni kwietnia, aż do końca października. 

Opady atmosferyczne to około 440 - 650 mm na rok. Wiatry mają 

przeważnie kierunek zachodni. Latem wzrasta udział wiatrów 

północno- wschodnich, a zimą - południowo - zachodnich. 

Rzeźba terenu  Miejscowość położona w Międzyrzeczu Łomżyńskim, które 

tworzy plejstoceńska wysoczyzna morenowa wyniesiona 90 – 115 

m n.p.m. Obszar reprezentuje typ rzeźby polodowcowej z okresu 

zlodowaceń. Na obecny wygląd wpłynęły procesy erozyjne, w 

szczególności wody wypływające spod lodowca, które ścięły i 

zdeformowały starsze formy akumulacji lodowcowej. Kręgi leżą 

na obszarze wysoczyzny polodowcowej, której budowa 

geologiczna oraz skład gleb stanowią korzystne grunty pod 

budownictwo. 

Surowce naturalne  Na terenie miejscowości nie występują zasoby surowców 

naturalnych. Cały teren gminy ubogi jest w surowce mineralne, a 

te które występują, są wykorzystywane jedynie dla potrzeb 

lokalnych. 

Zasoby wód  Teren Gminy Somianka położony jest w obrębie dwu zlewni 

Bugu i Narwi. Dział wodny przebiega wzdłuż najwyższych partii 

wysoczyznowych z południowego- zachodu na północny- 

wschód.  

Na terenie miejscowości Kręgi brak jest obszarów chronionego 

krajobrazu, rezerwatów i  pomników przyrody. W obrębie wsi 

występują przyuliczne zadrzewienia. Sady i ogrody występują 

głównie jako element towarzyszący zabudowie mieszkalnej. Od 

strony południowej teren miejscowości otoczony jest łąkami oraz 
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lasami. Zaś od strony północnej – głównie polami uprawnymi.  

b)  dziedzictwo kulturowe 
Na terenie miejscowości znajduje się tylko jeden obiekt wpisany do rejestru zabytków, 

niemniej jednak znacząco wpływa on na dziedzictwo kulturowe tej miejscowości. Obiektem 

tym jest złożenie pałacowo - parkowe z XIX wieku, (wpisane do Rejestru Zabytków dn. 

05.04.1964 r.). Pałac należał do rodziny Leskich. Został wybudowany w latach 1820 - 1830. 

W roku 1945 przebudowano jego wnętrze, co było spowodowane prawdopodobnie 

zniszczeniami wynikłymi w czasie II wojny światowej. Obok pałacu znajduje się murowana 

stajnia z I połowy XIX wieku, przebudowana wraz z pałacem w XX wieku. Park wokół 

pałacu jest przykładem parku krajobrazowego z XIX wieku. Został przekomponowany w 

1927 r. Jak wynika z dokumentów zaprojektował go Stefan Rogowicz. 

 

Ryc. 1. Złożenie pałacowo-parkowe w Kręgach. 

 

Mimo tak niewielkiej liczby zabytków mieszkańcy kultywują swoje tradycje w inny sposób, 

zachowując dzięki temu dziedzictwo kulturowe.  

c)  obiekty i tereny  
Najważniejszym obiektem miejscowości z punktu widzenia zaspakajania potrzeb 

kulturalno-oświatowych jest szkoła podstawowa, do której uczęszczają dzieci z Krąg oraz 
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okolicznych miejscowości.  

Brak jest chodników, które znacząco wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

kołowego i pieszego, oraz ze względu na swoje cechy funkcjonalno – przestrzenne 

sprzyjałyby nawiązywaniu kontaktów społecznych. Budowa chodników wpłynęłaby na 

estetykę przestrzeni publicznej a w konsekwencji wzrost atrakcyjności miejscowości. 

d)  infrastruktura społeczna  

Oświata  W miejscowości Kręgi znajduje się Szkoła Podstawowa, która od 

01.09.2012r. prowadzona jest stowarzyszenie “Przyjazny Krąg”. Od 

2006 roku jej patronem jest Stefan Okrzeja-porucznik pilot Wojska 

Polskiego, który 5 września 1939 roku zginął nieopodal Krąg, podczas 

potyczki powietrznej będącej epizodem lotniczej bitwy o Warszawę. W 

pobliżu miejsca jego śmierci w 1961 postawiono pomnik z rzeźbą w 

postaci złamanego śmigła. Szkoła mieści sie w opisywanym powyżej 

pałacu wybudowanym w latach 1820-30. Do szkoły uczęszcza 60 

uczniów.  Od roku szkolnego 2015 planowane jest utworzenie oddziału 

przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat. Przy szkole znajduje się 

boisko sportowe, brak natomiast sali gimnastycznej, co znacząco 

utrudnia realizację programu wychowania fizycznego. 

Uczniowie w wieku gimnazjalnym dojeżdżają do Zespołu Szkół w 

Somiance. Natomiast młodzież licealna korzysta przede wszystkim z 

oferty edukacyjnej Wyszkowa, Serocka, Pułtuska.  

Ochrona zdrowia  W miejscowości Kręgi brak jest zakładu opieki zdrowotnej. 

