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1.Wstęp 
 
 

  Wieś Książe-Skroniów to jedno z większych sołectw Gminy Jędrzejów, liczące około 400 

mieszkańców. Położone jest w zachodniej części Gminy Jędrzejów i zajmuje  274 ha. 

   Wieś leży w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem Jędrzejów. Wiąże się to z bliskością                 

do ośrodków administracyjnych, przemysłowych i szkolnych. W miejscowości znajduje się 

130 posesji. 
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2. Zasoby obszaru sołectwa 

2.1 Środowisko przyrodnicze, poło żenie 

2.1.1 Walory krajobrazu 

 
Sołectwo Książe-Skroniów położone jest na podglebiu glinowym i kredowo – wapiennym. 

Wierzchnią warstwę gleby stanowi ciężka i mazista rędzina, która jest trudna do uprawy                 

w okresie deszczów i suchych pór roku.. Przeważają uprawy zbóż. We wsi, są przydomowe 

sady owocowe co daje dużo zieleni a także niewielki lasek. 

 

2.1.2 Walory klimatu  

Klimat umiarkowany , korzystny dla rozwoju rolnictwa, a zwłaszcza dla 
zasiewów ozimych jak i wiosennych 

 2.1.3 Charakterystyka gleby  
 
Na terenie wsi są grunty  klasy  IIIA, IIIB, IVA,  IVB,V i VI . W uprawie dominują głównie 

zboża ozime, jare i  rzepaki. 

2.1.4 Zasoby naturalne 

 
Bogactwem wsi są zalegające w wielu miejscach pokłady  kamienia wapiennego tzw. opoki, 

która stanowiła w przeszłości materiał budowlany na zabudowę gospodarczą jak i mieszkalną. 

2.1.5 Drogi 

            
 Przez Sołectwo Książe Skroniów przebiega droga gminna, która jest częściowo utwardzona 

warstwą asfaltową. Wieś położona jest w bliskim sąsiedztwie drogi powiatowej Jędrzejów – 

Prząsław oraz ,Jędrzejów-Skroniów-Warzyn-Sędziszów. W pobliżu przebiega również droga 

krajowej nr 78  Warszawa-Katowice jak i dworzec PKP, od którego jesteśmy oddzieleni tylko 

torami kolejowymi co wiąże się z łatwą dostępnością komunikacyjną do zakładów pracy, 

ośrodków administracji i szkół. 
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2.2 Środowisko kulturowe 

2.2.1 Obiekty kultu 

 
W Książe- Skroniowie  pośrodku wsi znajduje się Kapliczka. Miejsce to ma dla mieszkańców 

szczególne znaczenie zarówno historyczne jak i duchowe. Wieloletnia tradycja gromadzenia 

się przy tym miejscu kultu jest  pieczołowicie pielęgnowana przez mieszkańców. Kapliczka 

powstała na miejscu krzyża w 2013 r. Jest wykonana z cegły ceramicznej, okna w obudowie 

aluminiowej ozdobione witrażami. W kapliczce znajduje się...  figura Matki Boskiej, 

klęcznik, stolik ze stali nierdzewnej i mała kropielnica. W tej kapliczce przez cały rok 

mieszkańcy się gromadzą na modlitwie , a w okresie letnim odbywają się msze i tzw. 

śpiewane majówki. Książe - Skroniów należy do parafii Bł.  Wincentego Kadłubka                         

w Jędrzejowie. 

2.2.2 Oświata i szkolnictwo 

 
 Na terenie wsi Książe- Skroniów nie ma szkoły ani przedszkola. Dzieci i młodzież 

uczęszczają do szkół w Jędrzejowie. 

 

2.3 Obiekty i tereny 
        ( Grunty zabudowane i zurbanizowane) 
 
Na terenie wsi znajduje się duży obszar terenu przeznaczony pod zabudowę. Bliskie 

sąsiedztwo z ośrodkiem miejskim jakim jest Jędrzejów sprawia, że w ostatnich latach 

widoczny jest wzrost zainteresowania budową domów jednorodzinnych. Książe  Skroniów                

to  „przedsionek Jędrzejowa”. 

