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1. Wstęp 

Plan Odnowy Miejscowości Wiktoryn to dokument określający strategię działań w sferze 

społecznej i gospodarczej na lata 2015-2021. Jest narzędziem mającym na celu 

podejmowanie zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących miejscową ludność, 

podniesienie standardu życia i pracy społeczeństwa oraz zwiększenie jego świadomości.  

Plan Odnowy Miejscowości to ustalenie priorytetów zadań przeznaczonych do 

wprowadzenia w życie, w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej miejscowości 

Wiktoryn. Dokument ten umożliwi pozyskanie środków finansowych, które zostaną 

przeznaczone na realizację tych zadań ze środków lokalnych, regionalnych, krajowych i 

przede wszystkim środków Unii Europejskiej.  

Celem planu jest odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie 

oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany, popierany oraz wykonalny. 

Plan określa najważniejsze działania, które mieszkańcy uznali za istotne dla swojej 

miejscowości. Działania te pomogą społeczeństwu Wiktoryna rozwiązać problemy, pokonać 

bariery i osiągnąć zamierzone cele. 

 

2. Charakterystyka miejscowości 

2.1. Informacje ogólne 

Położenie miejscowości 

Wieś Wiktoryn położona jest w gminie Waganiec, w powiecie aleksandrowskim,  

w województwie  kujawsko - pomorskim. Stanowi ona jedną z jednostek osadniczych 

należących do 23 sołectw zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej Waganiec. 

Wiktoryn jest położony w odległości około 4 km od siedziby władz gminnych – Wagańca, 

oraz około 15 km od władz powiatu, które swoją siedzibę mają w Aleksandrowie Kujawskim. 

Najbliższe miasta wojewódzkie to Toruń położony w odległości około 35 km oraz Bydgoszcz 

położona w odległości około 80 km od Wiktoryna. 

Sołectwo Wiktoryn zajmuje obszar 198.8732 ha, co stanowi około 3,6 % ogólnej powierzchni 

Gminy Waganiec. Graniczy z sołectwami: Michalin, Brudnowo, Kaźmierzyn oraz Józefowo. 
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Rysunek 1. Położenie miejscowości na mapie Polski 

 

 

Źródło: Strona internetowa: http://mapa.szukacz.pl/ 

Rysunek 2. Położenie miejscowości na tle gminy Waganiec oraz powiatu aleksandrowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.kupsprzedaj.pl,  www.waganiec.pl 

 

 

 Wiktoryn 

http://mapa.szukacz.pl/
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Miejscowość Wiktoryn charakteryzuje dogodne położenie komunikacyjne. Przez wieś 

przebiega autostrada A1 ( obecnie łącząca Trójmiasto z Grudziądzem, Toruniem i Łodzią, 

Pyrzowice z Gliwicami oraz granicą z Czechami w Gorzyczkach) i droga krajowa nr 91 

(łącząca Gdańsk z Łodzią oraz Głuchów z Częstochową).  

Długość autostrady A1 na terenie Gminy Waganiec wynosi 7,055km.  

Długość drogi nr 91 na terenie Gminy Waganiec wynosi 8,507 km. 

Tabela 1. Podstawowe informacje o miejscowości 

Wyszczególnienie Wartość 

Liczba ludności [osób] 148 

Powierzchnia [ha] 198,87 

Powierzchnia gruntów ornych [ha] 165,21 

Tereny zabudowane [ha] 3,04 

  Źródło: Dane Urzędu Gminy Waganiec 

Wygląd miejscowości 

Miejscowość Wiktoryn położona jest w zachodniej części Gminy Waganiec. Jest to wieś 

sołecka o luźnej zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. Wiktoryn jest wioską rolniczą. 

Główne kierunki upraw gospodarstw indywidualnych to przede wszystkim zboża. 

Zdecydowanie mniejszą powierzchnię zajmują uprawy roślin przemysłowych. 

Rysunek 3. Wiktoryn - zdjęcie satelitarne miejscowości 

 

                                                                                            Źródło: https://www.mapa.ewypoczywaj.pl 
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Historia miejscowości 

Przed laty wieś Wiktoryn położona była w powiecie nieszawskim, Gminie Bądkowo, parafii 

Zbrachlin. W 1882 zamieszkiwało w Wiktorynie 180 mieszkańców, do miejscowości należało  

333 mórg włościańskich. 

 Źródło:  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Tom XII 

 

Przed i podczas II wojny światowej Wiktoryn zamieszkiwało wielu obywateli pochodzenia 

niemieckiego. Do dnia dzisiejszego opisywaną miejscowość odwiedza Gustaw Bekker, 

emerytowany lekarz z Drezna, syn szewca i jednocześnie sołtysa przedwojennego 

Wiktoryna. 

Rysunek 4. Wiktoryn - zdjęcie mieszkanki Wiktoryna z Gustawem Bekkerem 

 

Źródło:  prywatne 

Rysunek 5. Fragment niemieckiej mapy powiatu z roku 1939, na której widać opisywaną 

miejscowości wraz z zaznaczonymi dwoma wiatrakami - młynami wietrznymi. 
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Rysunek 6. Niemiecka mapa powiatu z roku 1939 r. 

 

                               
                                                                                                                            Wiktoryn                                      

                                                                                                
                                                                                                    Źródło: prywatne 

 

2.2. Środowisko przyrodnicze 

Wiktoryn to miejscowość o charakterze głównie rolniczym bez zakładów przemysłowych 

jednak w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1 i drogi krajowej nr 91. W związku z tym 

negatywny wpływ na środowisko mają zanieczyszczenia pyłowe, których źródłem jest 

głównie transport drogowy. Z komunikacją samochodową związane są takie 

zanieczyszczenia jak: substancje ropopochodne, metale ciężkie, związki azotu itp.  

