UCHWAŁA NR XXXII/238/17
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:
§ 1. Zatwierdza się aktualizację:
1. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wachowice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wysoka stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wachów stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kucoby stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Borki Małe stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Borki Wielkie stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Broniec stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Grodzisko stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Łowoszów stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
10. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stare Olesno stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
11. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Świercze stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
12. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Leśna stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
13. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sowczyce stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
14. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Łomnica stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
15. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Bodzanowice stanowiący załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
16. Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kolonia Łomnicka stanowiący załącznik nr 16 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
Z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Wachowice na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka

Strategia

Rozwoju

miejscowości

Wachowice

powstała

zgodnie

z

wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z
13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Wachowice zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Niestety nie ma zbyt wielu wiadomości na temat historii Wachowic. Wiadomo tylko,
że Wachowice leżą na trasie szlaku Józefa Jeziorowskiego – wybitnego pedagoga okresu
oświecenia, który mieszkał w pobliskiej Leśnej. Wieś od 1936 roku do zakończenia II wojny
światowej nosiła nazwę „Stoberquell”.

Wachowice – panorama wsi.

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Wachowice są wsią leżącą w gminie Olesno, na południe od stolicy gminy,

w

niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej z Gliwic do Olesna. Wieś jest otoczona lasami i
polami, należy do parafii w Wysokiej. We wsi znajdują się źródła rzeki Stobrawy.
Powierzchnia sołectwa wynosi 197,28 ha. Według danych z Urzędu Miejskiego w Oleśnie
aktualnie mieszka tu ok. 300 mieszkańców.
Otaczające wieś lasy stanowią duże zasoby leśne ze zróżnicowanym drzewostanem.
We wsi dominuje zwarta zabudowa w której widoczne są wszystkie typy zabudowy
mieszkaniowej. Domy i zabudowania gospodarcze ciągną się wzdłuż dróg wiejskich,
wyasfaltowanych i w dobrym stanie. Centralnym punktem wsi jest plac znajdujący się obok
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budynku byłej szkoły, w budynku tym znajduje się aktualnie świetlica zarządzana przez
Mniejszość Niemiecką, jej stan techniczny nie jest jednak najlepszy. W pobliżu znajduje się
miejsce nazywane przez miejscowych „Smugi” gdzie są dość dobre warunki do stworzenia
miejsca rekreacyjnego. Tam właśnie istniał w przeszłości basen. Ważnym punktem dla
mieszkańców jest boisko sportowe miejscowego klubu LZS.

Położenie Wachowic

4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.

W okresie funkcjonowania wsi w programie odnowy zrealizowano szereg projektów
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. We wsi nastąpiło wiele zmian, które przyczyniły się
do poprawy warunków życia mieszkańców. Znacząco poprawiła się sytuacja miejscowego LZS
– u Stobrawa, zmodernizowane zostało boisko poprzez wyrównanie płyty boiska,
postawiono siatki zabezpieczające, wybudowano nowe szatnie. Zawodnicy mają teraz bardzo
dobre warunki do treningów i rozgrywania meczów. Zmiany zaszły również w OSP –
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wybudowano strażnicę, pozyskano samochód strażacki z PSP, dofinansowano zakup sprzętu i
działalność strażaków. Obok strażnicy wykonano plac zabaw dla dzieci, otoczono go zielenią,
postawiono stół z ławkami. Przy placu wybudowano szachownicę, planszę wykonano z kostki
chodnikowej, zakupiono także duże figury do gry. Na budynku DFK wymieniono dach,
zagospodarowano pustostany. We wsi rozwija się mini zoo, w którym systematycznie
przybywa nowych zwierząt. Ważną inwestycją był remont drogi od ul. Szkolnej do
skrzyżowania z drogą wojewódzką.
Mniejszość udostępniła salę w której odbywają się różne spotkania, organizowane
przez mieszkańców.

5. Analiza zasobów
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyró
żniaj
ące

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

Teren równinny

stan środowiska
walory klimatu

Środowisko w dobrym stanie, powietrze
czyste
Specyficzne nie występują

walory szaty roślinnej

Roślinność zróżnicowana, lasy

x

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.

x

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne

Rzeka Stobrawa, „Smugi”

gleby

Średniej i słabej klasy, zróżnicowane, kl. V
- VI

X
x

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

x

x

kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury
walory przestrzeni wiejskiej publicznej
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Zabudowa zróżnicowana, dominuje
zagrodowa
Tereny publiczne zagospodarowane i
zadbane, w niezłym stanie technicznym

x
x
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walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki historyczne

Zachowało się wiele starych domów, ale
większość z nich została wyremontowana
i ocieplona,
Krzyże przydrożne

x

osobliwości kulturowe

Stroje ludowe,

x

Pielgrzymka do kościoła parafialnego
Dobra znajomość gwary śląskiej, tradycja
plecenia koron żniwnych, żywe tradycje
świąteczne
Czarna postać klęczącej kobiety

x

x

miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne

X
X

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy
specyficzne potrawy

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

X

dawne zawody

Zegarmistrz

X

zespoły artystyczne, twórcy

Wiejski Zespół Teatralny

x

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

prywatne

X

Pojedyncze domy

X

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

Plac obok sali Mniejszości Niemieckiej
sala Mniejszości Niemieckiej
Boisko
„Smugi”
W stronę Olesna

Filia gminnej

X
x
x
x
X

X

Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
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Wieś jest zwodociągowana
Droga wojewódzka w złym stanie, drogi
gminne w stanie dobrym, oświetlenie do

x
x
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uzupełnienia, oznakowanie na drogach
niewystarczające
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa
inne

2 przystanki autobusowe,
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu w dobry
Sieć komórkowa dostępna

X
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )

Kilka gospodarstw rolnych, pojedyncze
zakłady remontowe i usługowe.

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

Kilka gospodarstw
Uprawy tradycyjne

x

x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Kilku studentów – różne specjalnosci

x

Dostęp do Internetu nieograniczony,
osoby ze znajomością IT

x

Rada solecka, OSP, LZS, PZHGP,
Mniejszość Niemiecka
Kulisy Powiatu

x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

Brak

Strona 8

6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Bogata szata roślinna i zwierzęca.
2. Duże zalesienie terenu – bogactwo
grzybów i jagód.
3. Funkcjonowanie LZS – u.
4. Zorganizowana grupa Mniejszości
Niemieckiej.
5. Dostępny budynek zarządzany przez MN.
6. Teren rekreacyjno – turystyczny SMUGI.
7. Oznakowana ścieżka rowerowa.
8. Nowo wybudowana strażnica OSP wraz z
pozyskanym samochodem.
9. Zorganizowana grupa Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych.
10. Funkcjonujące zakłady usługowe i
remontowe.
11.Tradycyjnie organizowane dożynki.
12.Używanie gwary śląskiej na co dzień.
13.Kultywowanie tradycji kuchni śląskiej.
14.Dobrze układająca się współpraca
sąsiedzka.
15.Zagospodarowane pustostany.
16.Rozwijające się mini ZOO.
17.Źródła rzeki Stobrawy.
18.Imprezy okolicznościowe.
19.Dobra współpraca z gminą.
20.Wsparcie ze strony LGD Dolina Stobrawy.
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SŁABE STRONY
1. Słaba integracja mieszkańców.
2. Niezagospodarowany teren SMUGI.
3. Zanieczyszczona i zarośnięta rzeka
Stobrawa.
4. Brak kanalizacji we wsi.
5. Niewyczyszczone rowy - łącznik ul.
Szkolnej z ul. Kuczki.
6. Brak udrożnionych kanałów deszczowych.
7. Zmniejszająca się liczba mieszkańców wsi.
8. Migracja dorosłych i młodych za pracą.
9. Brak zainteresowania młodzieży życiem i
sprawami wsi.
10. Mała grupa ludzi gotowych do działania
na rzecz wsi.
11. Brak planu zagospodarowania
przestrzennego.
12. Brak tablic informacyjnych z planem wsi.
13. Niedobry w oświetleniu wsi .