2.4 Gospodarka, rolnictwo 

2.4.1 Indywidualna działalno ść gospodarcza 

 
 Na terenie sołectwa Książe Skroniów wybudowany jest duży Zakład Produkcyjny 

VANSTAR zatrudniający 140 pracowników. Zakład produkuje  układy wydechowe dla 

samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników i maszyn budowlanych. Zakład 
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współpracuje z 20-toma krajami Europy w zakresie sprzedaży. Ponadto na terenie wsi 

prowadzona jest działalność „Maszynowa obsługa rolnictwa” są to usługi  sianie, orka, 

bizonowanie. 

2.4.2 Użytkowanie gruntów 

Ogólna powierzchnia gruntów w  obrębie wsi wynosi 274 ha. 

• Grunty orne 247 ha. 

• Pozostałe to sady, pastwiska, zabudowy oraz drogi. 

2.4.3 Infrastruktura techniczna 

 
Wieś Książe Skroniów pięknieje z roku  na rok,  a to za sprawą  wszystkich mieszkańców 

wsi, którzy dbają o swoje zagrody i ogródki przydomowe. Atrakcyjność miejscowości 

sprawia, że pomimo braku infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej, 

powstają nowe domy tworzące atrakcyjne osiedla. 

2.5 Mieszkańcy, kapitał społeczny 

2.5.1 Mieszkańcy 

 
Obecnie Książe Skroniów zamieszkuje 375 osób. Wskaźnik jest wzrostowy, co świadczy                        
o tendencji rozwojowej wsi  oraz ciągłym osiedlaniu się nowych mieszkańców. 
 
 

2.6 Analiza zasobów sołectwa Ksi ąże Skroniów gm. J ędrzejów 
 

Rodzaj zasobu Znaczenie zasobu 

 TAK  NIE 

Środowisko przyrodnicze, położenie 
x  

x  

 .x 

x  

 x 

 x 

x  

x  

x  

x  

- walory krajobrazu 
- walory klimatu (wiatr, nasłonecznienie 
itp.) 
- walory szaty roślinnej 
- cenne przyrodniczo obszary 
- świat zwierzęcy 
- wody powierzchniowe 
- wody podziemne 
- podłoże, warunki hydrologiczne 
- gleby 
- kopaliny 
- drogi (dostępność komunikacyjna) 

x  

Środowisko kulturowe 
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 x 

x  

 x 

x  

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

- walory architektury wiejskiej 
- walory ukształtowania przestrzeni 
publicznej 
- osobliwości kulturowe 
- miejsca, osoby, przedmioty kultu 
- święta, odpusty i pielgrzymki 
- tradycje, obrzędy i gwara 
- specyficzne potrawy 
- legendy, podania i fakty historyczne 
- ważne postacie historyczne 
- specyficzne nazwy 
- dawne zawody 
- zespoły artystyczne 

 x 

Obiekty i tereny 
x  

x  

x  

 x 

 x 

x  

 x 

- działki pod zabudowę mieszkaniowa 
- działki pod domy letniskowe 
- działki pod zakłady usługowe i 
przemysłowe 
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe 
itp. 
- tradycyjne obiekty gospodarskie (młyny, 
spichlerze) 
- place i miejsca spotkań publicznych 
- miejsca sportu i rekreacji 
- szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne 

 x 
 

Gospodarka, rolnictwo 
x  

x  

x  

x  

x  

x  

 x 

 x 

 x 

- miejsca pracy 
- zakłady produkcyjne 
- produkty 
- gospodarstwa rolne 
- uprawy hodowlane 
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe 
- miejsca noclegowe, hotelowe 
- restauracje, punkty gastronomiczne 
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne 
- zasoby odnawialnych energii 

 x 

Mieszkańcy, kapitał społeczny 
x  

x  

x  

x  

  