Mieszkańcy korzystają z usług medycznych świadczonych w ośrodku 

zdrowia w Somiance, gdzie pacjentów przyjmuje lekarz rodzinny, 

pediatra oraz stomatolog. Poradnie specjalistyczne oraz najbliższy 

szpital znajdują się w Wyszkowie. W każdej chwili mieszkańcy mogą 

liczyć na pomoc pogotowia ratunkowego z Wyszkowa. 

Pomoc społeczna  Ze świadczeń pomocy społecznej w miejscowości Kręgi korzysta 3 

rodziny, ze świadczeń rodzinnych - 27 rodzin, część mieszkańców 

utrzymuje się również  z rent i emerytur.  

Kultura  W miejscowości Kręgi nie funkcjonuje świetlica środowiskowa, ani 

żadna inna placówka zajmująca się działalnością kulturalno- społeczną.  

Sport i rekreacja  W Kręgach jest jedno boisko do piłki nożnej przy szkole podstawowej. 
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We wsi nie ma bazy do aktywnego spędzania wolnego czasu. W 2013r. 

Wykonany został plac zabaw dla dzieci. Od 2004r. funkcjonuje 

“Miasteczko ruchu drogowego”, gdzie dzieci uczą się podstaw jazdy na 

rowerze oraz przepisów o ruchu drogowym. Bazę sportową Gminy 

stanowi oddana w 2005 roku hala sportowa w Somiance. 

e)  infrastruktura techniczna 

Drogi  Dobrą komunikację w gminie Somianka zapewniają: droga 

krajowa nr 62 i układ dróg powiatowych i gminnych. 

Obsługę transportową zapewniają drogi gminne i wewnętrzne. 

Główny ruch samochodowy w gminie przebiega na drodze 

krajowej nr 62. Parametry techniczne drogi są dostosowane do 

obowiązujących standardów komunikacyjnych. 

Decydujące znaczenie w sprawności układu transportowego w 

gminie mają drogi powiatowe i gminne. Z miejscowości Kręgi 

istnieje połączenie komunikacyjne w kierunku miejscowości 

Wyszków oraz Serock.  

Gazyfikacja  W Kręgach nie ma dostępu do gazu sieciowego. Gospodarstwa 

domowe korzystają z gazu ciekłego propan-butan. 

Wodociągi i kanalizacja  W Kręgach istnieje sieć wodociągowa. Żaden budynek nie jest 

natomiast przyłączony do kanalizacji sieciowej oraz gminnej 

oczyszczali ścieków bytowych.  Ścieki są odprowadzane do 

przydomowych szamb oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Ich opróżnianie odbywa się za pomocą pojazdów 

asenizacyjnych, następnie ścieki są przekazywane do gminnej 

oczyszczalni ścieków w Somiance. 

Telekomunikacja  Mieszkańcy miejscowości mogą korzystać zarówno z oferty 

telefonii stacjonarnej jak i sieci telefonii komórkowej. Część 

mieszkańców ma dostęp do Internetu, który zapewnia 

częściowo TP S.A. (Neostrada), operatorzy telefonii 

komórkowej oraz prywatna firma oferująca dostęp do internetu 

drogą radiową. W związku z utrudnieniami technicznymi 

obserwuje się bardzo niski stopień korzystania z tego źródła 

informacji przez mieszkańców. Dzieci i młodzież mają 
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możliwość korzystania z sieci internetowej w szkole oraz w 

Domu Kultury, Wiosce Internetowej w oddalonej o około 5 km 

Somiance-Parcele. 

Ciepło  Na terenie Krąg budynki mieszkaniowe ogrzewane są 

indywidualnie, głównie za pomocą piecy węglowych i 

drzewnych.  

Gospodarka odpadami  W Kręgach, jak i w całej gminie, nie ma składowiska odpadów, 

przestało funkcjonować w 2005 roku. Każde z gospodarstw 

domowych złożyło do Gminy deklarację dot. Odbioru odpadow 

komunalnch, która od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą stała sie 

właścicelem odpadów komunalnych wyprodukowanych w 

gospodarstwie domowym. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami 

niektóre gospodarstwa dokonują selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Gmina Sominak ma podpisaną umowę na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli poszczegółnych 

nieruchomości. Mieszkańcy mogą rownież oddawać odpady 

wyprodukowane w gospodarswie domowym do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalych utworzonego w 

miejscowości Somianka.  

f)  gospodarka i rolnictwo 
Gospodarka  We wsi Kręgi, jak i całej gminie Somianka, nie ma większych zakładów 

przemysłowych. Mieszkańcy miejscowości znajdują zatrudnienie w 

firmach zlokalizowanych głównie w Wyszkowie, Warszawie i Pułtusku.  

Nie bez znaczenia jest rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na podstawie danych 

z ewidencji działalności gospodarczej, w miejscowości Kręgi, 

zarejestrowanych jest dziewięć podmiotów gospodarczych, w tym dwa 

sklepy spożywczo - przemysłowe, hurtownia owoców i warzyw, trzy firmy 

zajmujące się usługami budowlanymi, zakład produkcji kartonu oraz dwie 

firmy zajmujące się handlem na straganach i targowiskach.  