Zanieczyszczenia ta występują w pasach przyległych do dróg powodując zanieczyszczenia 

gruntu.                                                                                                                                         

Lasy na terenie Gminy Waganiec zajmują 1,2% powierzchni Gminy. Lasy państwowe Gminy 

należą do Nadleśnictwa Gniewkowo. W nadleśnictwie dominują siedliska takie jak: bór 

świeży, bór mieszany świeży, mieszany świeży i las świeży. Rzucone są małymi 

fragmentami na całej powierzchni Gminy, również na terenie opisywanej miejscowości.  
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Na terenie miejscowości Wiktoryn występują również lasy będące w administracji osób 

prywatnych. Poza lasami ważną rolę ekologiczną w krajobrazie rolniczym pełnią 

zadrzewienia. Najczęściej występują w obrębie gruntów ornych oraz w obrębie trwałych 

użytków zielonych. Ogromne znaczenie ochronne mają zadrzewienia przydrożne.  

Występująca na terenie opisywanej miejscowości zwierzyna gruba reprezentowana jest 

głównie przez sarny, jelenie i dziki. Zwierzynę drobną reprezentują lisy, zające, bażanty         

i kuropatwy.  

Obszar gminy położony jest w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 144                              

- Dolina Kopalna Wielkopolska, o doskonałej jakości, stanowiący rezerwy wody do 

wykorzystania w przyszłości.   

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waganiec na lata 2006 - 2013 

 

Rzeźba terenu 

Miejscowość Wiktoryn pod względem geomorfologicznym mieści się w obrębie wysoczyzny 

morenowej odpowiadającej genetycznie morenie dennej, zwanej Równiną Kujawską. 

Wiktoryn cechuje małe zróżnicowanie topograficzne, gdzie dominują obszary równinne.    

Rysunek 7. Geologiczna lokalizacja miejscowości Wiktoryn 

 

 

Źródło: http://upload.wikimedia.org 

 

 
 
 

 

 
 

Wiktoryn 



8 
 

 

Klimat 

Klimat opisywanej miejscowości jest typowym dla środkowej Polski i charakteryzuje się 

przenikaniem cech klimatu kontynentalnego i oceanicznego oraz znaczną zmiennością 

stanów pogody. 

Na obszarze Gminy Waganiec, a zatem również na terenie miejscowości Wiktoryn, średnia 

temperatura roczna wynosi około 8 °C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia 

temperatura kształtuje się na poziomie 18 °C, a najchłodniejszym styczeń, ze średnią 

temperaturą  -2°C.                                                                                                       

Śnieg utrzymuje się przeciętnie od 50 do 80 dni, natomiast liczba dni z przymrozkami wynosi 

od 100 do 110 dni.  

Roczna suma opadów wynosi ok 500 - 525 mm. Najniższe opady występują w sierpniu, 

wrześniu i pierwszej połowie października. 

Na badanym obszarze najczęściej wieją wiatry zachodnie oraz wschodnie. 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waganiec na lata 2006 - 2013 

Wody powierzchniowe 

Przez Gminę Waganiec przepływa rzeka Wisła, do której wpadają pomniejsze cieki wodne  

z okolicznych terenów. Wisła jest najdłuższą rzeką Polski, której długość wynosi 1047 km. 

Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego. Teren gminy odwadniany jest 

przez rzekę Wisłę poprzez system cieków naturalnych oraz rowy melioracyjne. Wody z 

miejscowości Wiktoryn odprowadzane są kanałami melioracyjnymi do rzeki Wisły oraz do 

rzeki Tążyna, zlokalizowanej poza terenem Gminy Waganiec, która jest lewobrzeżnym 

dopływem rzeki Wisły, mającej ujście w miejscowości Otłoczyn, gminie Aleksandrów 

Kujawski. 

Gleby 

W miejscowości Wiktoryn występują gleby zaliczane do gleb kategorii I i II.                           

Są to gleby o słabej jakości, w przeważającej części V i VI klasy bonitacyjnej. 

 

Kategoria I – bardzo lekka , grupa granulometryczna 

Kategoria II – lekka grupa granulometryczna 
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Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów 

WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia [ha] 
Udział w powierzchni 

ogółem (w %) 

Grunty ogółem, w tym: 198,87 100% 

Grunty orne 165,21 83,07 

Sady 2,86 1,43 

Łąki i pastwiska 11,55 5,80 

Nieużytki 1,79 0,90 

Lasy 5,83 2,93 

Tereny komunikacyjne 6,95 3,49 

Tereny osiedlowe i zabudowane 3,04 1,52 

Źródło: Dane Urząd Gminy Waganiec 

Surowce mineralne 

Gmina Waganiec według danych Państwowego Instytutu Geologicznego wchodzi w zasięg 

złóż kruszyw naturalnych – złoża kruszyw naturalnych i materiałów pokrewnych, złoża 

piasków budowlanych oraz złoża piasków poza piaskami szklarskimi. Wykorzystywane są 

one w większości na potrzeby lokalnego budownictwa i drogownictwa.  

2.3. Mieszkańcy miejscowości Wiktoryn 

Mieszkańcy Wiktoryna to przede wszystkim rolnicy, osoby pracujące w pobliskich fermach 

drobiu i trzody chlewnej w opisywanej miejscowości i poza wsią, dzieci, ucząca się młodzież 

oraz emeryci, renciści i bezrobotni.                                                                                    

Wiktoryn liczy obecnie 148 mieszkańców z czego 56% stanowią mężczyźni oraz 43% 

kobiety.  

Tabela 3. Mieszkańcy wsi Wiktoryn 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan ludności ogółem, w tym: 148 

kobiety 64 

mężczyźni 84 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

(0-17 lat) 
32 

Ludność w wieku produkcyjnym 

(18-59 lat) 
94 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

(60 lat i więcej) 
22 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Waganiec 
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W latach 2009 - 2014 odnotowano niewielkie wahania liczby ludności Wiktoryna,                  

co potwierdza tabela 4 i wykres 1.  