- autorytety i znane postacie we wsi 
- krajanie znani w regionie, kraju i 
zagranicą 
- osoby o specyficznej wiedzy i 
umiejętnościach 
- przedsiębiorcy 
- związki i stowarzyszenia 
- kontakty i współpraca 

x  
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3. Elementy wyró żniające miejscowo ść 

3.1 Powstanie i historia wsi 
 Powstanie wsi Książe Skroniów sięga daleko w przeszłość. Właściciele wielkich włości                    

z możnego rodu Gryfitów Janik i Klemens prawdopodobnie w 1149 r. sprowadzili                   

z francuskiej Burgundii zakonników Cystersów i osadzili się w budującym klasztorze                        

w Brzeżnicy koło Jędrzejowa, nadając im szereg włości w okolicy Brzeżnicy, a między 

innymi i Książe  Skroniów także. Dlatego pierwotna nazwa była prawdopodobnie inna  czyli 

Książęcy – Skroniów. Obecna nazwa Książe Skroniów weszła w użycie, gdy osiedle  przeszło 

na własność prywatnych posiadaczy. W 1861 r folwark  nabył  A. Wielopolski i włączył                  

do  swego majątku Skroniów.   Po parcelacji majątku Skroniowa przystąpiono do parcelacji 

folwarku Książe Skroniów. Te czynności wykonał na polecenie hr. A. Wielopolskiego jego 

plenipotent   Sternfeld Josek. Folwark Książe-Skroniów posiadał 392 mg i 150 pr ziemi ornej 

przed parcelacją. W 1885 r. dość długi pas ziemi od wschodniej strony folwarku władze 

carskie wydzieliły pod budowę toru kolei petersbursko-wiedeńskiej. Początkowo była to kolej 

o szerokim jednym torze.  Książe Skroniów jest położony na podglebiu glinowym i kredowo 

wapiennym. Wierzchnią warstwę gleby stanowi ciężka i mazista rędzina, trudna do uprawy                

w okresie deszczowych i suchych pór roku. Dlatego początkowo amatorów – kolonistów                    

na kupno ziemi poza służbą folwarczną było niewielu. Dojazd do folwarku był utrudniony      

ze względu na zupełny brak dróg bitych. Nabywcami parcelowanych działek  i pól wsi Książe 

Skroniów  byli chłopi z okolicznych wiosek. Mimo zachęty  Josek Sternfeld nie  

rozpalcelował wszystkiej ziemi  i dlatego pozostałe 144 mg sam nabył, a następnie sprzedał je 

w 1913 r. Janowi Płóskiemu przybyszowi ze Śląska. Jan Płóski odsprzedał 30 mg.  Janowi 

Sewerynowi, który na tej ziemi wybudował budynki gospodarcze. W powojennych latach  

gospodarstwo od Jana Seweryna odkupił Stanisław Chatys Parcelacja Książe -Skroniowa 

przeprowadzona była przez Joska Sternfelda w latach 1890 -1900. Ta nowa wieś powstała                     

w kilku rzutach. Przytoczę niektóre nazwy  potoczne  tych rzutów- Kurliki, Folwark -                     

tu nabywcami działek byli : Czuba Stanisław, Szostak Władysław, Krzysztofik Józef ,Radosz 

Jan, Stradomski Władysław, Kowalski Wincenty, Szczygieł Franciszek, Krzyżyk Zygmunt, 

Lato Antoni .Nabywcy tych działek zabudowali swoje zagrody przy drodze prowadzącej 

przez środek pól folwarku Książe Skroniów, dlatego ta część osiedla                                                   

w potocznej mowie miała nazwę „Folwark”. Kolejny rzut to „Lisie jamy”- tu działki kupili: 

Slusarek Andrzej, Chodura Paweł Mróz Józef, Zarzycki Franciszek, Bartkiewicz Michał, 
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Koncewicz Józef nabywcy  nie pobudowali zagród na nabytych działkach , a tylko dojeżdżali 

aby je uprawiać .Kolejny rzut zwany potocznie „Folwark Wincentynów” działki wykupili: 

Szostak Jan, Kuraś Jan, obaj pobudowali zagrody przy drodze biegnącej przez środek 

folwarku Książe Skroniów, natomiast Pazera Jan i Czuba Antoni przebudowali                                  

i przystosowali do swych potrzeb dwie duże owczarnie. Zmiany posiadaczy działek 

następowały po 1940 r. kiedy to były przekazywane dzieciom,  rodzeństwu, niekiedy 

sprzedawali i wyjeżdżali w inne okolice a nawet emigrowali jak Jan Pazera w 1926 r.                       

do USA. 