Rolnictwo  Odgrywa najważniejszą rolę dla mieszkańców miejscowości Kręgi. Niemal 

wszędzie występują gospodarstwa, w których uprawa ziemi jest podstawą 

utrzymania. Dla większości mieszkańców, uprawa roślin i hodowla 

zwierząt ma znaczenie podstawowe i głównie wykorzystywana jest na 

własne potrzeby. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest duże rozdrobnienie 
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oraz niska rentowność produkcji rolniczej. Na terenie wsi Kręgi występują 

zarówno relatywnie dobre w skali gminy Somianka gleby, w tym należące 

do III i IV klasy bonitacyjnej, jak również gleby słabe należące do V i VI 

klasy bonitacyjnej. Dominującym kierunkiem produkcji rolnej jest 

produkcja roślinna (ziemniaki, żyto, owies, pszenżyto, pszenica) i  hodowla 

zwierzęca (głównie trzoda chlewna, bydło).  

 

Tab 2. Struktura użytkowania gruntów we wsi Kręgi 

Struktura użytków rolnych Nazwa 
miejscowości 

Powierzchnia 
areału (ha) 

Użytki rolne 
ogółem 

% powierzchni 
ogólnej Grunty orne, 

sady (%) 
Łąki i pozostałe 
grunty (%) 

Kręgi 507,8  439,6  86,6  76,2  23,8  

 

Według danych Urzędu Gminy w Somiance, liczba gospodarstw rolnych w 

Kręgach wynosi 75. Przeciętny rolnik gospodaruje na 6 ha. Gospodarstwa 

rolne w Kręgach są dość dobrze wyposażone w niezbędny sprzęt do 

produkcji rolnej. 

Bezrobocie  Ponieważ lokalny rynek pracy nie zapewnia pełnego zatrudnienia, 

społeczność Krąg została również dotknięta problemem bezrobocia. 

Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym nie tylko dla osób nim 

dotkniętych, ale odbija się negatywnie na funkcjonowaniu całego 

społeczeństwa, a w omawianym obecnie zakresie na funkcjonowaniu 

gminy. Aktywna polityka rynku pracy ma za zadanie przede wszystkim 

zmniejszenie rozmiarów bezrobocia poprzez aktywizację zawodową 

bezrobotnych, podnoszenie produkcyjności siły roboczej oraz weryfikację 

gotowości bezrobotnych do pracy. Istotny w tej kwestii jest również wiek, 

wykształcenie i staż pracy bezrobotnych. Stosunkowo mało jest osób 

bezrobotnych z wyższym, średnim, czy średnim zawodowym 

wykształceniem co oznacza, że wykształcenie jest miarą zdobycia 

poszukiwanego zatrudnienia. Charakterystyka bezrobotnych według stażu 

pracy również może dać obraz przejściowego problemu bezrobocia w 

grupie osób, które zakończyły edukację szkolną i poszukują pracy poprzez 

wszystkie dostępne formy lub są to osoby nigdy nie pracujące i nie 

wykazując aktywności do podjęcia pracy. 

Wg danych  Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie (stan na grudzień 

2013 roku) liczba bezrobotnych w gminie Somianka wynosiła 262 osób. 
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 g)  kapitał społeczny i ludzki 

Na terenie miejscowości nie znajduje się żadna placówka kulturalno - społeczna. Jedynym 

miejscem, w którym społeczność miejscowości może rozwijać swoje pasje jest Gminny 

Ośrodek Kultury znajdujący się w miejscowości Somianka. W Gminnym Ośrodku Kultury 

funkcjonuje również Gminne Centrum Informacji. 

Tab. 3. Analiza zasobów miejscowości Kręgi– ZESTAWIENIE 

Rodzaj zasobów Brak Jest - małe Jest - średnie Jest – duże 

Środowisko naturalne  

walory krajobrazu   ▲  

walory klimatyczne( mikroklimat, 
wiatr, nasłonecznienie) 

  ▲  

walory szaty roślinnej   ▲   

cenne przyrodniczo, obszary 
obiekty 

 ▲   

świat zwierząt( ostoje, siedliska) ▲    

osobliwości przyrodnicze  ▲   

wody powierzchniowe 
(cieki,rzeki, stawy) 

 ▲   

podłoże, warunki hydrologiczne  ▲   

gleby, kopaliny  ▲   

Środowisko kulturowe 

walory architektury wiejskiej i 
osobliwości kultury 

 ▲   

zabytki  ▲   

zespoły artystyczne ▲    

dziedzictwo religijne i 
historyczne 

 ▲   

miejsca, osoby i przedmioty kultu  ▲   

Święta, odpusty, pielgrzymki  ▲    

tradycje, obrzędy, gwary  ▲   

legendy, podania i fakty 
historyczne 

 ▲   

ważne postacie historyczne ▲    

specyficzne nazwy  ▲   

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

  ▲  

działki pod domy letniskowe ▲    
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działki pod zakłady usługowe i 
przemysł  