 

Tabela 4. Liczba ludności wsi na przestrzeni lat 2009 - 2014 

Lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba mieszkańców 148 148 150 151 149 148 

 

Wykres 1. Liczba ludności na terenie miejscowości Wiktoryn 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                               Źródło: Dane Urzędu Gminy Waganiec 

 

Największa liczba mieszkańców Wiktoryna znajduje się w wieku produkcyjnym, natomiast 

odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym jest niewiele wyższy niż odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym. Zaobserwowany niekorzystny proces starzenia się wsi przejawia się niskim 

odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do mieszkańców w wieku 

produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

 

Tabela 5. Struktura wiekowa mieszkańców wsi 

 

Wyszczególnienie Liczba 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

(0-17 lat) 
32 

Ludność w wieku produkcyjnym 

(18-59 lat) 
94 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

(60 lat i więcej) 
22 

 

 Źródło: Dane Urzędu Gminy w Wagańcu 
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Wykres 2. Struktura wiekowa ludności 

 
                     Ludność                                                                                   Ludność  
                     w wieku                                                                                     w wieku  
               poprodukcyjnym                                                                  przedprodukcyjnym 
                       14,8%                                                                                        21,6%  

         

 

 

 

 

                                                                                      Ludność w wieku               

                                                                                     produkcyjnym 

                                                                                   63,5% 

 

 

                                                                          Źródło: Dane Urzędu Gminy w Wagańcu 

 

 

Bezrobocie 

Dane dotyczące poziomu bezrobocia odnoszą się do całej gminy Waganiec, ponieważ 

statystyki dla samej tylko miejscowości nie są dostępne. 

 

Tabela 6. Poziom bezrobocia na terenie gminy 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem osoba 338 438 409 450 478 417 

mężczyźni osoba 163 215 200 228 243 203 

kobiety osoba 175 223 209 222 235 214 

           

          Źródło: Dane GUS 
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Wykres 3. Bezrobotni zarejestrowani wg płci na terenie Gminy Waganiec 

 

                                                                                                                           Źródło: Dane GUS 

Dane zaprezentowane w tabeli 6 i na wykresie 3 wskazują, że sytuacja na rynku pracy uległa 

w ostatnich latach pogorszeniu. Poziom bezrobocia na koniec 2014 roku zwiększył  

się w stosunku do roku 2009. Wśród bezrobotnych w 2014 roku przeważały kobiety.          

Tak duży wzrost liczby osób bezrobotnych wynika z trwającego od 2008 roku kryzysu 

gospodarczego i ze zmniejszającej się liczby podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie 

malejącej liczby miejsc pracy.  

 

2.4. Infrastruktura techniczna 

Gospodarka wodno – ściekowa 

Woda uzdatniana dla zaopatrywania potrzeb bytowych mieszkańców Gminy Waganiec 

dostarczana jest siecią wodociągową eksploatowaną przez Urząd Gminy. Na obszarze 

Gminy Waganiec, do celów komunalnych wodę ujmuje się z ujęcia podziemnego Stary 

Zbrachlin. Ponadto na terenie Gminy znajduje się kilkanaście studni prywatnych, położonych 

na terenie posesji nie podłączonych do sieci wodociągowej.                                          

Z sieci wodociągowej na terenie wsi Wiktoryn korzysta 146 mieszkańców, 29 gospodarstw 

jest zwodociągowanych. Długość sieci wodociągowej na terenie miejscowości wynosi        

4,6 km.   

Mieszkańcy Wiktoryna nie mają dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Wytwarzane płynne 

nieczystości odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych, a następnie 

odbierane przez wyspecjalizowane firmy i wywożone w celu utylizacji do oczyszczalni 

ścieków.  
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Mając powyższe na uwadze gmina realizuje na terenach nie objętych zbiorowym systemem 

kanalizacji budowę biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach tego 

programu w miejscowości Wiktoryn powstało już sześć takich oczyszczalni.                  

System kanalizacji indywidualnej tzw. szamba są często w złym stanie technicznym, co 

stwarza realne zagrożenie przedostania się szkodliwych substancji bezpośrednio do gleby 

lub wody.  Sytuacja ta stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia 

lokalnych mieszkańców.  

 

Gospodarka odpadami 

Od stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku       

i czystości w gminach. Na terenie gminy Waganiec obowiązuje Regulamin, który określa 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym w 

miejscowości Wiktoryn. Odpowiedzialnym za zorganizowanie odbioru i nadzorującym wywóz 

odpadów komunalnych jest gmina. Właściciel nieruchomości nie zawiera umów z firmami 

wywozowymi, odbierającymi odpady. 

Wywóz nieczystości z terenu miejscowości odbywa się w sposób zorganizowany przez 

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekoskład Sp. z o.o. w Służewie. Odpady 

składowane są w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Służewie. Na terenie wsi 

Wiktoryn odpady zbierane są selektywnie z podziałem na: 

 odpady mokre w tym odpady ulegające biodegradacji i zielone oraz odpady     

niesegregowane; 

 odpady suche w tym szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe; 

 zużyte opony z pojazdów; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny; 

 przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, folie i 

worki po nawozach sztucznych. 

Natomiast pozostałe odpady (m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie  

i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

popiół, folie i worki po nawozach sztucznych, opony gospodarstwa domowe) mieszkańcy 

Wiktoryna mogą bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Służewie. 
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Gospodarka energetyczna 

Zaopatrzeniem mieszkańców miejscowości Wiktoryn w energię elektryczną zajmuje się 

ENERGA S.A.  

Energia dostarczana jest poprzez linie napowietrzne średniego napięcia. Sieci te zapewniają 

zaopatrzenie w energię elektryczną o właściwych parametrach na potrzeby bytowe  

i gospodarcze. Istniejąca infrastruktura energetyczna w pełni zaspokaja istniejące 

zapotrzebowanie, spełniając standardowe warunki w zakresie ciągłości dostaw. Natomiast 

niektóre linie ze względu na ich stan techniczny wymagają przebudowy.  