Na początku XX wieku Skroniów Duży, Skroniów Mały i Książe -Skroniów stanowili 

jedną gromadę wiejską , mającą jednego sołtysa ze Skroniowa i zastępcę sołtysa dla Książę-

Skroniowa .Zycie  gospodarcze, społeczno-kulturalne i polityczne we wsi Książe- Skroniów 

przebiegało podobnie jak w innych wsiach gromady wiejskiej w XX wieku. W działalności 

gospodarczo-społecznej i ludowo-politycznej wyróżniali się we wsi Książe-Skroniów Paweł 

Chodura, Stanisław Czuba i jego syn Antoni Czuba. W sprawach kulturalnych i oświatowych 

Książe- Skroniów nie pozostawał w tyle za innymi wioskami. 

W 1918 r. otwarto w mieszkaniu Pawła Chodury szkołę podstawową początkowo o czterech 

oddziałach, uczących się na dwie zmiany. Pierwszą nauczycielką była panna Józefa Pinda. 

Dzieci chodziły pieszo do szkoły . W 1926 r. ze względu na małą liczbę dzieci , szkołę 

przeniesiono do Skroniowa Dużego , do mieszkania gospodarza Litwina Stanisława. Dzieci               

z Książe Skroniowa miały dalszą i trudniejszą drogę  do szkoły. W 1928 r. nauczycielkę 

Józefę Pinde władze szkolne przeniosły do Prząsławia a na jej miejsce przyszła  nauczycielka 

Helena Małecka .Kiedy  w Skroniowie Dużym powstała 7-klasowa szkoła podstawowa  

powszechna , to te małe szkółki zostały zamknięte . Dlatego też część dzieci z Książe 

Skroniowa  uczęszczała do szkoły w Skroniowie / z zachodnio – południowej części wsi czyli 

Folwark  i Lisie Jamy/, a dzieci z północno-wschodniej części /Wincentynów i Kurliki/                 

do szkoły w Prząsławiu. 

Zycie kulturalne opierało się na skromnych przygodnych zebraniach młodzieży, a czasem 

starszych gospodarzy, w czasie których Śpiewano piosenki ludowe, organizowano gry                       

i zabawy koleżeńskie i wojskowe. Czasem na zebrania przychodził Julian Czuba  i opowiadał 

o dziejach Polski  lub czytał wyjątki  z trylogii H. Sienkiewicza. W 1928 r. przygotował                    

z młodzieżą pierwsze przedstawienie wiejskie dla ludności całej wsi.. Poza tymi atrakcjami 

oświatowo-kulturalnymi , młodzież i ludność wsi  brała udział w uroczystościach religijnych 

w pobliskim klasztorze pocysterskim. W czasie okupacji niemieckiej cała młodzież oraz 
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niektórzy gospodarze należeli do organizacji „Bataliony Chłopskie” i brali w jej działalności 

aktywny udział 

Niektórzy gospodarze poza rolnictwem zajmowali się  innymi pracami jak np.: 

Radosz Jan  na swojej działce założył  kopalnię kamienia wapienno-piaskowego i wydobyty 

kamień sprzedawał na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych, 

Krzysztofik Józef  zajmował się stolarką budowlaną 

Chodura Paweł  trudnił się pracami ciesielskimi – budował domy z drzewa i budynki 

gospodarcze, 

Dziewicki Stanisław  pobudował sobie kuźnię i prowadził usługi  kowalskie jak : 

podkuwał konie, okuwał wozy ale on opuścił wieś w 1925 r. na jego miejsce 

Radosz Antoni  wybudował kuźnię  i podjął się rzemiosła kowalskiego 

Slusarkówna Anna pełniła czynności akuszerskie we wsi i sąsiednich wioskach. 