 ▲   

działki pod zakłady usługowe i  
przemysł  

▲    

pustostany mieszkaniowe ▲    

pustostany magazynowe i 
poprzemysłowe 

▲    

tradycyjne obiekty gospodarskie 
wsi ( kuźnie, młyny) 

▲    

place i miejsca publicznych 
spotkań  

▲    

miejsca sportu i rekreacji   ▲   

gospodarka, rolnictwo   ▲  

specyficzne produkty(hodowle, 
uprawy polowe) 

▲    

znane firmy produkcyjne i 
zakłady przemysłowe 

▲    

możliwe do wykorzystania 
odpady poprodukcyjne 

▲    

Sąsiedzi i przyjezdni  

korzystne sąsiedztwo    ▲  

ruch tranzytowy  ▲   

przyjezdni stali i sezonowi  ▲   

instytucje ▲    

placówki opieki społecznej ▲    

szkoły  ▲   

Domy kultury ▲    

Ludzie, organizacje społeczne  ▲   

OSP ▲    

KGW ▲    

stowarzyszenia ▲    
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W poniższej tabeli przeprowadzono diagnozę aktualnej sytuacji wsi Kręgi. 

 
Tab. 4. Diagnoza aktualnej sytuacji miejscowości Kręgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co ją wyróżnia? Malownicze położenie i piękne krajobrazy.  

Jaką pełni funkcję? Wieś rolnicza - w obrębie miejscowości znajduje się 75 gospodarstw 
rolnych.  

Kim są mieszkańcy? Kręgi liczą 346 osób. Są to właściciele indywidualnych gospodarstw 
rolnych, pracownicy zakładów pracy, emeryci renciści, bezrobotni, osoby 
zajmujące się handlem i usługami. 

Co jest podstawą 
utrzymania? 

Praca we własnym gospodarstwie rolnym, zatrudnienie w sektorze 
prywatnym, świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla 
bezrobotnych, własna działalność gospodarcza. 

W jaki sposób są 
zorganizowani 
mieszkańcy? 

Rada Sołecka, spotkania mieszkańców w szkole. 

W jaki sposób rozwiązują 
problemy? 

Dyskusje, spotkania, zebrania wiejskie, współpraca z Urzędem Gminy. 

Jak wygląda nasza wieś? Główna część wsi położona jest wzdłuż drogi powiatowej. Zabudowa 
zwarta, tzw. ulicówka. Brak pełnowymiarowego boiska wielofunkcyjnego 
oraz brak sali gimnastycznej. 

Jakie obyczaje i tradycje są 
u nas pielęgnowane i 
rozwijane? 

Kultywowanie tradycji religijnych: odpusty, Zielone Światki, Boże Ciało, 
Święta Wielkanocne i inne. 
Kultywowanie tradycji lokalnych: udział w dożynkach gminnych.  

Jaki jest stan otoczenia i 
środowiska? 

Środowisko naturalne nieskażone. Brak większych, skoncentrowanych 
źródeł zanieczyszczeń, powodujących degradację środowiska. 

Jakie jest rolnictwo? Rozdrobnione, niewyspecjalizowane, wielokierunkowe, niskotowarowe.  

Jakie są powiązania 
komunikacyjne? 

Wieś Kręgi jest położona przy drodze krajowej nr 62. Posiada połączenie 
komunikacyjne z gminą Somianka. Przez wieś przechodzi droga 
powiatowa. Brak jest połączeń kolejowych. 

Co proponujemy dzieciom 
i młodzieży? 

We wsi Kręgi brak jest obiektów kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych, z 
których mogliby korzystać mieszkańcy. Młodzież i dzieci mogą korzystać z  
świetlicy środowiskowej oraz filii Gminnego Centrum Informacji w 
Somiance.  
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3. OCENA MOCNYCH  I  SŁABYCH  STRON MIEJSCOWO ŚCI,  W KTÓREJ  

BĘDZIE  REALIZOWANA  OPERACJA 
 

Tab. 5. Analiza SWOT miejscowości Kręgi 

Silne strony miejscowości Kr ęgi Słabe strony miejscowości Kr ęgi 

• dogodne położenie wsi - droga krajowa nr 
62  Serock – Wyszków,  

• bliskość aglomeracji warszawskiej, 

• dobra współpraca między sołtysem a 
władzami gminy, 

• kultywowanie wspólnych wartości i 
tradycji, zaufanie mieszkańców wobec siebie, 
gotowości do wspólnych działań na rzecz 
rozwoju miejscowości, 

• duża świadomość mieszkańców w zakresie 
poszerzania wiedzy i umiejętności, 

• sieć wodociągowa, 

• zwiększenie zainteresowania mieszkańców 
estetyką otoczenia 

 

 

• brak infrastruktury okołodrogowej 
(chodniki, ścieżki rowerowe, 
parkingi, brak nawierzchni asfaltowej 
na drogach bocznych), 

• brak sieci kanalizacji sanitarnej, 

• brak dostępu do kultury, 

• brak zaplecza i infrastruktury 
rekreacyjnej, społecznej, kulturowej 
służącej mieszkańcom, 