Polska jako członek UE zobowiązana jest do realizacji tzw. pakietu klimatyczno-

energetycznego, który zakłada dla niej m.in. zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych. Na terenie Gminy Waganiec istnieją sprzyjające warunki do rozwoju instalacji 

wytwarzających energię  ze źródeł odnawialnych, w tym przede wszystkim pracujących w 

oparciu o energię wiatrową i produkujących energię korzystając z siły wiatru.                        

W obrębie geodezyjnym Wiktoryn istnieją dwie siłownie wiatrowe o mocy 300 kW każda 

(inwestor osoba fizyczna).  

 

Sieć gazowa 

Przez Wiktoryn przebiegają dwie linie gazowe wysokociśnieniowe o średnicy DN 500 i DN 

400. Z uwagi na brak stacji redukcyjnej nie ma możliwości budowy sieci zaopatrującej 

mieszkańców w gaz. Mieszkańcy korzystają więc z gazu przechowywanego w butlach lub 

zbiornikach przydomowych, jednak głównym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w ciepło są 

przydomowe kotłownie opalane węglem, drewnem i miałem węglowym. 

Komunikacja 

Wieś Wiktoryn położona jest w odległości około 4 km od Wagańca, stanowiącego ośrodek 

usługowo – administracyjny gminy. Budynki mieszkalne zlokalizowane są przy drogach 

gminnych, zapewniających dogodny dojazd do układu komunikacyjnego wyższej kategorii, 

który z kolei umożliwia mieszkańcom połączenie z Toruniem i Bydgoszczą, jako ośrodkami 

wojewódzkimi. 

Tabela 7. Wykaz dróg na terenie wsi Wiktoryn 

Lp. Numer drogi Kierunek Nawierzchnia 

1 Autostrada nr A1 

Droga o przebiegu 
południkowym, która obecnie 

łączy Trójmiasto z 
Grudziądzem, Toruniem i 

Łodzią, Pyrzowice z Gliwicami 
oraz z granicą z Czechami w 

Gorzycach 

Długość drogi krajowej na 
terenie całej Gminy to 7,055 

km. Nawierzchnia drogi- 
asfaltowa.   



15 
 

 
2 
 
 
 

        
 
    Droga krajowa nr 91 

 

 

     

 

Relacja Gdańsk – Łódź oraz 
Głuchów - Częstochowa 

 

 

Długość drogi krajowej na 
terenie całej Gminy to 8,507 

km. Nawierzchnia drogi – 
asfaltowa. 

 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Droga gminna nr 160515C 

 

 

 

 

 

 

 

Łącząca drogę powiatową  

nr 2818C z drogą  

krajową nr 91 

 

 

 

 

Charakteryzuje ją nawierzchnia 
gruntowa o złym stanie 

technicznym. 

 

 

 

4 
 
 
 
 
 

Droga gminna 160512C 

 

 

 

 

 

Łącząca drogę powiatową  

nr 2612 C z drogą  

powiatową 2611C 

 

 

 

 

 

Charakteryzuje ją nawierzchnia 
gruntowa umocniona 
kruszywem łamanym 

wapiennym i betonowym 
gruzem o złym stanie 

technicznym 

 

 

 

 

        Źródło: Dane Urząd Gminy Waganiec 

 

Rysunek 8. Droga gminna w miejscowości Wiktoryn 

 
 

Źródło: Urząd Gminy Waganiec 
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Przez Waganiec, stanowiący ośrodek administracyjno – usługowy gminy przebiega ważna 

linia kolejowa – nr 18, łącząca stację Kutno ze stacją Piła Główna. Linia ta stanowi jedną z 

głównych osi komunikacyjnych kraju. W Wagańcu zlokalizowany jest najbliższy dworzec 

kolejowy, którego budynek został wpisany do rejestru zabytków. Przy stacji kolejowej istnieje 

również bocznica rozładunkowa. Powyższa linia umożliwia mieszkańcom Wiktoryna 

połącznie z największymi ośrodkami wojewódzkimi: Bydgoszczą, Toruniem oraz 

Włocławkiem, a także z innymi miastami zlokalizowanymi na terenie całej Polski.  

Telekomunikacja 

Obszar opisywanej miejscowości znajduje się w zasięgu sieci telekomunikacji komórkowej. 

Ponadto społeczność lokalna posiada dostęp do nowoczesnego źródła informacyjno – 

komunikacyjnego, jakim jest Internet. Dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego 

zapewniają prywatni operatorzy.                                                                                                                   

Opisywana wieś, podobnie jak cała gmina Waganiec, pozostaje w całości w zasięgu sieci 

telefonii komórkowej ORANGE, NETIA oraz PLAY. 

2.5. Sfera społeczna 

Oświata i wychowanie 

Na terenie miejscowości Wiktoryn nie funkcjonuje żadna placówka oświatowa. Dzieci 

uczęszczają do Zespołu Szkół w Brudnowie gdzie zlokalizowane są przedszkole, szkoła 

podstawowa oraz gimnazjum. Szkoły ponadgimnazjalne znajdują się w Ciechocinku, 

Aleksandrowie Kujawskim, Włocławku oraz Toruniu. Ze względu na utrudniony dojazd 

większość młodzieży na czas nauki zamieszkuje w internatach, bursach i kwaterach 

prywatnych. 

Rysunek 9. Zespół Szkół w Brudnowie 
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Rysunek 10. Przedszkole w Brudnowie 

 

 

                                                                                                      Źródło: Urząd Gminy Waganiec 

 

Sport i rekreacja 

Miejscowość Wiktoryn nie posiada placówek i miejsc sportowo - rekreacyjnych.                  

Na opisywanym terenie brak hal oraz boisk sportowych.  

Ochrona zdrowia 

Na terenie opisywanej miejscowości nie funkcjonuje żadna placówka opieki zdrowotnej.  