Wiele kobiet wiejskich uprawiało len oraz konopie i w okresie zimy przędło nici na lniane 

płótno.. 

      Na początku XX wieku  ziemia  przeszła przez tzw. proces rozdrobnienia gospodarstw 

chłopskich w drodze podziałów rodzinnych lub też w drodze transakcji: kupno-sprzedaż.   

    Na jakich warunkach chłopi nabywali te kolonie trudno jest obecnie dokładnie ustalić,  

należy jedynie przypuszczać, że były to takie same warunki, jakie w tym samym czasie 

obowiązywały w całym Królestwie Polskim za czasów caratu. Na podstawie rozmów                       

z najstarszymi wiekiem gospodarzami we wsi Książe Skroniów należy zakładać, że cześć 

ziemi  przeszła w ręce w drodze nadania, a cześć w drodze kupna-sprzedaży „na raty”                         

w latach 1869-1880 

    Ja osobiście jestem zdania , że raczej w całości obowiązywał ten drugi sposób nabywania 

gruntów odniesieniu do Książe -Skroniowa .Gubernatorzy carscy nie spieszyli się bowiem                    

z wykonaniem „ukazu” cara, a chłopi natomiast pragnęli być jak najwcześniej samodzielnymi 

gospodarzami na własnej ziemi i zagrodzie. Prawdopodobnie wpłacali ustalonymi ratami 

swoje należności do powiatowej kasy rządowej w Jędrzejowie, a władze carskie dokonywały 

we własnym zakresie rozliczeń z właścicielami parcelowanych majątków według własnych 

postanowień przepisów. Z jednej strony ten sposób chronił chłopów-nabywców kolonii-przed 

wyzyskiem przez dziedziców –sprzedawców majątków, ale z drugiej strony bogacił znów              

w łatwy sposób carski skarb przez te wpłaty chłopskie, ponieważ żaden z właścicieli majątku 

nie otrzymywał do własnych rąk takiej sumy za rozparcelowaną ziemię, jaką to chłopi 

wpłacali do rządowej kasy. 
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    W pierwszych latach XX w. już dość wyraźnie zarysowały się różnice majątkowe                  

i klasowe między   właścicielami małych działek rolnych w Książe-Skroniowie, którzy 

musieli z reguły „dorabiać” dodatkowo na utrzymanie rodziny .Ujawniało się to szczególnie 

w toku sąsiedzkich sporów i kłótni nawet  o błahe sprawy. W latach 1920-1940 stopniowo               

te różnice jednak zatarły się. Prace w tartakach, podkówczarni, browarze piwnym czy nawet 

w miejskich urzędach  stwarzały możliwe warunki bytowania dla małorolnych ze  Skroniowa, 

Skroniowa Małego i Książę-Skroniowa. Kolej szeroko- i wąsko-torowa też zatrudniała pewną 

ilość mieszkańców z tych osiedli. 

       Gospodarka we wsi miała w przeważającej mierze charakter tradycyjny. Stosowany był 

powszechnie sprzężaj dwu-lub jednokonny, w zależności od posiadanej ilości ziemi uprawnej. 

Niektórzy tylko gospodarze używali konnych narzędzi rolniczych, takich jak np. żniwiarka, 

kosiarka, pług dwuskibowy, grabiarka, kultywator, młockarnia/szeroko- lub prosto-młotna/ 

poruszana konnym kieratem, sieczkarnia, wialnia itp. Kosy, sierpy, grabie, cepy, motyki                   

i inne ręczne narzędzia rolnicze nie wychodziły jednak z użycia w dalszym ciągu                             

z gospodarki wiejskiej, bez względu na jej wielkość i dokonywane udoskonalenia. Obok 

obornika, jako podstawowego nawozu organicznego, w  latach 1924-1939 zaczęto coraz 

powszechniej stosować także i nawozy mineralne takie, jak nawozy azotowe, saletrzane, 

potasowe i inne. 