Strona 9

SZANSE
1. Dobre położenie komunikacyjne, łatwy
dojazd do miejscowości.
2. Możliwość pozyskiwania funduszy z
Gminnego Programu Odnowa Wsi.
3. Przychylności władz gminy.
4. Poprawa wizerunku wsi.
5. Wybudowanie obwodnicy dla Olesna.
6. Skanalizowanie wsi.
7. Umiejętność pozyskiwania środków dla
wsi.
8. Wybudowanie ścieżki rowerowej łączącej
wieś z Olesnem wzdłuż drogi
wojewódzkiej.

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

ZAGROŻENIA
1. Emigracja młodzieży za granicę.
2. Odłożenie decyzji budowy obwodnicy.
3. Braki w oświetleniu wsi szczególnie na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul.
Cegielnianą.
4. Małe poczucie bezpieczeństwa.
5. Zły stan nawierzchni dróg.
6. Ograniczenie widoczności przez
rozrastające się krzewy przy drogach
gminnych.
7. Brak ograniczeń prędkości na drodze
wojewódzkiej i drogach gminnych.
8. Zbyt małe środki finansowe na kolejne
działania mieszkańców.
9. Spadek zainteresowania wsią.
10.Szkody w rolnictwie powstałe wskutek
działań zwierzyny leśnej.
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7. Wizja
Wieś z dobrym zapleczem rekreacyjno – sportowym, gdzie aktywni mieszkańcy wiodą
spokojny i ustabilizowany tryb życia korzystając z tradycji przodków. „Smugi“ są miejscem
przyciagającym przybyszów z różnych stron.

Wachowice – centrum wsi.
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8. Planowane działania na lata 2017 – 2025 w sołectwie Wachowice.
Cel

Projekty, przedsięwzięcia
służące osiągnięciu celów

Termin
realizacji

Źródła
finansowania

1. Zagospodarowanie
wiejskiej przestrzeni
publicznej

1. Zagospodarowanie placu przy
OSP
1.1. Ogrodzenie placu.
1.2. Zadaszenie nad ławkami.
1.3. Budowa miejsca
piknikowego.
1.4. Siłownia zewnętrzna.
1.5. Oświetlenie i monitoring
placu.
1.6. Obsadzenie placu
krzewami.
1. Zagospodarowanie terenu
tzw. „Smugi” pod katem
rekreacji.

2017 - 2025

Środki gminy/
Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki

2017 - 2025

Środki gminy/
Środki zewnętrzne

1. Organizowanie tradycyjnych
imprez dla mieszkańców.

2017 - 2025

Środki własne

1. Organizacja kursów i szkoleń.
1.1.Kurs komputerowy.
1.2.Kurs tańca.
1.3.Kurs gotowania.
1.4.Kurs florystyczny.
1.5. Aerobik.
1.6. Joga.
1. Poprawa nawierzchni ścieżki
rowerowej Wachowice –
Olesno.
2. Budowa ścieżki pieszo –
rowerowej przy drodze
wojewódzkiej.
3. zamontowanie progów
zwalniających.
4. Zwiększenie punktów
oświetleniowych.
1. Budowa kanalizacji na terenie
całej wsi.

2017-2019

Fundusz sołecki/
Środki własne

2017 - 2020

Środki gminy/
Środki pomocowe

2017 - 2018

Fundusz sołecki/
Środki zewnętrzne

1. Organizacja festynu
rodzinnego.

2017 - 2025

Fundusz sołecki

2. Zagospodarowanie
i modernizacja
terenów
rekreacyjnych i miejsc
spotkań.
3. Kultywowanie
tradycji i gwary
śląskiej.
4. Stworzenie oferty
edukacyjnej dla
mieszkańców.

5. Poprawa stanu
bezpieczeństwa na
drogach.

6. Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej.
7. Zwiększenie
poziomu integracji
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mieszkańców.

2. Organizacja spotkań
integracyjnych.
3. Organizacja imprez
okolicznościowych.
Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Wysoka na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Wysoka powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Wysoka zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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Widok na Kościół św. Mikołaja i św. Małgorzaty

2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Wysoka należy do najstarszych miejscowości Ziemi Oleskiej i prawdopodobnie jej
założenie jak też założenie siedziby parafii katolickiej w Wysokiej sięga czasów Państwa
Wielkomorawskiego. Pierwsza, obecnie znana, pisana wzmianka o samej wiosce pochodzi z
roku 1230 roku, kiedy to klasztor Kanoników Regularnych św. Augustyna z Zarzysk zakupił
Wysoką wraz z innymi miejscowościami na własność. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii
oraz kościoła datuje się na rok 1339, kiedy to miejscowym proboszczem był ks. Mikołaj. Są to
obecnie znane pierwsze udokumentowane ślady istnienia wioski oraz parafii.

W roku 1429 wioska Wysoka uległa powiększeniu, na skutek osiedlenia się na jej
terenie byłych mieszkańców pobliskiej miejscowości Osina, która została zniszczona i spalona
przez oddziały husytów, pustoszące cały Śląsk. Mieszkańcy zniszczonej wioski przenieśli się –
jak zanotował wysocki kronikarz kościelny – w okolicę istniejącego już wówczas kościoła
parafialnego „na Wysokiej”. W ten sposób Wysoka przybrała kształt mniej więcej dzisiejszej
miejscowości, bowiem w najwyższym punkcie znajdował się kościół, zaś domy mieszkańców
usytuowane były wzdłuż tzw. ścieżki, biegnącej przez środek wsi, natomiast dla poruszania
się wozów przeznaczone było leżące za posesjami zapłocie.
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Istnieje zapisany w kronice kościelnej przekaz, że Wysoka była w średniowieczu wolną
wsią, ponieważ ten przywilej nadała mieszkańcom jako właścicielka niejaka Pani Wysocka,
która nadała również ziemię dla parafii oraz organisty. W roku 1518 Bernard Wysocki
sprzedał wieś na rzecz sąsiedniego miasta Olesna, które stało się od tej pory aż do
zakończenia I wojny światowej prywatnym właścicielem Wysokiej. W czasie wojen śląskich
pomiędzy Austrią, a Prusami, w latach 1742 – 1743 wieś była pomniejszym terenem działań
militarnych i jak podaje kronika, tutejsi mieszkańcy sprzyjali Austrii. Z tamtego okresu
pochodzi stojący na początku wioski krzyż, przypominający wydarzenie z roku 1743, kiedy to
pruski chorąży zabił lancą w tym miejscu młynarza z niedalekiego Wojciechowa.
W roku 1752 kościół parafialny otrzymał nowe prezbiterium, zaś w roku 1755
wzniesiono nową wieżę, na której umieszczono dzwon ufundowany przez pochodzącego z
Wysokiej o. prałata Dominika Respondka, archiprezbitera dekanatu oleskiego oraz prepozyta
klasztoru kanoników regularnych w Oleśnie. W roku 1836 wzniesiono obecnie istniejącą
murowaną plebanię. W XIX wieku zaczęły się tworzyć w Wysokiej różne organizacje, które
praktycznie nieprzerwanie działają do dziś, a są to: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Parafialna
Orkiestra Dęta. W roku 1906 rozpoczęto budowę nowego murowanego masywnego i
dwuwieżowego kościoła parafialne wznoszonego w stylu neoromańskim. Budowę ukończono
w półtorej roku, tak, że w grudniu 1907 roku kościół był całkowicie gotowy i stał się odtąd
wizytówką Wysokiej w całej okolicy. Stanął on w pobliżu średniowiecznego kościoła
drewnianego, który ze względu na fatalny stan techniczny został poddany rozbiórce.
W czasie II wojny światowej w roku 1944 na terenie wioski stracono 10 Polaków, w
odwecie za zamordowanie przez partyzantów przybyłych z okolic Lublińca, żandarma z
Olesna. W miejscu egzekucji obecnie wznosi się pomnik upamiętniający to wydarzenie. W
roku 1978 spoczął na miejscowym cmentarzu pochodzący z parafii Wysoka ks. bp Juliusz
Bieniek z Katowic, osławiony jako niezłomny duszpasterz w czasach reżimu
komunistycznego. Znajduje się tu także grób ks. Pawła Kuczki, znanego działacza polskiego w
czasie plebiscytu.