• brak pełnowymiarowego, 
wielofunkcyjnego boiska sportowego, 

• brak skutecznej promocji walorów 
przyrodniczych oraz dziedzictwa 
kulturowego wsi na zewnątrz, 

• słabo rozwinięta działalność 
pozarolnicza, np.: produkcja zdrowej 
żywności, itp., 

Szanse dla miejscowości Kr ęgi Zagrożenia dla miejscowości Kr ęgi 

• sprzyjająca polityka regionalna, w tym 
adresowana do obszarów wiejskich, ze strony 
rządu i władz wojewódzkich, 

• zwiększenie dostępności do środków 
pomocowych, w tym pochodzących z Unii 
Europejskiej, 

• przebudowa drogi krajowej, która stanie się 
drogą szybkiego ruchu; droga ta zmieni swoje 
przeznaczenie, będzie stanowiła jedną z 
ważniejszych tras krajowych o kierunku 
wschód – zachód; potencjalne korzyści to: 
zwiększenie atrakcyjności gruntów położonych 
w jej pobliżu lub w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie, rozwój działalności gospodarczej, 

• nawiązanie współpracy z innymi 
miejscowościami i gminami w kraju i za 
granicą, 

• rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym 
wzrost produkcji ekologicznej żywności, 

• budowa infrastruktury okołodrogowej 
(chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi) dzięki 
wykorzystaniu funduszy unijnych, 

• budowa i przebudowa dróg lokalnych przy 

• pogorszenie dochodów rolników i 
mieszkańców miejscowości poprzez 
spadającą opłacalność produkcji 
rolnej i wzrost cen, 

• emigracja wykształconej 
młodzieży, 

• spadek liczby narodzin, 

• trudność w uzyskaniu kredytów 
dla ludności o niskich dochodach, 
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wykorzystaniu funduszy unijnych oraz 
krajowych, 

• utworzenie miejsc spotkań dla 
mieszkańców 

• budowa kanalizacji sanitarnej, 

• promocja miejscowości na zewnątrz. 

 

 

4. OPIS PLANOWANYCH  ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  I  

PRZEDSIĘWZI ĘĆ AKTYWIZUJ ĄCYCH  SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą W 

OKRESIE  CO NAJMNIEJ  7 LAT  OD DNIA  PRZYJĘCIA  PLANU  

ODNOWY  MIEJSCOWO ŚCI,  W KOLEJNO ŚCI  WYNIKAJ ĄCEJ Z 

PRZYJĘTYCH  PRIORYTETÓW  ROZWOJU  MIEJSCOWO ŚCI  Z 

PODANIEM  SZACUNKOWYCH  KOSZTÓW  ICH  REALIZACJI. 
 

Realizacja określonej wizji rozwoju miejscowości Kręgi wymaga sprecyzowania priorytetów. 

Dadzą one gwarancję realizacji zadań zmierzających do spełnienia określonej dla wsi wizji 

rozwoju. A wizją rozwoju wsi Kręgi jest :  

„BUDOWA ZAPLECZA INFRASTRUKTURALNEGO DLA ODRODZENIA 

SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KRĘGI”. 

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Kręgi spełniają warunek zgodności z zapisami 

zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy   Somianka,  oraz zapisami zawartymi w Planie 

Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. 

Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie   zgodne a ich 

osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań 

strategii wyższego rzędu.  

Dla potrzeb gminy Somianka  opracowano dokumenty strategiczne określające cele rozwojowe, 

a następnie zadania jakie powinno się zrealizować w ciągu najbliższych lat, aby poprawić 

sytuację społeczno -gospodarczą miejscowości wchodzącej w skład całej gminy. W celu 

stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie 

krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie wsi Kregi,  posłużono się przede wszystkim 

sugestiami mieszkańców oraz wynikami analizy SWOT, w wyniku powyższego określono 

następujące priorytety oraz zadania, które posłużą do realizacji wyznaczonych celów:   
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PRIORYTET I  Podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez właściwe 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Kierunki działa ń: 

1. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w celu utworzenia centrum 

miejscowości 

2. Posadzenie brakujących drzew wzdłuż drogi powiatowej nr 4417W 

3. Budowa budynku oraz adaptacja terenu wokół niego z przeznaczeniem 

na  świetlicę wiejską 

 

PRIORYTET II Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

Kierunki działa ń: 

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego  

2. Budowa ścieżki rowerowej 

 

PRIORYTET III   Rozbudowa infrastruktury technicznej wsi 

 Kierunki działa ń: 

1. Montaż kolektorów słonecznych 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 

3. Budowa chodników oraz remont dróg w miejscach o dużym natężeniu 

ruchu publicznego 

4. Przebudowa drogi gminnej w kierunku Gulczewa 

 

PRIORYTET IV   Akcje aktywizujące społeczność lokalną 

Kierunki działa ń: 

1.  Organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi 

2.  Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi 

3.  Promocja miejscowości 

 

Szczegółowy opis ww. zadań 
 

PRIORYTET I 

Zadanie 1.  Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w celu utworzenia centrum 

miejscowości.  