    Zagroda wiejska jednak w dalszym ciągu składała się niemal w każdym gospodarstwie                   

z domu mieszkalnego /jedno- lub dwupokojowego z kuchnią/, obory dla pomieszczenia 

zwierząt domowych, stodoły na zboże i paszę oraz szopy na pomieszczenie wozu i narzędzi 

rolniczych. Obok zagrody był sad owocowy, z rzadziej warzywny lub ogród z drzew 

parkowych, takich jak świerk, olcha, lipa, brzoza, wierzba i inne. 

     Budynki mieszkalne – to w przeważającej mierze chaty wiejskie, kryte słomą, a później 

dachówką., Przed II wojną światową w ostatnim dziesięcioleciu znikło we wsi wiele chat,                  

a na ich miejsce pobudowano obszerne i okazałe murowane domy mieszkalne. 

       Okres okupacji hitlerowskiej cała wieś przeżyła podobnie jak inne wioski w całej Polsce. 

Brała bowiem bardzo powszechny udział w walce w szeregach B.Ch. i A.K. 

         Po zakończeniu wojny światowej życie we wsi powróciło do dawnych form                            

z niewielkimi tylko zmianami, które przyniosły nowe czasy oraz nowy ustrój społeczno –

polityczny i gospodarczy.        

   
                                                                      Tekst autorstwa Sz. Pana Józefa Wielińskiego 
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Dziś Książe- Skroniów  to wieś, która ma swojego sołtysa  i radę sołecką, która 

zabiega o rozwój wsi  w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, zauważyć można to po podjętych 

planach budowy świetlicy wiejskiej – projekt wykonawczy oczekuje na rozpoczęcie budowy 

zaplanowanej przez Urząd Miejski na 2016/2017 r. oraz o planie poszerzenia dogi asfaltowej 

a także połączenia wsi poprzez drogę gminną z drogami powiatowymi w kierunku Prząsławia 

i Skroniowa 

3.2 Poło żenie 
 
• bliskość węzłów komunikacyjnych, drogowych i kolejowych 

• bliskość dużych miast (Jędrzejów, Kielc, Kraków) 

• sąsiedztwo lasów (Brynica) 

• najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w odległości do 80 km (Kraków) 

 

3.3 Inne 
 
• atrakcyjne tereny dostępne pod budownictwo i działalność gospodarczą 

• usytuowanie miejscowości oraz forma zabudowy tworzy duży obszar spełniający funkcję 

publiczną 

• możliwość prowadzenia działalności agroturystycznej. 

 

4. Ocena mocnych i słabych stron oraz szans i zagro żeń. 

4.1 Mocne strony 
  
• Walory krajobrazowe. 

• Migracja z miast na teren sołectwa. 

• Sąsiedztwo lasów. 

•  Zakład pracy VASTAR zatrudniający mieszkańców wsi Książe Skroniów, a także z    

       innych wsi i miasta Jędrzejów 

• Mimo braku pełnej infrastruktury technicznej: brak infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

słaba infrastruktura drogowa, infrastruktura teletechniczna odnotowujemy napływ 

ludności  z miasta i innych miejscowości- powstają nowe budynki tworzące osiedle 
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• Są duże obszary gruntów pod rozwój inwestycji nawet z dostępem do infrastruktury 

kolejowej. 

• Tereny rolne do wykorzystania w sposób ekologiczny. 

• Dobre połączenia komunikacyjne. 

• Bliski dostęp do oświaty  przedszkola, szkoły na terenie miasta Jędrzejów. 

• Czyste powietrze. 

• Przedsiębiorczość- zakład zatrudniający 140 osób 

• Usługi (rolnicze w zakresie uprawy roli czyli: orka, sianie i bizonowanie, opryski). 

• Możliwość prowadzenia gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. 

• Aktywni mieszkańcy i duża liczba młodzieży. 