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Miejscowość Wysoka położona jest w północno-wschodniej części województwa
opolskiego, w bliskiej odległości od drogi krajowej, w gminie Olesno.
Leży na wysokości
powyżej 270 m n.p.m, w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, co sprawia, że obszar ten
charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Teren wsi stanowi wysoczyzna morenowa
cechująca się rzeźbą o charakterze falisto-pagórkowatym, urozmaicona obniżeniem dolinki
cieku – dopływu Łomnicy. Część terenu wsi stanowi najwyższy punkt wzgórz morenowych
Garbu Oleskiego.
Powierzchnia sołectwa Wysoka wynosi 1277,60 h. Wieś zamieszkuje ok 430 osób.
Duża liczba mieszkańców wsi jest w wieku od 0 do 18 lat i od 19 do 28 lat. Znaczny odsetek
ludności posiada niskie wykształcenie. Niski poziom wykształcenia ludności wiejskiej, obok
niekorzystnego wpływu na tempo modernizacji rolnictwa zmniejsza możliwość szerszego
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rozwinięcia pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi jako alternatywnego zatrudnienia
przy występujących nadwyżkach siły roboczej
Dominującą funkcją w obrębie miejscowości jest rolnictwo, co sprawia, że większość
gruntów użytkowana jest rolniczo – przeważnie jako grunty orne oraz w mniejszym zakresie
jako łąki i pastwiska (w dolinkach cieków). Duże znaczenie mają również otaczające wieś
tereny leśne, będące miejscem zbierania grzybów i jagód. Lesistość sołectwa wynosi ok. 50%.
Wody stojące to jedynie kilka zbiorników poeksploatacyjnych (glinianek) ukrytych w lesie
oraz zbiornik przeciwpożarowy.

Położenie miejscowości Wysoka

4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.
Od momentu przystąpienia wsi do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim
zaszło tu wiele zmian. Zmiany dotyczą infrastruktury społecznej i technicznej. W budynku
byłej szkoły utworzono Wiejskie Centrum Kultury. Rokrocznie w wakacje organizowane są
półkolonie dla dzieci (środki finansowa na ich organizację pozyskiwane są od sponsorów albo
pochodzą z programów unijnych). Imponująco przedstawia się kalendarz imprez
organizowanych dla mieszkańców, m.in. Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe dla seniorów,
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spotkania muzykantów na św. Cecylię, spotkania dla ministrantów i marianek. Organizowane
są koncerty kolęd oraz koncert dla matek i ojców. Mieszkańcy zorganizowali też klika
festynów, np. „Sakra biskupia”, koncert Orkiestr, 25 lecie kapłaństwa Biskupa Andrzeja Czai,
50 lecie OSP Wysoka, dożynki gminne w 2012 roku. Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców
było podpisanie partnerstwa z czeską miejscowością Jezdkowice.

5. Analiza zasobów
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyró
żniają
ce

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

stan środowiska
walory klimatu
walory szaty roślinnej

Urozmaicona rzeźba terenu, teren falisto
- pagórkowaty, pagórki morenowe, tzw
Garb Oleski
Środowisko czyste, powietrze
niezanieczyszczone
Specyficzne nie występują, klimat łagodny

x
x
x

Roślinność zróżnicowana, w pobliżu wsi
duży kompleks lasów

x

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.

x

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne

Niewielki ciek – Sowczycki Potok, glinianki

gleby

Średniej i słabej jakości, gleby płowe

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

x

x

kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury
walory przestrzeni wiejskiej publicznej

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki historyczne
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Tradycyjny układ przestrzenny wsi,
zabudowa wzdłuż dróg, harmonijna,
Tereny publiczne zagospodarowane i
zadbane, w dobrym stanie technicznym,
w przestrzeni nad wsią dominuje Kościół z
dwiema wieżami
Zachowało się wiele starych domów i
tradycyjna dla Śląska zabudowa
gospodarstw rolnych, wszystkie obiekty
zadbane charakteryzujące się wysoką
estetyką.
4 budowle zabytkowe – Kościół, kaplica,
dwa domy, liczne krzyże, bogata historia

x

x

x

x
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wsi – zakon augustianów, powstania
śląskie, plebiscyt, cmentarz parafialny
Tradycja procesji błagalnej do krzyży,
pomniki związane z I i II wojną światową,
Stowarzyszenie Amatorów Meteorologów
Ziemi Śląskiej, Św. Cecylia – święto
orkiestry i chóru
Wieś z której pochodzi dwóch Biskupów,
na cmentarzu pochowany ks. Biskup
Juliusz Bieniek i ks. Paweł Kuczka działacz
polski z okresu plebiscytu
Zachowane tradycje świąt katolickich –
Wielkanoc, Boże Narodzenie,
„Żniwnioki” – święto plonów, warta
strażaków przy Bożym Grobie w okresie
wielkanocnym, gaik, kołatki, wielkanocny
zajączek, Orszak Mikołaja, misterium i
procesja z pochodniami ku czci św.
Marcina
Przejęcie mieszkańców Osin, krzyż
przypominający wydarzenie z 1743 roku
„Jestem z Wami” o Parafii Wysoka ks.
Henryk Kałuża
Ks. Biskup Juliusz Bieniek, ks. Biskup
Andrzej Czaja, ks. Paweł Kuczka
Kusowa Górka – Kusberg, Pielokowa
Górka
Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

osobliwości kulturowe

miejsca, osoby i przedmioty kultu

święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne
przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy
specyficzne potrawy

x

x

x

x

X
x
x
x
x

dawne zawody
zespoły artystyczne, twórcy

„Rataje”, Parafialna Orkiestra Dęta

x

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

Działki są własnością prywatną

x

Nie występują
Pojedyncze domy
Nie występują

x

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
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Plac obok Wiejskiego Centrum Kultury i
Kościoła, parking obok OSP
Wiejskie Centrum Kultury, sala OSP
Boisko wymagające remontu
Plac zabaw obok przedszkola

X
x
x
x
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szkoły
przedszkola

Przedszkole w budynku WCK, prężnie
działające, kultywujące tradycje śląskie

x

biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia
Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi

Wieś jest zwodociągowana
Kanalizacja deszczowa
Droga główna w b. dobrym stanie,
oświetlenie wymaga uzupełnienia
Chodnik wzdłuż drogi biegnącej przez
wieś, parking obok Kościoła i OSP

przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu

telefonia komórkowa
inne

Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu w miar
dobry
Sieć komórkowa dostępna

x
x
x
X

x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )
znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne

uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

Gospodarstwa rolne, w nich duży
potencjał, nagrody dla rolników

X

Restauracja

x

O dużym potencjale i wysokim poziomie
upraw i hodowli, hodowcy gołębi,
pszczelarze
Trzoda, krowy, zboża

x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę
środki wypracowywane

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi
Środki wypracowane przez
Stowarzyszenie.

x
x

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in.
studenci
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Pani sołtys

x

Ks. Biskup Andrzej Czaja

x

Fachowcy w różnych dziedzinach, wielu
emerytowanych

x
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Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych

x
Dostęp do Internetu powszechny,
młodzież z umiejętnościami
informatycznymi

Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia

Rada solecka, OSP, Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Wysoka,
Stowarzyszenie Amatorów Meteorologów
Ziemi Śląskiej (Dzień Meteorologa),
Orkiestra Dęta, Rada Parafialna
Kulisy Powiatu, NTO, Telewizja
Regionalna
Partnerstwo z czeską wsią Jezdkowice

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

x

x

x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www

Jestem z Wami o Parafii Wysoka

x

Kościół świętego Mikołaja i świętej Małgorzaty
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1.Zabytkowy kościół z 2 wieżami (ewenement
w województwie)
2.3 pomniki związane z I i II wojną światową,
3. Wieś wielokulturowa,
4.Urozmaicony
krajobraz
i
walory
przyrodnicze sprzyjające rekreacji (lasy,
jagody, grzyby),
5. Stawy w lesie (glinianki) oraz zbiornik
przeciwpożarowy
6. Liczne krzyże i kapliczka, zadbane, gdzie
kultywuje się tradycję procesji błagalnej,
7. Przebieg oznakowanej trasy rowerowej,
8. Aktywnie działająca OSP, z sukcesami
uczestnicząca w zawodach strażackich,
9. Hodowcy gołębi, pszczelarze,
10. Aktywna miejscowość i mieszkańcy
zaangażowani w życie społeczne (liczne
imprezy dla mieszkańców, w tym dzieci,
seniorów, kobiet),
11. Orkiestra dęta przyparafialna,
12. Sławni ludzie związani z Wysoką – ks.
prof. Andrzej Czaja Biskup opolski i śp. Biskup
Juliusz Bieniek,
13. Stowarzyszenia Amatorów Meteorologów
Ziemi Śląskiej (spotkania w Wysokiej) – Dzień
Meteorologa z Mszą św.,
14.Mieszkańcy chętnie uczestniczący w
różnorodnych formach edukacyjnych (kursy,
szkolenia), przeprowadzone liczne kursy,
15. Rolnicze gospodarstwa specjalistyczne
(hodowla),
16. Restauracja,
17. Różne formy opieki na dziećmi we wsi w
tym półkolonie,
18. Dobry dojazd, bliskie sąsiedztwo Olesna,
19. Aktywne, prężnie działające przedszkole,
liczne imprezy i zabawy, w tym
kultywowanie tradycji Śląskich i zaproszenia
dla samotnych osób,
20. Aktywna młodzież działająca na rzecz wsi,
21. Wysoka estetyka i dbałość o porządek
przy gospodarstwach i przy ulicy ( nagrody za
najpiękniejsze zagrody)
22. Doświadczenie mieszkańców w pracy
społecznej na rzecz wsi m.in. I miejsce w
Polsce (w 1983) tzw. „Złota Wiecha” –
najpiękniejsza i najgospodarniejsza wieś w
Polsce
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SŁABE STRONY
1. Brak miejsc rekreacji dla mieszkańców, w
tym parku,
2. Nieoświetlone boisko,
3. Niewystarczająca ilość chodników we wsi.
4. Brak kroniki wiejskiej,
5. Zły stan kanalizacji deszczowej,
6. Brak kanalizacji komunalnej,
7.Zły stan zbiorników wodnych i pożarowych,
8. Mało atrakcyjny plac zabaw,
9. Ogrzewanie Wiejskiego Centrum Kultury.
10. Zły stan nawierzchni dróg gminnych.
11. Niewystarczająca ilość lamp
oświetlających wieś.
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23. Liczne imprezy odbywające się w
Wiejskim Centrum Kultury,
24. Uczestnictwo w Programie Odnowy Wsi,
25. Duży potencjał rolny, dobrze
prosperujące, nagradzane gospodarstwa
rolne,
26. Dostępne miejsce do organizowania
festynów i spotkań mieszkańców na świeżym
powietrzu,
27. Ogólnodostępny parking przy OSP
28. Ogólnodostępna sala z zapleczem
kuchennym przy OSP.
29. Działające Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Wysoka.
30. Ogólnodostępne boisko.
31. Funkcjonowanie zespołu „Rataje”.

SZANSE
1. Pojawienie się możliwości dofinansowania
działań w ramach poprawy jakości życia,
2. Możliwość dofinansowania działalności
pozarolniczej na wsiach,
3. Rosnący popyt na aktywne formy
spędzania wolnego czasu w czystym
nieskażonym środowisku,
4. Rosnące zainteresowanie możliwościami
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
w swojej miejscowości,
5. Rosnący rynek zbytu na żywność
ekologiczną,
6. Rozwój gospodarstw agroturystycznych i
ekologicznych,
7. Wzrost zainteresowania obszarami
wiejskimi jako miejscem zamieszkania i
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
zarówno Polski, jak i pozostałych krajów Unii
Europejskiej.
8. Wsparcie przez samorząd lokalny działań
podejmowanych na wsi.
9. Rozwój współpracy z LGD Dolina Stobrawy.
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ZAGROŻENIA
1. Marginalizacja obszarów wiejskich,
2. Wyludnienie obszarów wiejskich,
3. Niestabilność polityki finansowej państwa,
4. Wzrost średniej wieku mieszkańców,
wywołany szczególnie odpływem młodzieży,
5. Globalizacja i produkcja masowa
prowadząca do spadku konkurencyjności
tradycyjnych lokalnych firm,
6. Niska siła nabywcza ludności polskiej,
7. Ograniczone możliwości dywersyfikacji
zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa
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7. Wizja
Wysoka - wieś wysokiego standardu życia z poszanowaniem tradycji i zwyczajów przez
mieszkańców. Integracja sąsiedzka, poczucie bezpieczeństwa, wysoki poziom infrastruktury
społecznej oraz rozwój drobnej przedsiębiorczości to priorytetowe kierunki budowy
wizerunku wsi.

Kościół parafialny od strony północnej
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Strona 13

8. Program długoterminowy rozwoju sołectwa Wysoka na lata 2017-2025.
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane

Cele jakie musimy osiągnąć

Projekty, przedsięwzięcia służące
osiągnięciu celów
A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Zwiększenie poziomu
1.Organizowanie spotkań byłych i
integracji społecznej.
obecnych mieszkańców Wysokiej.
2. Obchody i kultywowanie tradycji
świątecznych.
3.Pobudzenie świadomości
mieszkańców o historyczno –
kulturowej wartości wsi.
4. Organizacja tradycyjnych imprez
dla mieszkańców w różnym wieku.
5. Organizacja wypoczynku dla dzieci
w formie np. półkolonii
2. Budowanie wizerunku
wsi.