Celem realizacji tego zadania jest zagospodarowanie obecnie centrum 
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miejscowości  położnego przy budynku Szkoły Podstawowej. Na terenie 

zlokalizowany jest plac zabaw, który został utworzony w 2013r. Zadanie będzie 

kontynuacją utworzenia w miejscowości miejsca spotakań mieszkanców. Wpłynie 

na poprawę wizerunku i estetyki miejscowości, które będzie miało zanczenie na 

ukształtowanie nowego oblicza oraz kształtu przestrzeni publicznej wsi. 

W ramach zadania – “Zagospodarowania terenu przy placu zabaw”, przewiduje sie 

ustawienie ławek, nasadzenie krzewów ozdobnych, wyrównanie terenu a 

przedewszystkim wykonanie utwardzonego placu, który posłuży do organizowania 

rożnego rodzaju imprez, spotań kulturalnych. Ze względu na położenie i cechy 

funkcjonalno – przestrzenne sprzyjać bedzie nawiązywaniu kontaktów 

społecznych. Zagopodarowanie terenu przy placu zabaw dla dzieci wpłynie na 

poprawę estetyki miejscowości – przestrzeni publicznej a w konsekwencji wzrost 

atrakcyjnosci miejscowości.  

Zadanie 2.  Posadzenie brakujacych drzew wzdłuż drogi powiatowej nr 4417W. 

Projekt zakłada zasadzenie brakujących drzew w celu utworzenia alei drzew 

biegnącej wzdłuż drogi łączącej główną część miejscowości Kręgi z drogą krajową 

nr 62. Obok czynników ekologicznych, pozwoli to na podniesienie atrakcyjności 

miejscowości poprzez poprawę walorów krajobrazowych.  

Zadanie 3.  Budowa budynku oraz adaptacja terenu wokół niego z przeznaczeniem na  

świetlicę wiejską. 

Celem realizacji tego zadania będzie poprawa wizerunku i estetyki miejscowości, 

co wpłynie na ukształtowanie nowego oblicza oraz kształtu przestrzeni publicznej 

wsi. 

Realizacja projektu zakłada rozbiórkę budynku byłej mleczarni i wybudowanie 

nowego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Oprócz prac 

rozbiórkowych i budowlanych, w ramach zadania przewidziano również zakup 

niezbędnego wyposażenia. Przewidywane jest również objęcie obiektu 

monitoringiem.  

Nowy budynek będzie stanowił główną wizytówkę wsi, będzie on służył 

mieszkańcom, jako ich miejsce spotkań.   

Ponadto w ramach zadania przewidziano zaadaptowanie dla potrzeb lokalnej 

społeczności terenu wokół budynku. Adaptacja będzie polegała na utwardzeniu 

placu, utworzeniu miejsc parkingowych, zamontowaniu ławeczek i budowie placu 

zabaw.   
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PRIORYTET II 

Zadanie 1.   Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.  

Projekt zakłada budowę boiska sportowego. Boisko będzie ogólnodostępne dla 

mieszkaniowców Krąg i miejscowości okolicznych, a w szczególności dla dzieci i 

młodzieży. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności dzieci i 

młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej tym samym zagospodarowanie 

ich czasu wolnego. Zakłada się że wybudowana infrastruktura przyczyni się do 

poprawy kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży. 

Zadanie 2.  Budowa ścieżki rowerowej. 

Projekt zakłada wybudowanie ścieżki rowerowej. Umożliwi to pełniejsze 

wykorzystanie walorów krajobrazowo - turystycznych. Poza tym mieszkańcom 

miejscowości da podstawę do aktywizacji  sportowo-rekreacyjnej.  

 

 PRIORYTET III 

Zadanie 1.  Montaż kolektorów słonecznych 

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców, oraz jakości środowiska 

naturalnego, poprzez montaż kolektorów słonecznych.  

Zadanie 2.  Budowa kanalizacji sanitarnej. 

Celem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej mieszanej: grawitacyjno - 

tłocznej i ciśnieniowej, obejmującej ścieki gospodarczo - bytowe pochodzące z 

gospodarstw domowych oraz infrastruktury handlowo - usługowej. Realizacja tego 

zadania wpłynie na poprawę jakość życia mieszkańców wsi, warunków socjalno - 

bytowych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości.  

Zadanie 3.  Budowa chodników oraz remont dróg w miejscach o dużym natężeniu ruchu 

publicznego. 

Celem projektu jest wykonanie chodników prowadzoących do miejscowości oraz 

w centralnej części miejscowości, przebiegającego wzdłuż drogi powiatowej. 

Pierwszym etapem bedzie budwa chodnika przy drodze powiatowej od drogi 

krajowej nr 62 do centrum miejscowości na długości 930 mb.  Budowa chodników 

pozwoli na bezpieczne poruszanie się po miejscowości. Wpłynie to na poprawę 

ruchu kołowego i pieszego oraz zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom wsi. 

Ponadto w ramach realizacji projektu przewidziano remont dróg, co wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości. 
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Zadanie 4.  Przebudowa drogi  w kierunku Gulczewa. 

Celem realizacja zadania będzie poprawa estetyki miejscowości, bezpieczeństwa 

mieszkańców a w szczególności parametrów nawierzchni drogowej. Realizacja 

projektu zakłada przebudowę nawierzchni poprzez jej utwardzenie kruszywem.  