W związku z powyższym mieszkańcy korzystają z ośrodków zdrowia w Zbrachlinie, 

Nieszawie, Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim.  

W Wiktorynie nie ma również apteki ani punktu aptecznego. Najbliższa apteka znajduje się w 

miejscowości Waganiec. Najczęściej społeczność lokalna korzysta z tego typu obiektów 

znajdujących się w pobliskich miastach.  

Bezpieczeństwo publiczne 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców analizowanej miejscowości czuwają funkcjonariusze 

Posterunku policji w Ciechocinku. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa pożarowego istotne 

znaczenie odgrywają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Plebanka, 

Sierzchowo, Włoszyca oraz Zbrachlin. 
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Kultura  

W miejscowości Wiktoryn, nie funkcjonuje żaden obiekt o charakterze kulturalnym ani  

organizacja tego typu, dlatego mieszkańcy miejscowości korzystają z oferty kulturalnej 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. Dzieci i młodzież z terenu wsi są także członkami  

Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy zarządzie gminnym OSP Waganiec. Natomiast 

starsi mieszkańcy miejscowości mogą zostać członkami Klubu Seniora „Mimoza” 

działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wagańcu. 

2.6. Gospodarka                                                                                                                                       

Rolnictwo 

 

Miejscowość Wiktoryn posiada charakter rolniczy. Wśród upraw dominują żyto, mieszanki 

zbożowe, pszenżyto i ziemniaki. 

W Wiktorynie znajdują się dwie fermy: drobiu i trzody chlewnej (inwestor - osoby fizyczne),     

w których zatrudnienie znajdują okoliczni mieszkańcy. 

 

 

Rysunek 11. Ferma drobiu w Wiktorynie 

 

 

                                                                                     Źródło: Urząd Gminy Waganiec 
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Tabela 8. Struktura użytków rolnych na terenie wsi 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia [ha] 
Udział w powierzchni 

ogółem (w %) 

Grunty ogółem, w tym: 198,87 100% 

Grunty orne 165,21 83,07 

Sady 2,86 1,43 

Łąki i pastwiska 11,55 5,80 

Nieużytki 1,79 0,90 

Lasy 5,83 2,93 

Tereny komunikacyjne 6,95 3,49 

Tereny osiedlowe i zabudowane 3,04 1,52 

Źródło: Dane Urząd Gminy Waganiec 

Ze względu na rolniczy charakter rozpatrywanej miejscowości, na jej obszarze funkcjonują 

przede wszystkim gospodarstwa oraz działki rolne, co przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 9. Struktura gospodarstw rolnych na terenie miejscowości Wiktoryn 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogólna liczba gospodarstw rolnych 

Liczba gospodarstw 26 

Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem, 

w tym: 
213 

1-2 ha 7 

2-5 ha 5 

5-7 ha 2 

7-10 ha 8 

10-15 ha 2 

15 i więcej ha 2 

Średnia wielkość gospodarstwa 8,22 

Źródło: Dane Urząd Gminy Waganiec 

Na terenie wsi Wiktoryn na dzień 31.12.2014 r. funkcjonowało 26 gospodarstw o średniej 

wielkości równej 8,22 ha.  

Na analizowanym terenie przeważają małe gospodarstw rolne, które tworzą barierę rozwoju 

wsi. W warunkach konkurencji większą szansę na rozwój mają gospodarstwa 

charakteryzujące się większą powierzchnią. Im są one mniejsze, tym wyższe są jednostkowe 
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koszty produkcji, a także większe trudności w finansowaniu inwestycji związanych                  

z rolnictwem.  

Ze względu na fakt, iż na opisywanym areale funkcjonują przede wszystkim indywidualne 

gospodarstwa rolne oraz ferma drobiu i trzody chlewnej większość społeczności lokalnej jest 

w nich zatrudniona. Pozostali mieszkańcy znajdują zatrudnienie w miejscowych podmiotach 

gospodarczych, głównie usługowych oraz podmiotach gospodarczych zlokalizowanych 

przede wszystkim w pobliskich miastach, tj. Aleksandrowie Kuj., Ciechocinku, Włocławku        

i Toruniu. 

3. Analiza SWOT 

W ramach analizy SWOT dokonano analizy mocnych i słabych stron miejscowości  

oraz szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej 

sytuacji miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. 

Tabela 10. Mocne i słabe strony miejscowości 

Lp. Zasoby Mocne strony Słabe strony 

1.Środowisko przyrodnicze 

1.1 
walory 

krajobrazu 

Krajobraz typowy dla obszarów 
wiejskich,  

występowanie obszarów 
zadrzewionych 

Brak pomników przyrody. 

1.2 
walory szaty 

roślinnej           
(np. runo leśne) 

Szata roślinna typowa dla terenów 
wiejskich. 

- 

1.3 fauna Występowanie dzikich zwierząt:  
sarny, bażanty, dziki i lisy. 

- 

1.4 gleby Gleby o dość dobrej przydatności 

rolniczej. 
Zagrożenie dewastacją krajobrazu. 

1.5 
Wody 

podziemne 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

144 – Dolina Kopalna Wielkopolska 
Niewykorzystana możliwość 
produkcji wód mineralnych 

1.6 
czystość 

środowiska 

Brak zakładów przemysłowych w 

regionie powodujących 

zanieczyszczenie środowiska; 

Położenie miejscowości                   
w bezpośrednim sąsiedztwie 

autostrady A1 i drogi krajowej nr 91. 
W związku z tym negatywny wpływ 

na środowisko mają 
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Lp. Zasoby Mocne strony Słabe strony 

Na terenie tej miejscowości 

prowadzona jest segregacja 

odpadów oraz zorganizowany 

wywóz odpadów. 

zanieczyszczenia pyłowe, których 
źródłem jest głównie transport 

drogowy.  