B. STANDARD ŻYCIA
1. Poprawa i rozwój
infrastruktury społecznej.

Termin
realizacji*
2017-2025
2017-2025

Źródła
finansowania*
Środki własne/
Fundusz sołecki
Środki własne

2017-2025
Środki własne
2017-2025

Środki własne/
Środki gminy/ EFS
2017-2025
Środki własne/
Fundusz sołecki/
EFS/ FIO
1. Wykonanie tablic informacyjnych 2017
Środki własne/
o walorach miejscowości.
Praca własna
2. Wykonanie ścieżki rowerowej do 2017-2025 Środki gminy/Środki
Olesna.
pomocowe
3. Połączenie wsi z innymi
2017-2025
Środki własne/
miejscowościami za pomocą ścieżek
Środki gminne
rowerowych.
4. Przygotowanie folderu o historii
2017-2025
Środki własne/
Wysokiej i wybitnych ludziach tu
Fundusz sołecki
mieszkających.
1. Zagospodarowanie terenu przy
placu zabaw.

2017-2020

2. Doposażenie placu zabaw dla
dzieci.

2017-2020

3.Wyremontowanie boiska.
2017-2025
Powstanie terenu rekreacyjnego dla
mieszkańców.
4. Przygotowanie gry terenowej lub 2017-2025
Questu
5. Budowa ścieżki zmysłów.

2018

6. Kontynuacja remontu budynku
dawnej szkoły, przystosowanie do
potrzeb mieszkańców.

2017-2015
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Fundusz sołecki/
środki pomocowe/
praca własna
Własna
praca/Fundusz
sołecki/ Środki
pomocowe/ środki
gminy
Środki
własne/Fundusz
sołecki
Fundusz sołecki/
Środki gminy
Środki pomocowe/
Fundusz sołecki
RPO/ Środki gminy/
Fundusz sołecki
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2. Poprawa bezpieczeństwa 1. Poprawa stanu oświetlenia wsi.
i stanu infrastruktury
2. Budowa chodnika przy drodze
powiatowej od ul. Lublinieckiej do
Wysokiej.
3. Poprawa stanu nawierzchni dróg.

4. Organizacja szkolenia dla
mieszkańców na temat udzielania
pierwszej pomocy i ratownictwa
drogowego.
C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Wzrost poziomu
zaangażowania i
współdziałania
mieszkańców.

2. Edukacja dla wszystkich
mieszkańców. Zdobywanie
wiedzy, umiejętności i
doświadczeń przez
mieszkańców wsi.

D. BYT
1. Promocja wsi

1.Kontynuacja działań
rozpowszechniających informacje o
ścieżkach rowerowych.
2. Spotkania poświecone
racjonalnemu żywieniu oraz
zagospodarowaniu ogródków
przydomowych.
3. Kontynuacja spotkań
mieszkańców z okazji różnych świąt,
np. Dnia Kobiet, wigilijne i
noworoczne, andrzejki itp.
4. Spotkania z osobami zajmującymi
się sportem w celu propagowania
zdrowego trybu życia.
1. Organizacja kursów:
- kurs zdrowego żywienia,
- florystyka,
- nauka języka angielskiego i
niemieckiego,
- kurs udzielania pierwszej pomocy,
- kurs komputerowy 40+
- kurs instruktorów sportowych
2. Organizacja spotkań dla dzieci
związanym z bezpieczeństwem i
zagrożeniami, m.in. kurs udzielania
pierwszej pomocy
3. Organizacja warsztatów
kulinarnych – dla dorosłych,
młodzieży i dzieci – Jak gotować
inaczej, ale dobrze.

2017-2025 Środki gminy/Środki
pomocowe/Praca
własna
2017-2025 Środki pomocowe/
Środki gminy/ RPO
2017-2025 Środki
Gminne/RPO/
Środki pomocowe
2017
Środki własne

2017

Środki gminne/
Fundusz sołecki

2017

Środki własne

2017-2025

Praca własna/
Środki własne

2017-2025

Środki własne

2017-2020 Środki własne

2017

2017-2018 Środki własne

1. Upowszechnienie informacji o wsi 2017
na portalach społecznościowych.
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Środki własne

Środki
własne/Środki
Gminne
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2. Odnowienie strony internetowej
o wsi, jej bieżąca aktualizacja.

2017
Praca własna

3. Aktywny udział w różnych
2017-2025
Środki
uroczystościach na terenie gminy,
własne/Środki
powiatu i województwa.
gminne
4. Opracowanie ulotek promujących 2017
Środki własne/
wieś i jej zasoby.
Fundusz sołecki
1. Rozwój
1. Propagowanie działalności
2017
Środki własne/
przedsiębiorczości oraz pozarolniczej.
wparcie LGD
zarobkowanie przez
2. Organizacja imprez przynoszących 2017-2020
Środki własne
mieszkańców wsi.
zyski stowarzyszeniu.
2. Stwarzanie warunków 3. Stworzenie oferty szkoleniowej
2017-2025 Środki pomocowe/
sprzyjających
dla mieszkańców poszerzającej
Fundusz sołecki
rozwojowi
możliwości zdobywania pracy:
przedsiębiorczości
- kurs kosmetyczny
lokalnej
- kurs florystyczny
- kurs projektowania ogrodów
przydomowych
- kurs opiekunów dzieci i osób
starszych
4. Szkolenia z przedsiębiorczości na 2017
Środki gminne
terenach wiejskich.
5. Wspieranie miejscowych firm
2017-2025
Środki
poprzez promowanie ich wyrobów
własne
w czasie organizowanych imprez.
Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Wachów na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Wachów powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Wachów zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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Wachów - Kościół Św. Wawrzyńca

2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Sołectwo Wachów jest jedną z najstarszych wsi w gminie Olesno, świadczą o tym
zapisy źródłowe w akcie z 1244 roku. Nazwa miejscowości wywodzi się od pierwszych
właścicieli państwa Wachowskich. Najstarszą budowlą we wsi jest kościół pod wezwaniem
św. Wawrzyńca pochodzący z 1706 roku. Funkcjonuje on w rejestrze Narodowego Instytutu
Dziedzictwa jako zabytek. Taki sam status posiada dwór z pozostałością parku pochodzący z
XIX wieku. Wieś przechodziła w swojej przeszłości dość burzliwe losy związane ze zmianami
właścicieli. W jednej z informacji z 1557 roku jest zapis o tym, że Wachów jest w rękach
rodziny Wachowskich, w ciągu następnych lat następują ciągłe zmiany właścicieli. Ważną
budowlą dla wachowian jest kościół św. Wawrzyńca. W księgach kościelnych jest zapis z
1679 roku wymieniający kościół z Wachowa jako kościół filialny Parafii w Wysokiej. W 1895
roku w Wachowie mieszkało 381 katolików i 6 ewangelików. W 1952 roku przeprowadzono
gruntowny remont kościoła, w 1975 przebudowano starą stodołę na salkę katechetyczną. W
trakcie remontu w 1984 roku odnaleziono dokumenty, jeden w języku niemieckim, drugi w
polskim o remontach z XIX wieku (wymiana podłogi i remont wieży).
Pierwsza szkoła w Wachowie powstała w 1750 roku. W 1818 roku wybudowano
szkołę drewnianą, a w 1873 roku murowaną. Zajęcia w tym budynku odbywały się aż do
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1948 roku kiedy dla potrzeb dzieci wyremontowano budynek nazywany we wsi „Werownią”.
Od tej pory uczniowie mieli zajęcia w dwóch budynkach. W 1969 roku powołano Społeczny
Komitet Budowy Szkoły. Dzięki jego działaniom dzieci z Wachowa i okolicznych miejscowości
w 1974 roku rozpoczęły naukę w nowym budynku w którym do dnia dzisiejszego funkcjonuje
szkoła podstawowa.