 

PRIORYTET IV 

Zadanie 1.  Organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi. 

Celem projektu jest organizacja  spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi 

Kręgi. Realizacja tego zadania pozwoli na bieżące informowanie mieszkańców o 

aktualnej sytuacji w gminie i przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz rozwoju 

gminy oraz wsi Kręgi. Wpłynie to na dobrą współpracę Rady Sołeckiej z władzami 

gminy i umożliwi mieszkańcom miejscowości bezpośredni wpływ na realizowaną 

politykę w gminie. 

Zadanie 2.  Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi. 

Zadanie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców wsi Kręgi poprzez 

organizację szkoleń oraz wzrost aktywności mieszkańców. Planuje się raz na 

kwartał zorganizować szkolenie dla mieszkańców wsi z zakresu pozyskiwania 

środków unijnych zarówno dla wsi, jak i obszaru całej gminy, z możliwością 

szkolenia z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy dla rolników. Przewiduje 

się również wykorzystanie ekspertów, w celu przeprowadzenia rzetelnych i 

fachowych szkoleń (w zależności od tematyki szkoleń). Kluczowym kryterium 

wyboru stosownych tematów szkoleń będą propozycje mieszkańców, które 

zbierane będą podczas comiesięcznych spotkań informacyjnych.  

Zadanie 3.  Promocja miejscowości. 

Realizacja tego zadania ma na celu promocję wsi Kręgi na terenie województwa, 

jak i poza nim. Zadanie będzie realizowane poprzez przygotowanie, druk i 

dystrybucję materiałów promocyjnych, np. ulotek, broszur, itp. o wsi Kręgi oraz 

rozpowszechnienie informacji o miejscowości na stronie internetowej gminy i 

powiatu. 

Harmonogram realizacji zadań 

Poniżej został przedstawiony wykaz zadań zaplanowanych do realizacji na lata  

2014 – 2021. W trakcie tak długiego okresu może on ulec modyfikacjom i uzupełnieniom. 

Szczegółowy opis i kosztorys prac poszczególnych zadań będzie przygotowywany przed 

przystąpieniem do ich realizacji i zostanie dodany w formie załącznika do Planu Odnowy 
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Miejscowości Kręgi. 

Tab. 6. Zadania i okres ich realizacji 

Rodzaj zadania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PRIORYTET I  PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI MIEJSCOWO ŚCI 
POPRZEZ WŁA ŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ  

      Zagospodarowanie terenu przy 

placu zabaw w celu utworzenia 

centrum miejscowości  

        

Posadzenie brakujacych drzew 

wzdłuż drogi powiatowej nr 

4417W. 

        

      Budowa budynku oraz 

adaptacja terenu wokół niego z 

przeznaczeniem na  świetlicę 

wiejską. 

        

PRIORYTET II ROZB UDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I 

REKREACYJNEJ 

Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego. 

        

      Budowa ścieżki rowerowej.         

PRIORYTET III  ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

WSI 

Montaż kolektorów słonecznych         

Budowa kanalizacji sanitarnej.         

Budowa chodników oraz remont 
dróg w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu publicznego. 

        

      Przebudowa drogi gminnej w 

kierunku Gulczewa 

        

PRIORYTET IV  AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą 

Organizacja spotkań 
informacyjnych z mieszkańcami 
wsi 

        

Organizacja szkoleń dla         
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mieszkańców wsi 

Promocja miejscowości         

 

Tab. 7. Źródła finansowania zadań 

Rodzaj zadania Źródła finansowania Koszty   
(brutto) w 
PLN 

PRIORYTET I  PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI MIEJSCOWO ŚCI 
POPRZEZ WŁA ŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 

      Zagospodarowanie terenu przy placu 

zabaw w celu utworzenia centrum 

miejscowości 

EFRROW (LGD)/budżet 
gminy/instytucja pzarządowa 

120 000,00 

Posadzenie brakujacych drzew wzdłuż 

drogi powiatowej nr 4417W. 

Budżet gminy/WFOŚiGW 10 000,00 

      Budowa budynku oraz adaptacja terenu 

wokół niego z przeznaczeniem na  

świetlicę wiejską 

EFRROW/budżet gminy 750 000,00 

PRIORYTET II ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I 

REKREACYJNEJ 

Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego   

Ministerstwo sportu/ budżet 
gminy 

200 000,00 
 

Budowa ścieżki rowerowej EFRROW/ budżet gminy 500 000,00 

PRIORYTET III  ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  WSI 
Montaż kolektorów słonecznych EFRR/budżet gminy 255 000,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej EFRROW/ budżet gminy 
WFOŚiGW 

2 000 000,00 

Budowa chodników oraz remont dróg 
w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
publicznego 

EFRR (LGR)/budżet gminy 550 000,00 

  Przebudowa drogi gminnej w kierunku 

Gulczewa 

Samorząd Województwa 
mazowieckiego/ budżet 
gminy 

350 000,00 

PRIORYTET IV  AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą  
Organizacja spotkań informacyjnych z 
mieszkańcami wsi 