2.Środowisko kulturowe 

2.1 

walory 
zagospodarowa

nia 
przestrzennego 

Atrakcyjne walory przyrodnicze dla 

budownictwa jednorodzinnego. 

 

Rozproszona zabudowa wiejska, 
zagrodowa, jednorodzinna; 

Brak odpowiedniego 
zagospodarowania przestrzeni 

wspólnej wsi obniżającej obecnie 
estetykę otoczenia miejscowości. 

3.Dziedzictwo religijne i historyczne 

3.1 

Cyklicznie 
odbywające się 
imprezy, święta, 

odpusty, 
pielgrzymki 

- 

Brak lokalnych, cyklicznych imprez, 
świąt itp. 

Brak odpowiednio 
zagospodarowanego miejsca, 

sprzyjającego organizacji tego typów 
imprez i świąt integrujących lokalną 

społeczność.  

3.2 tradycje, 
obrzędy, gwara 

- 
Brak miejscowych tradycji, obrzędów 

i gwar. 

4.Gospodarka (w tym rolnictwo) 

4.1 

specyficzne 
produkty, 
hodowle,  

uprawy polowe 
charakterystycz
ne dla wsi lub 

wynikające                       
z tradycji 

 Gospodarstwa hodowlane 
(produkcja zwierzęca i roślinna) 

Zbyt mała ilość dużych gospodarstw 

specjalistycznych.  

4.2 

znane firmy 
produkcyjne                     

i zakłady 
usługowe 

Funkcjonowanie dwóch ferm:   
drobiu i trzody chlewnej  

Fermy nie zapewniają wystarczającej 
liczby miejsc pracy. Występują 
oznaki migracji zarobkowej do 

większych ośrodków miejskich oraz 
za granicę - głównie ludzi młodych 

4.3. tereny 
inwestycyjne 

- Brak terenów inwestycyjnych. 

5. Sąsiedztwo 
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Lp. Zasoby Mocne strony Słabe strony 

5.1 
korzystne, 
atrakcyjne 
położenie 

Położenie w niedalekim sąsiedztwie 
miast: Włocławek, Aleksandrów 

Kujawski, Toruń, z którymi 
miejscowość jest powiązana 

rozwiniętą infrastrukturą drogową, 
oraz korzysta z usług podmiotów 

społeczno – gospodarczych 
zlokalizowanych na ich obszarze. 

- 

6.Infrastruktura 

6.1 placówki opieki 
społecznej 

- 
Na terenie miejscowości brak 

placówek opieki społecznej, np. 
ośrodka zdrowia, apteki. 

6.2 edukacja                    
i kultura 

- 

Brak na terenie miejscowości Szkoły 

Podstawowej, Gimnazjum, biblioteki, 

czy świetlicy wiejskiej. 

6.3 sport i rekreacja - 

Brak ogólnodostępnej hali sportowej, 
boisk sportowych; 

 

6.4 
zaopatrzenie                   

w energię 

Całkowite zelektryfikowanie 
miejscowości; 

Dwie linie gazowe 
wysokociśnieniowe. 

Brak zgazyfikowania miejscowości 

6.5 
zaopatrzenie                 

w wodę 

Pełne zwodociągowanie 
miejscowości; 

Woda pitna dobrej jakości. 

 

- 

6.6 
usuwanie                            

i oczyszczanie 
ścieków 

Mieszkańcy korzystają z 
przydomowych oczyszczalni 

ścieków i zbiorników 
bezodpływowych. 

Brak skanalizowania miejscowości. 

6.7 
gospodarka 
odpadami 

stałymi 

Gmina ma podpisaną umowę                     
z wyspecjalizowaną firmą 

zajmującymi się wywozem odpadów 
stałych; 

Na terenie wsi prowadzona jest 
selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych. 

-  

6.8 telekomunikacja 

Zapewniony dostęp do telefonii 
komórkowej; 

Możliwość dostępu do Internetu. 

- 

- 
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Lp. Zasoby Mocne strony Słabe strony 

6.9 
infrastruktura 

drogowa 

Dobre połączenie komunikacyjne 
zapewnione przez drogi lokalne i 

regionalne.  

 Potrzeba przebudowy istniejących 
dróg z uwagi na zły stan nawierzchni 

i parametry nieodpowiadające 
drogom publicznym; 

Brak sieci chodników.                         

6.10 komunikacja 
Przez wieś przebiega droga 

krajowa nr 91 oraz autostrada A1. 

Brak bezpośredniego połączenia  

komunikacyjnego (PKS i PKP). 

7. Mieszkańcy, organizacje społeczne 

7.1 OSP - 
Brak jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 

7.2 KGW - 
Brak działającego Koła Gospodyń 

Wiejskich. 

7.3 stowarzyszenia - Brak działających stowarzyszeń. 

7.4 
Posterunek 

Policji 
- 

Brak miejscowego Posterunku 
Policji. Mieszkańcy podlegają pod 
Posterunek policji w Ciechocinku. 

 

 

Tabela 11. Szanse i zagrożenia miejscowości 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwość uzyskania środków ze źródeł 

zewnętrznych. 

2. Sprzyjająca polityka regionalna, w tym 

adresowana do rozwoju obszarów 

wiejskich. 

3. Rozwój przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich. 

4. Istniejąca tendencja zmiany miejsca 

zamieszkania z miasta na wieś. 

5. Ułatwienie formalności związanych              

z zakładaniem własnej działalności 

gospodarczej. 

6. Zwiększenie wydatków społeczeństwa 

 

 

1.  Zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych i ich 

niedofinansowanie. 

2.  Rosnące bezrobocie. 

3.  Migracja młodych ludzi do miast 

w poszukiwaniu pracy. 

4.  Niski poziom wykształcenia. 

5.  Brak ożywienia gospodarczego, 

skutkującego nowymi miejscami pracy   

i rozwojem lokalnym. 

6.  Niedostateczna przestrzeń publiczna, 

brak miejsc spotkań mieszkańców. 