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Wachów jest wsią leżącą w południowej części gminy Olesno, leży w pobliżu granicy z
gminą Zębowice. Wieś jest ulicówką, dominuje zabudowa wzdłuż głównej drogi. Wieś leży w
pobliżu drogi wojewódzkiej nr 901 Olesno – Gliwice. Wachów bezpośrednio sąsiaduje z
Wachowicami i Leśną, wsiami z gminy Olesno. Powierzchnia sołectwa wynosi 743,30 ha.
Według danych z Urzędu Miejskiego w Oleśnie aktualnie wieś liczy ok. 230 mieszkańców.
Charakterystycznym budynkiem w Wachowie jest drewniany Kościół św. Wawrzyńca
z 1706 roku, zrębowy z wieżą, szalowany z podcieniami – sobotami o dachu gontowym. W
kościele znajduje się cenny gotycki krucyfiks z początku XV wieku.
We wsi znajduje się również klasycystyczny dwór z I poł. XIX wieku. Działają tutaj przedszkole
i szkoła podstawowa.

Położenie wsi Wachów.
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4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.

W ramach uczestnictwa w programie Odnowa wsi mieszkańcy Wachowa podjęli
działania zmierzające do poprawy warunków życia w sołectwie. Wiele działań, które podejmowano
służyło integracji mieszkańców. Działaniem, które przyniosło pozytywne efekty było sprzątanie
własnych posesji, wpłynęło to pozytywnie na wygląd wsi. Społeczność angażowała się w organizację i
uczestnictwo w imprezach wiejskich lub organizowanych przez szkołę, przedszkole czy OSP. Udało się
zrealizować kilka projektów inwestycyjnych. Jednym z najważniejszych było dofinansowanie
wyposażenia boiska szkolnego. Aktywną działalność prowadzi we wsi Szkoła Podstawowa oraz

przedszkole, skupiają one dzieci z Wachowa i okolicznych sołectw.
Wieś stała się znana w okolicy również dzięki funkcjonowaniu Klubu MAGNUM, gdzie
organizowane są dyskoteki i inne imprezy dla młodzieży.

5. Analiza zasobów

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyróż
niając
e

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

krajobraz nizinny, w sąsiedztwie wsi duża
powierzchnia lasów

stan środowiska
walory klimatu

czyste powietrze, nie ma źródeł
zanieczyszczenia powietrza
Specyficzne nie występują

walory szaty roślinnej

lasy mieszane

x
x

x

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna leśna – sarny, zające, dziki, lisy,
jelenie

x

IV – VI klasa bonitacyjna, niewielkie
nieużytki

x

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne
gleby
kopaliny
walory geotechniczne
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Kulturowy
walory architektury

Zabudowa zróżnicowana, sporo domów z
czerwonej cegły
Tereny publiczne zagospodarowane i
zadbane, w dobrym stanie technicznym
Estetyczna zabudowa jednorodzinna z
przydomowymi ogródkami
Kościół drewniany z XVI w., XIX wieczny
pałac z parkiem

walory przestrzeni wiejskiej publicznej
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
zabytki i pamiątki historyczne

x
x
x
x

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu

Kościół św. Wawrzyńca

święta, odpusty, pielgrzymki

Odpust św. Wawrzyńca, Festyn rodzinny

tradycje, obrzędy, gwara

Gwara śląska znana we wsi

X
x
x

legendy, podania i fakty historyczne
przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy
specyficzne potrawy

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

x

dawne zawody
zespoły artystyczne, twórcy
Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

Działki na posesjach prywatnych

x

Pojedyncze domy,

x

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

Plac obok szkoły, place obok kościoła i
klubu Magnum
Klub Magnum
Boisko szkolne
Istnieje ścieżka rowerowa
Szkoła podstawowa
przedszkole
Biblioteka w szkole
Caritas parafialny

X
x
x
x
x
x
x
x

Infrastruktura techniczna
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wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa

Wieś jest zwodociągowana
Drogi wewnątrz wsi w całkiem niezłym
stanie, oświetlenie niewystarczające
Parkingi przy kościele i Klubie Magnum
Przystanek autobusowy
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu dobry
Sieć komórkowa dostępna

x
x
X
x
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )

Sklep spożywczy, gospodarstwa rolne
indywidualne, firmy działające we wsi.

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne

Indywidualne gospodarstwa rolne średniej
wielkości
Uprawy tradycyjne

uprawy, hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

x

x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Fachowcy w różnych dziedzinach, wielu
emerytowanych
Właściciele klubu Magnum

x

Głównie młodzież

x

Rada solecka, OSP,
Kulisy Powiatu, NTO, Spiker

x

x

x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki

Strony www
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Przewodnik Dzieje Ziemi Oleskiej.
Opracowania dotyczące Parafii w
Wysokiej.
Nieaktualna – nieoficjalna strona wsi
www.wachow.cba.pl

x
x
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Działająca we wsi OSP.
2. Zabytkowy, drewniany kościół pw. Św.
Wawrzyńca.
3. Istniejąca infrastruktura techniczna:
wodociąg, telefony, oświetlenie.
4. Aktywne uczestnictwo szkoły w życiu
kulturalnym wsi.
5. Dobry standard mieszkań.
6. Gospodarstwa rolne na wysokim poziomie.
7. Położenie w pobliżu drogi wojewódzkiej.
8. Istniejące tereny leśne bogate w runo
leśne.
9. Duża ilość fachowców w dziedzinie
rolnictwa i budownictwa.
10. Położenie wsi z dala od zakładów
przemysłowych, cisza, czyste powietrze,
11. Znajomość języka niemieckiego wśród
mieszkańców.
12. Aktywny udział mieszkańców wsi w
imprezach i uroczystościach.
13. Miejsca pamięci o które dbają
mieszkańcy.
14. Plac pod boisko sportowe.
15. Plac pod rozbudowę zaplecza świetlicy.
16. Istniejący plac zabaw obok szkoły.
17. Pomoc mieszkańców w realizacji
projektów.
18. Szkoła i plac wokół szkoły.
19. Przedszkole.
20. Otwarty na współpracę samorząd gminny.
21. Magnum Club.
22. W miarę dobrze zagospodarowana
przestrzeń publiczna.
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SŁABE STRONY
1. Niedostateczne oświetlenie wsi,
2. Brak funduszy na realizację planów,
3. Słabe gleby,
4. Brak kanalizacji,
5. Brak klubu wiejskiego,
6. Brak chodników we wsi,
7. Nieuzbrojone tereny pod inwestycje,
8. Bardzo słabe połączenia komunikacyjne z
gminą ,
9. Nikły dostęp do Internetu,
10. Brak promocji wsi,
11. Migracje i emigracje mieszkańców wsi,
12. Niski przyrost naturalny,
13. Zły stan techniczny świetlicy.
14. Szkody łowieckie
15. Zły stan techniczny dróg.
16. Brak wiejskiego placu zabaw.

Strona 9

SZANSE
1. Przystąpienie do programu odnowa wsi,
2. Możliwość wykorzystania budynku
przedszkola na działalność społeczną
mieszkańców,
3. Położenie blisko Olesna,
4. Budowa placu zabaw,
5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
poprzez wykonanie dodatkowego oświetlenia i
budowę chodników,
6. Budowa kanalizacji,
7. Zaktywizowanie młodzieży do działania na
rzecz wsi,
8. Poprawa estetyki wioski,
9. Poprawa jakości dostępu do Internetu.