4.2 Słabe strony 
• Słaba integracja mieszkańców, brak miejsca typu. świetlica wiejska, gdzie można by się 

spotkać, organizować spędzanie wolnego czasu, czy rozwijać pasje i talenty dzieci                        

i młodzieży 

• Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej uniemożliwiającej połączenie wsi z innymi 

miejscowościami, a zwłaszcza z drogą powiatową w Prząsławiu i drogą powiatową w 

Skroniowie 

• Brak połączenia wsi z drogą powiatową do Prząsławia. Budowa drogi umożliwiłaby 

odciążenie komunikacyjne poprzez stworzenie samochodom ciężarowym wjazdu                       

do miejscowości Książe-Skroniów od strony Katowic  

• Bardzo wąska droga główna /szerokość płyty asfaltowej 4m/. Droga uniemożliwia 

swobodne poruszanie się samochodów (mijanie się),  

• Brak chodnika – dzieci i młodzież idą do szkoły jezdni co stwarza duże 

niebezpieczeństwo 

• Brak współpracy z ościennymi miejscowościami. 

• Trudności w ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym z UE. 

• Brak atrakcji turystycznych (ścieżek rowerowych), gospodarstw agroturystycznych. 

• Brak infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazociągowej. 

• Brak kanalizacji i wodociągu. 

 . 

4.3 Szanse 
 
• Budowa infrastruktury drogowej 
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• Poszerzenie drogi  i połączenie miejscowości z drogami  powiatowymi  wpłynie nie tylko 

na jej funkcjonalność, ale w sposób szczególny ułatwi komunikację i poprawi stan 

bezpieczeństwa. 

• Budowa świetlicy wiejskiej  z pewnością spowoduje większe zainteresowanie 

mieszkańców  życiem społecznym, jak i chęcią aktywizowania  się i realizacji własnych 

pasji i talentów. 

• Rozwój przemysłu (stworzenie nowych miejsc pracy). 

• Wykorzystanie zasobów ludzkich i ich potencjału intelektualnego i organizacyjnego. 

• Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazociągowej. 

• Rozwój turystyki i gospodarstw turystycznych. 

•  Zwiększenie dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących                 

z Unii Europejskiej. 

• Współpraca z Gminą i Powiatem przy realizacji Planu Odnowy Miejscowości Książe  

Skroniów. 

 

4.4.Zagro żenia 
 
• Ubożenie społeczeństwa. 

• Odpływ młodzieży w poszukiwaniu pracy poza granicami kraju. 

• Brak perspektyw dla małych i drobnych gospodarstw rolnych. 

• Niewystarczające fundusze na rozwój dodatkowej infrastruktury technicznej                           

i komunikacyjnej, 

• Niż demograficzny 

• Brak planów zagospodarowania przestrzennego wsi. 

• Słaba infrastruktura drogowa,  

• Brak infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazociągowej 

5.  Plan długoterminowy 

5.1 Dlaczego chcemy odnowy wsi? 
Miejscowość Książe – Skroniów położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta 

powiatowego Jędrzejów. Ze względu na położenie i ukształtowanie terenu obszar jest 

niezwykle atrakcyjny dla licznie osiedlających się mieszkańców. Niestety, dynamiczny 

rozwój miejscowości nie jest spójny z odpowiednim zagospodarowaniem i urządzaniem 

przestrzeni publicznych, infrastruktury społecznej i technicznej. 
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Podniesienie standardu życia, poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury społeczno-

technicznej sprawi, że miejscowość będzie atrakcyjniejsza pod względem estetycznym, 

funkcjonalnym, gdzie zostanie wzmocniony czynnik kulturowy i integracyjny. 

• Chcemy żyć w pięknym, estetycznym otoczeniu i aktywnie spędzać czas. 

• Chcemy się lepiej poznać i zintegrować, aby uniknąć spięć oraz konfliktów jakie niesie           

za sobą szybki proces rozwojowy. 

• Chcemy poprawić nasze warunki życia, wyrównując szanse w porównaniu z miastem. 

• Chcemy zapewnić warunki wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży. 

• Chcemy pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na realizację naszych planów. 