Budżet gminy/EFRROW 
(Leader - LGD) 

10 000,00/ 
rok 

Organizacja szkoleń dla mieszkańców 
wsi 

Budżet gminy/EFRROW 
(Leader - LGD) 

15 000,00/ 
rok 

Promocja miejscowości Budżet gminy/EFRROW 
(Leader - LGD)/samorząd 
województwa/Minister 
Kultury  

10 000,00/ 
rok 
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5.  OPIS I  CHARAKTERYSTYKA  OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM  

ZNACZENIU  DLA  ZASPOKOJENIA  POTRZEB MIESZKA ŃCÓW, 
SPRZYJAJĄCYCH  NAWI ĄZYWANIU  KONTAKTÓW  SPOŁECZNYCH,  

ZE WZGL ĘDU NA ICH  POŁOŻENIE  ORAZ  CECHY  FUNKCJONALNO  – 

PRZESTRZENNE, W SZCZEGÓLNOŚCI  POPRZEZ ODNAWIANIE  LUB  

BUDOWĘ PLACÓW  PARKINGOWYCH,  CHODNIKÓW  LUB  

OŚWIETLENIA  ULICZNEGO.   

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Kręgi jest 

teren położony wokół szkoły podstawowej w tej miejscowości. Jest to teren u zbiegu drogi 

powiatowej nr 4414W oraz drogi powiatowej nr 4417W.  

Obszar ten może być uznany za centrum Krąg, zarówno z powodu krzyżowania się w tym 

miejscu dwóch głównych dróg w miejscowości, jak i z powodu zlokalizowania szkoły 

podstawowej stanowiącej najważniejszą instytucję wsi.  

W odległości około 50 metrów od szkoły znajduje się budynek, w którym mieściła się 

niegdyś mleczarnia i w którym przy okazji sprzedaży mleka dochodziło do spotkań między 

mieszkańcami. Obecnie budynek nie spełnia już swej dawnej funkcji, a jego stan techniczny 

pozostawia wiele do życzenia. Jednak zgodnie z niniejszym Planem Odnowy Miejscowości 

Kręgi, planowane jest wyburzenie tego budynku i wybudowanie na jego miejsce nowego, który 

będzie służył mieszkańcom jako świetlica wiejska.  

Na terenie na którym znajduje się budynek szkoły w roku 2013 został utworzony plac 

zabaw, który służy dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. Brak jest zagospodarowania 

terenu, który będzie służył mieszkańcom w celu organizowania, spotkań i imprez. Zgodnie z 

Miejscowym Planem Odnowy Miejscowości planuje się utworzenie w miejscowości miejsca 

spotakań mieszkanców. W ramach zadania, przewiduje sie ustawienie ławek, nasadzenie 

krzewów ozdobnych, wyrównanie terenu a przedewszystkim wykonanie utwardzonego placu, 

który posłuży do organizowania rożnego rodzaju imprez, spotań kulturalnych. Ze względu na 

połozenie i cechu funkcjonalno – przestrzenne sprzyjać bedzie nawiazaywaniu kontaktów 

społecznych. Zagopodarowanie terenu przy placu zabaw dla dzieci wpłynie na poprawę estetyki 

miejscowości – przestrzeni publicznej a w konsekwencji wzrost atrakcyjnosci miejscowości. 

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca zaplanowano remont istniejących dróg, 

budowę chodników. Prócz tego dosadzone zostaną brakujące drzewa, które wraz z obecnie 

rosnącymi utworzą aleję wzdłuż drogi powiatowej nr 4417W, łączącej centrum miejscowości z 

drogą krajową nr 62.  

Zrealizowanie przywołanych powyżej inwestycji doprowadzi do poprawienia estetyki 

miejscowości oraz poprawy jej wizerunku, a także zdynamizowanie życia społecznego i rozwój 
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więzi międzyludzkich wśród mieszkańców. Doprowadzi to również do wykształcenia się 

głównego punktu miejscowości, będącego jej wizytówką i centrum życia społecznego 

mieszkańców. 

   

6.  WDRAŻANIE I MONITORING PLANU 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Kręgi rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w 

życie Uchwałą Rady Gminy Somianka. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy, Radzie 

Sołeckiej oraz Sołtysowi wsi Kręgi.  

Monitorowanie każdego zadania- czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas 

jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i 

finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty. W 

monitorowaniu biorą udział komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Somiance zaangażowane 

we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Kręgi. 

Oceną Planu zajmie się Rada Sołecka Krąg.  

 

ZAKO ŃCZENIE 
 

Plan Odnowy Miejscowości Kręgi zakłada realizację kilku zadań zgrupowanych w czterech 

priorytetach. Głównym celem przyświecającym realizacji poszczególnych zadań jest pobudzenie 

aktywności lokalnych środowisk w kierunku ich współdziałania na rzecz rozwoju miejscowości 

oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja niniejszego planu powinna służyć także  

większej integracji mieszkańców, zacieśnieniu więzi społecznych, zapewnieniu miejsca do 

spędzania wolnego czasu zarówno przez dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe, a także promocję 

sportu.  

 

 

          
 

 