ZAGROŻENIA
1. Brak koncepcji zagospodarowania byłego
PGR.
2. Brak funduszy gminnych i z innych źródeł,
3. Mały przyrost naturalny,
4. Słaby przepływ informacji,
5. Wyjazdy młodych ludzi za granicę,
6. Utrudnienia w doradztwie.

Wachów strażnica OSP.
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7. Wizja
Wieś zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów życia. Wysoki poziom infrastruktury
technicznej, społecznej, silna tożsamość zapewniają mieszkańcom spokojny byt.

Wachów – panorama wsi.

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

Strona 11

8. Planowane działania do realizacji w sołectwie Wachów na lata 2017-2025.
Cel

Projekty, przedsięwzięcia
służące osiągnięciu celów

Termin
realizacji

Źródła
finansowania

1. Zagospodarowanie
wiejskiej przestrzeni
publicznej
2. Zagospodarowanie
i modernizacja
terenów
rekreacyjnych i miejsc
spotkań.
3. Kultywowanie
tradycji i gwary
śląskiej.
4. Stworzenie oferty
edukacyjnej dla
mieszkańców.

1. Poprawa stanu technicznego
parkingów we wsi.

2017 - 2025

Środki gminy/
Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki
Środki gminy/
Środki zewnętrzne

5. Poprawa stanu
bezpieczeństwa na
drogach.

1. Wprowadzenie nowych
punktów oświetleniowych.
2. Dodatkowe oznakowanie ulic
we wsi.
3. Wystąpienie do Policji o
dodatkowe patrole.
1. Budowa kanalizacji na terenie
całej wsi.
2. Naprawa i remonty dróg
wiejskich.
3. Utworzenie ścieżek
rowerowych do sąsiednich
miejscowości i Olesna.
1. Organizacja festynu
rodzinnego.
2. Organizacja innych imprez
zgodnie z potrzebami
mieszkańców.

6. Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej.

7. Zwiększenie
poziomu integracji
mieszkańców.

1. Wykonanie siłowni
2017 - 2025
zewnętrznej dostępnej dla
wszystkich mieszkańców.
2. Rozbudowa istniejącego placu
zabaw.
1. Organizowanie tradycyjnych
2017 - 2025
imprez dla mieszkańców, np.
św. Marcin, Jasełka.
1. Przygotowanie propozycji
2017-2019
szkoleń dla mieszkańców:
1.1. Kurs tańca.
1.2. Kurs rękodzieła.
1.3. Kurs nauki języka
angielskiego.
1.4. Kurs komputerowy.

Środki własne

Fundusz sołecki/
Środki własne

2017 - 2020

Środki gminy/
Środki pomocowe

2017 - 2020

Fundusz sołecki/
Środki zewnętrzne

2017 - 2025

Fundusz sołecki

Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Kucoby na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Kucoby powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Kucoby zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Po 1922 r. w rejonie Kucob przebiegała granica polsko-niemiecka.

Panorama wsi.

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Kucoby są wsią leżącą we wschodniej części gminy, na skraju gminy i województwa
opolskiego. Wieś administracyjnie należy do gminy Olesno. Położona jest z dala od głównych
dróg co powoduje, że panują tu dobre warunki do prowadzenia spokojnego życia.
Zainteresowanie osiedlaniem się w Kucabach widać szczególnie po ilości nowych domów,
które tu powstały. Wieś jest otoczona lasami. Przez wieś przepływają rzeka Liswarta i rzeka
Prąd oraz kilka cieków wodnych.
Powierzchnia sołectwa wynosi 382 ha. Według danych z Urzędu Miejskiego w Oleśnie
mieszka tu obecnie ok. 170 mieszkańców.
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Położenie miejscowości Kucoby

4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.
W Kucobach największym problemem dla mieszkańców był brak świetlicy wiejskiej i
jakiegokolwiek zaplecza dla mieszkańców. Problem udało się zniwelować po wybudowaniu
strażnicy OSP, przy której powstała również sala z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Przez
kilka lat budynek został otynkowany i pomalowany, dokonano również częściowego
wyposażenia sali i zaplecza kuchennego. Pojawiły się stoły, krzesła oraz naczynia i drobny
sprzęt AGD. Uporządkowano teren wokół strażnicy – utwardzono teren, nasadzono krzewy
ozdobne, wybudowano stałe miejsce na ognisko, wykonano boisko do piłki siatkowej.
Pojawił się także plac zabaw dla dzieci. Cały ten teren nabrał nowego wyglądu, a wieś zyskała
piękny i funkcjonalny obiekt, a całość stała się „centrum” życia na wsi. We wsi zmiany są
widoczne w jakości dróg, część z nich ma nową nawierzchnię. Pojawiły się także nowe lampy
poprawiając stan oświetlenia, np. na ul. Boreckiej, Słonecznej, Akacjowej, w centrum
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sołectwa. Nowego wyglądu nabrał wyremontowany przystanek, ładnie komponujący się z
otoczeniem. Nad stawem wyremontowano pomosty dla wędkarzy. Ulice zyskały tablice z
nazwami, pojawiło się także wiele domów nowych mieszkańców. Mając dobre zaplecze
zaczęto organizować imprezy dla mieszkańców, które na pewno przyczynią się do ich
integracji. Ważnym punktem dla mieszkańców jest plac zabytkową kapliczką służący do
spotkań i kultywowania tradycji religijnych.
Choć potrzeby mieszkańców są jeszcze duże to widać w Kucobach wielką zmianę w
jakości życia wspólnotowego.

5. Analiza zasobów

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyróż
niając
e

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

Krajobraz wiejski, duża ilość lasów

stan środowiska

Dobry, czyste powietrze

x

walory klimatu

Zmienny, typowy dla regionu

x

walory szaty roślinnej

Lasy mieszane

x

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

Staw

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna łowna, łabędzie. Siedliska
kaczek.
Rzeka Prąd, stawy, liczne cieki wodne

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne
gleby

Piaszczyste, słabej klasy

kopaliny

Niewielkie ilości piasku i żwiru

x

x
x
x

x
x

walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

w starej części wsi zabudowa tradycyjna –
czerwona cegła,
Remiza OSP wraz z salą, drogi w dobrym
stanie, tereny publiczne zagospodarowane
i zadbane,
Estetyczna zabudowa jednorodzinna

zabytki i pamiątki historyczne

Kapliczka z 1902 r.

walory przestrzeni wiejskiej publicznej

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

x
x
x
x

Strona 6

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki

Odpust przy kapliczce.

x

tradycje, obrzędy, gwara

Zachowana gwara, dożynki

x

legendy, podania i fakty historyczne

Pierwsza huta żelaza

X

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

x

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy
specyficzne potrawy
dawne zawody
zespoły artystyczne, twórcy