5.2. Nasza wizja - jakie ma by ć nasze życie? 

 Ksi ąże Skroniów będzie: 
• nowoczesny ( bezpieczny i wygodny do życia), 

• zadbany, (czysty, ekologiczny z dobrze zadbanymi obejściami, zagospodarowanymi 

terenami publicznymi i zielenią), 

• aktywny  (z wybudowaną świetlicą - miejsce spotkań  mieszkańców ,  a dla  dzieci                     

i młodzieży  oprócz spotkań -  rozwijanie  pasji sportowych ), 

• zintegrowany (współudział i zaangażowanie  społeczności lokalnej w rozwój 

miejscowości) . 

• bezpieczny poprzez poszerzenie drogi gminnej z wybudowanym chodnikiem, a także 

połączeniem wsi z drogami powiatowymi z Prząsławiem i Skroniowem. 

• wybudowanie dróg asfaltowych gminnych w całej wsi /wieś składa się z czterech 

odcinków/ aby połączyła wszystkich mieszkańców, 

• funkcjonalny poprzez budowę drogi biegnącej wzdłuż torów kolejowych łączącej 

miejscowość Książe Skroniów  z miastem Jędrzejów z  ulicą Reja. 

 

  Dla realizacji naszej wizji konieczne będzie zaangażowanie i współdziałanie władz 

samorządowych, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu finansowego. 

Książe Skroniów dzięki własnym działaniom, wspomaganym przez Urząd Miejski                            

w Jędrzejowie oraz pozyskanymi funduszami zewnętrznymi, może stać się miejscem 

atrakcyjnym  do zamieszkania i wypoczynku. 

 

5.2.1. Deklaracja wizji wsi Ksi ąże Skroniów 

• wieś aktywna i nowoczesna, 
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• wieś atrakcyjna dla zamieszkania, gdzie żyje się wygodniej, pewniej i ciekawiej niż                

w mieście, 

• wieś bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą oferująca wysoką jakość życia. 

 

5.2.2. Opis przedsi ęwzięć przewidzianych do realizacji 

 
• Budowa świetlicy wiejskiej w 2016/2017 r , która umożliwi 

mieszkańcom spotykania się na zebraniach wiejskich, na  organizację imprez 

kulturalno- rozrywkowych, na spotkania się młodzieży 

• Poszerzenie drogi gminnej  - płyty asfaltowej na 5 m + pobocza 

utwardzone oraz wykonanie przepustu odwadniającego przy nastawni PKP, 

• Budowa kanalizacji i wodociągu, 

• Wymiana lamp oświetleniowych, 

• Budowa oświetlenia ulicznego od przejazdu wzdłuż drogi nr 143/4 w 

kierunku Książe Skroniowa „Dolnego”, 

• Budowa drogi nr 143/4 (remont) od przejazdu kolejowego do Książe 

Skroniowa „Dolnego”, 

• Połączenie drogi gminnej z drogami powiatowymi w Prząsławiu i 

Skroniowie – droga powiatowa w Prząsławiu sąsiaduje z drogą krajową nr 78 

Warszawa – Katowice. W wyniku w/w połączenia znacznie odciążyłoby ruch 

samochodów ciężarowych, gdyż wjeżdżałyby do Książe Skroniowa od strony 

Katowic. 

• Wybudowanie chodnika poprzez wykorzystanie rowu po jednej stronie 

drogi                     i puszczenie rur odwadniających-wierzchnia powierzchnia rowu 

wyłożona kostką  jako chodnik 

• Budowę drogi biegnącej wzdłuż torów kolejowych łączącej 

miejscowość Książe Skroniów  z miastem Jędrzejów z  ulicą Reja. 

• Budowa ścieżek rowerowych na terenie naszej miejscowości i 

współpraca w tym zakresie z innymi sołectwami. 

• Budowa placu zabaw 

• Organizowanie kursów, szkoleń dla mieszkańców na terenie świetlicy z 

myślą             o wszystkich grupach wiekowych przy współpracy z 

Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Urzędem Pracy, ZUS, KRUS 

itp.      
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• Poprawa estetyki terenu wokół miejscowości poprzez organizowanie 

akcji                   (np. „Czysta okolica ”). 