7. Ubożenie części społeczeństwa. 
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 na budownictwo. 

 

8. Spadek opłacalności produkcji rolnej. 

9. Zły stan nawierzchni dróg i infrastruktury 

drogowej. 

 

 

4. Wizja rozwoju 

Wizja rozwoju miejscowości Wiktoryn opisuje stan, do którego chcą dążyć zarówno władze 

samorządowe, jak i mieszkańcy miejscowości.  

Miejscowość Wiktoryn  – sołectwo zadbane, aktywne i nowoczesne, pełniące funkcje 

turystyczno - kulturalne i sportowo – edukacyjne, wykorzystujące walory kultury 

regionalnej i środowiska naturalnego dla dalszego rozwoju społeczności lokalnej. 

 

5. Planowane kierunki rozwoju 

 

Tabela 12. Kierunki rozwoju miejscowości Wiktoryn 

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WIZJA STANU DOCELOWEGO 

Co ją wyróżnia? Położenie w niedalekim 
sąsiedztwie miast: 

Włocławka, Aleksandrowa 
Kujawskiego i Torunia, dzięki 
temu miejscowość korzysta  

z usług podmiotów społeczno 
– gospodarczych 

zlokalizowanych na ich 
obszarze 

Co ma ją 
wyróżniać? 

Nowoczesna miejscowość,             
w pełni wyposażona                      

w infrastrukturę drogową, 
wodociągową i indywidualne 

systemy oczyszczania ścieków, 
rozwinięta oferta rekreacyjna i 

kulturalna wsi 
 

Jakie pełni 
funkcje? 

mieszkaniową, rolniczą Jakie ma pełnić 
funkcje? 

usługowe, kulturalne, rolnicze, 
mieszkaniowe 

Kim są 
mieszkańcy? 

rolnicy, dzieci, młodzież, 
emeryci i renciści, osoby 

pracujące na terenie wsi oraz 
pobliskich miejscowości i 

miast 

Kim mają być 
mieszkańcy? 

wykształceni,  aktywni 
zawodowo i społecznie 

mieszkańcy  

Co daje 
utrzymanie? 

prowadzenie indywidualnych 
gospodarstw rolnych, praca               

w sferze produkcyjno – 
usługowej przede wszystkim 
poza wsią, emerytury, renty, 
pomoc społeczna, zasiłki dla 

bezrobotnych 

Co ma dać 
utrzymanie? 

praca w sferze               
produkcyjno – usługowej                

w Wiktorynie i w niedalekim 
sąsiedztwie, działalność 

gospodarcza  
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Jak 
zorganizowani 
są mieszkańcy? 

Rada Sołecka W jaki sposób 
mają być 
zorganizowani 
mieszkańcy? 

stowarzyszenia kulturalne, 
grupy aktywności społecznej, 

koła zainteresowań 

W jaki sposób 
rozwiązują 
problemy? 

indywidualne interwencje                  
u władz Sołectwa i Gminy 

W jaki sposób 
mają być 
rozwiązywane 
problemy? 

zwiększenie przepływu 
informacji między 

mieszkańcami, wspólne 
stanowisko mieszkańców 

prezentowane podczas sesji 
Rady Gminy 

Jak wygląda 
miejscowość? 

rozproszona zabudowa 
wiejska, zagrodowa, 

jednorodzinna;  

brak miejsca 
przeznaczonego  

na spotkania mieszkańców; 
brak funkcjonującej świetlicy;  

brak ogólnodostępnych 
obiektów sportowych, co 

ogranicza aktywność 
fizyczną mieszkańców 

Jak ma 
wyglądać 
miejscowość? 

zadbana, bezpieczna 
miejscowość; rozbudowana 
baza turystyczno - usługowa 

Jakie są 
powiązania 
komunikacyjne? 

przez miejscowość 
przebiegają drogi krajowe, 
powiatowe  i drogi gminne 

Jakie mają być 
powiązania 
komunikacyjne? 

dobra infrastruktura dla 
komunikacji indywidualnej; 

poprawiona jakość nawierzchni 
dróg gminnych i infrastruktury 

drogowej 

Co 
proponujemy 
dzieciom  
i młodzieży? 

Dzieci nie mają miejsca 
gdzie mogą uprawiać sport  

Co 
zaproponujemy 
dzieciom  
i młodzieży? 

ogólnodostępne miejsca 
rekreacji i możliwość 
prezentacji osiągnięć 

 

6. Zadania planowane do realizacji 

 Cele strategiczne są odpowiedzią na problemy zidentyfikowane we wsi Wiktoryn na 

podstawie analizy stanu społeczno – gospodarczego miejscowości. Cele wynikają ze 

sformułowanej wcześniej wizji rozwoju wsi.  

Podstawowym celem rozwoju miejscowości są: 

 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Wiktoryn,                           

w tym drogi nr 160512 C 

 Imprezy integrujące okolicznych mieszkańców, 

 Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego we wsi Wiktoryn, 

 
Realizacja powyższych zadań, wskazanych przez mieszkańców, będzie bezpośrednio 

wynikała z możliwości inwestycyjnych Gminy oraz możliwości pozyskania dofinansowania ze 

źródeł zewnętrznych na realizację planowanych inwestycji. 
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6.1. Zadania priorytetowe 

Na podstawie wyznaczonych celów rozwojowych miejscowości określono zakres 

przedsięwzięć priorytetowych, przewidzianych do realizacji. 

1. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wiktoryn 

Modernizacja dróg na terenie opisywanej miejscowości przyczyni się do osiągnięcia przez 

mieszkańców Wiktoryna następujących korzyści: 

 uzyskania dostępu do drogi o nawierzchni bitumicznej i możliwości jej użytkowania 

niezależnie od panujących warunków atmosferycznych i pory roku; 

 znaczącej minimalizacji kosztów eksploatacji pojazdów mechanicznych, a także 

zapobieżenie ich nadmiernemu zużyciu; 

 poprawy bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców wynikającej z możliwości 

sprawniejszego i szybszego dojazdu pojazdów ratunkowych (policji, karetek 

pogotowia, straży pożarnej) w sytuacjach ekstremalnych. Po realizacji projektu 

dojazd właściwych służb będzie możliwy niezależnie od panujących warunków 

atmosferycznych, pory dnia czy pory roku; 

 poprawy dostępności mieszkańców do edukacji, kultury i informacji;  

 wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; 

 wzrostu wartości gruntów na terenie objętym inwestycją. 

2. Imprezy integrujące okolicznych mieszkańców  

Większość mieszkańców Wiktoryna utrzymuje się z pracy w niewielkich gospodarstwach 

rolnych oraz okolicznych fermach drobiu i trzody chlewnej. Znacznie ograniczony dostęp do 

nowoczesnych technologii, brak możliwości rozwoju zainteresowań oraz nabywania nowych 

umiejętności, a także znacznie ograniczona dostępność do kultury sprawia, że mieszkańcy  

wykazują się aktywnością społeczną, którą należy zintensyfikować. Wzrost aktywności 

społecznej i pogłębienie  integracji wśród mieszkańców spowodują, że nie znajdą się oni w 

grupie zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

W związku z powyższym przewiduje się m. in.: 

 Realizację różnorodnych projektów mających na celu integrację mieszkańców wsi; 

 Utworzenie i prowadzenie kół zainteresowań i klubów dyskusyjnych, rozwijających 

zainteresowanie kulturą; 
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 Organizowanie szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności i rozwój 

zainteresowań mieszkańców. 

3. Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego we wsi Wiktoryn 

Na dzień dzisiejszy miejscowość nie oferuje dzieciom i młodzieży żadnych rozrywek na 

świeżym powietrzu. Głównym celem jest zapewnienie najmłodszym mieszkańcom 

miejscowości bezpiecznego, atrakcyjnego spędzania czasu przez zabawę pod okiem 

rodziców w miejscu zorganizowanym i spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Plac 

zabaw wyposażony będzie w zestaw podstawowych urządzeń dla rekreacji i zabawy dzieci 

posiadających wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty. 

Na terenie sołectwa odczuwalny jest brak boiska sportowego. Realizacja zadania pozwoli na 

organizację aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi.  Ruch 

na świeżym powietrzu poprawia sprawność fizyczną i uczy wartościowego, wspólnego 

spędzania wolnych chwil. Boisko będzie okazją do organizacji imprez sportowych, 

rekreacyjnych oraz imprez okolicznościowych na wolnym powietrzu, co stanowić będzie 

element integracji społeczności lokalnej. 

6.2. Harmonogram realizacji zadań priorytetowych 

W ramach Planu Odnowy Miejscowości Wiktoryn przewidziano następujący harmonogram 

realizacji zadań: 

 

Tabela 13. Harmonogram realizacji zaplanowanych zadań priorytetowych 

L.p. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Koszt 

realizacji 
Źródło 

finansowania 

1 

Przebudowa drogi gminnej            
nr 160512 C w miejscowości  
Wiktoryn i Michalin 

 

2015 2021 793400 

Środki unijne, 

środki 
krajowe 

środki własne 

2 
Imprezy integrujące okolicznych 
mieszkańców 

2016 2021 12000 
Środki unijne, 
środki własne 

3 
Budowa placu zabaw dla dzieci i 
boiska sportowego 

2016 2021 37500 

Środki unijne, 

środki 
krajowe, 

środki własne 

 

7. Zarządzanie 

Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości odbywa się na kilku poziomach organizacyjnych, 

funkcjonalnych i podmiotowych. 
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7.1. Podmioty uczestniczące 
Wśród podmiotów zarządzających należy wymienić: 

 mieszkańców, którzy brali udział w pracach projektowych i będą sprawować kontrolę 

społeczną nad realizacją; 

 Sołtysa i Radę Sołecką oraz Wójta i Radę Gminy zaangażowanych w etap 

planowania finansowego i nadzór instytucjonalny. 

 

7.2. Komunikacja 

 Komunikację planu zapewni Sołtys wraz z Radą Sołecką, ponieważ te organy mają 

bezpośredni kontakt z mieszkańcami wsi. 

 

7.3. System monitorowania Planu Odnowy Miejscowości 

Przewiduje się okresową roczną ocenę i aktualizację planowanych działań oraz projektów                

w ramach konsultacji społecznych. W terminie do 30 listopada każdego roku nastąpi 

spotkanie zainteresowanych stron, podczas którego przedstawione zostaną efekty z 

realizacji Planu Odnowy Miejscowości oraz nastąpi jego ocena w odniesieniu  

do zakładanych celów.                                                                                                                

Coroczna analiza i ocena realizacji Planu pozwoli na weryfikację i wprowadzanie 

niezbędnych zmian w zakresie priorytetów rozwojowych, celów i działań określonych                    

w Planie. Raport z oceny i analizy Planu przedstawiony będzie Wójtowi i Radnym Rady 

Gminy  w Wagańcu. 

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

Po realizacji zadania miejscowość Wiktoryn stanie się obszarem o szczególnym znaczeniu 

dla zaspakajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców. Zbudowany zostanie 

pozytywny wizerunek Gminy Waganiec jako nowoczesnej i dbającej o swoich mieszkańców. 

W wyniku realizacji inwestycji ujętych w Planie Odnowy Miejscowości Wiktoryn na lata 2015-

2021, obejmujących przede wszystkim przebudowę dróg gminnych, budowę placu zabaw i 

boiska sportowego oraz aktywizację lokalnej społeczności, wykształci się nowa, atrakcyjna 

dla mieszkańców miejscowości przestrzeń publiczna. Realizacja zamierzonych inwestycji 

przyczyni się do poprawy jakości życia w Wiktorynie i  korzystnie wpłynie na wizerunek 

miejscowości.  
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