DFK

x

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

Na terenie wsi występują działki pod
zabudowę
W prywatnych rękach

x
X

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów

Plac obok strażnicy OSP, Plac z kapliczką,
boisko
Sala OSP, kapliczka
Boisko do piłki siatkowej
Staw, łąki

sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

x
x
x
X

Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
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Wieś jest zwodociągowana, wyposażona w
przepompownię
Asfaltowe, tłuczniowe, częściowo
oświetlone
Przystanek autobusowy
Sieć telefoniczna stacjonarna i komórkowa
bez problemów, dostęp do Internetu

x

x
X
x
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ograniczony
Sieć komórkowa dostępna

telefonia komórkowa
inne

x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )

w gospodarstwach rolnych
indywidualnych, firmy budowlane

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle

bar
W ośrodku ZHP
Kilkanaście o zróżnicowanym profilu
hodowla trzody, uprawy ziemniaków,
jęczmienia, żyta, kukurydzy

x

X
x
x
x

możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii
Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Osoby z dostępem do internetu

x

Rada solecka, OSP
NTO, Kulisy Powiatu, Telegraf Oleski

x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Wyremontowany budynek strażnicy
OSP.
2. Plac zabaw obok strażnicy.
3. Sala w remizie OSP jako miejsce
spotkań, imprez okolicznościowych i
tradycyjnych.
4. Walory krajobrazu sprzyjające pieszym
wycieczkom, jeździectwu, wycieczkom
rowerowym.
5. Powolna ale skuteczna integracja
ludności rdzennej z ludnością napływową.
6. Podnoszenie poziomu wykształcenia
młodzieży.
7. Podejmowanie skutecznych działań w
celu zatrzymania młodzieży na wsi.
8. Organizowanie imprez sportowo –
rekreacyjny dla dzieci i młodzieży.
9. Staw dla wędkarzy.
10. Większa ilość lamp i z tym związana
poprawa stanu oświetlenia.
11. Częściowo nowa nawierzchnia na
wiejskich ulicach.
12. Oznakowanie nazw ulic.
13. Dość duża ilość nowych domów i z
tym związana większa ilość mieszkańców.
14. Wyremontowane pomosty dla
wędkarzy nad stawem.
15. Boisko do piłki siatkowej obok
strażnicy OSP.
16. Stałe miejsce na ognisko przy
strażnicy.
17. Imprezy okolicznościowe dla
wszystkich mieszkańców.
18. Plac z zabytkową kapliczką.
19. Odremontowany przystanek i plac
obok niego.

1. Brak jednomyślności wśród
mieszkańców wsi do podejmowanych
zadań.
2. Spadek liczby urodzeń dzieci.
3. Słaba i powolna integracja ludności
napływowej i miejscowej.
4. Mała liczba aktywnych działaczy.
5. Mała ilość ścieżek rowerowych.
6. Zaniedbany teren po byłym kąpielisku.
7. Brak tablic informacyjnych z planem
wsi.
8. Istnienie stawu nie przekłada się na
interes wsi.
9. Nieoznakowane szlaki turystyczne –
piesze i rowerowe.
10. Nierównomierne oświetlenie
miejscowości.
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SZANSE

1. Możliwość dofinansowania wsi z
funduszy unijnych.
2. Możliwość wznowienia działalności
ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego.
3. Utworzenie nowych miejsc pracy.
4. Stworzenie dobrych warunków do
wypoczynku.
5. Wzrost liczby mieszkańców.
6. Rozbudowa osiedla nowych domków.
7. Możliwość otwarcia sklepu.
8. Swobodna możliwość dojazdu do wsi z
wszystkich stron.
9. Powolna ale systematyczna integracja
ludności miejscowej z napływową.
10. Możliwość wykorzystania zbiornika
wodnego do celów rekreacyjnych.
11. Wsparcie ze strony gminy w
programie odnowy wsi.
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ZAGROŻENIA

1. Zbyt duża ingerencja w środowisko
naturalne, szczególnie turystów.
2. Migracja młodzieży w celach
zarobkowych za granicę.
3. Brak kanalizacji – zanieczyszczenie
cieków wodnych.
4. Brak zainteresowania ze strony
właścicieli byłego ośrodka
wypoczynkowego uruchomieniem
działalności rekreacyjnej.

Strona 10

7. Wizja
Wieś uporządkowanej przestrzeni, zarówno prywatnej jak i publicznej. Nowa i stara
zabudowa stanowią ciekawą kompozycję i dobrze wpisują sie w krajobraz. Zaplecze
rekreacyjno – sportowe stwarza mieszkańcom i przybyszom dobre warunki do aktywnego
odpoczynku w ciszy i spokoju. Dodatkowym atutem są zagospodarowane zbiorniki wodne
służace ludziom w różnycm wieku.

Kucoby. Widok na zalew i byłe kąpielisko.
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8. Projekty do realizacji w sołectwie Kucoby na lata 2017-2025.
Cel

Projekty, przedsięwzięcia
służące osiągnięciu celów
1. Poprawa
1. Zwiększenie ilości
stanu
punktów oświetleniowych
bezpieczeństwa. we wsi.
2. Budowa ścieżek
rowerowych do Olesna i
sąsiednich miejscowości,
utworzenie gminnej sieci
ścieżek rowerowych. „Ścieżki
dla relaksu, zdrowia i
bezpieczeństwa”.
2. Poprawa
1. Budowa siłowni
stanu
zewnętrznej.
infrastruktury
2. Ogrodzenie terenu przy
społecznej.
OSP na którym jest plac
zabaw i boisko.
3. Powiększenie placu zabaw
i uzupełnienie nowymi
elementami.
4. Budowa wiaty przy placu
zabaw
3. Doposażenie 1. Doposażenie budynku
budynku OSP.
OSP.
4. Zwiększenie
poziomu
integracji
mieszkańców.
5. Promocja wsi

6. Zwiększenie
atrakcyjności
miejscowości.

Termin
realizacji
2017 - 2015

Źródła
finansowania
Środki gminy/
Środki
zewnętrzne

2017 - 2025

Środki gminy/
Środki
zewnętrzne/
Fundusz
sołecki

2017 - 2019

Środki gminy

1. Organizacja spotkań
2017-2025
integracyjnych.
2. Organizacja cyklu imprez
okolicznościowych.
1. Ustawienie tablic z planem 2017 - 2018
miejscowości.
2. Opracowanie folderu o
wsi.
1. Budowa kortu
2017 - 2018
tenisowego.

Fundusz
sołecki/ Środki
własne
Środki gminy/
Fundusz
sołecki
Fundusz
sołecki/ Środki
zewnętrzne

Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Borki Małe na lata 2016 - 2025
położonej w gminie Olesno
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Borki Małe powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Borki Małe zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Pierwsza wzmianka dotycząca Borek Małych pochodzi z 1230 roku. W miejscowości
pierwszą budowlą sakralną była kaplica pod wezwaniem św. Grzegorza, która z
niewiadomych przyczyn spłonęła 29/30 marca 1230 roku. Do tej pory mieszkańcy czczą
patrona wsi św. Grzegorza. Dzień 19 marca jest dniem odpustu i odbywa się całodzienna
adoracja w Kościele. Natomiast 29 marca mieszkańcy wsi zachowują post. Początkowo
mieszkańcy chcieli, aby tego dnia wstrzymać się od używania ognia. Kościół, który obecnie
znajduje się we wsi jest stosunkowo nowy, murowany kościoła filialnego pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W dniu 15 sierpnia 1954 r. ks. Karol Tokarz dokonał
poświęcenia kościoła z polecenia Kurii Opolskiej.
Na cmentarzu we wsi znajduje się Pieta na część poległych mieszkańców poległych w
czasie I i II wojny światowej. Znajduje się również grób Nieznanego Żołnierza z paroma
nazwiskami zidentyfikowanych ciał.
W latach 1945 - 1950 Ziemia Oleska na której położone są Borki Małe wchodziły w
skład województwa Śląsko - Dąbrowskiego, z siedzibą władz wojewódzkich w Katowicach. W
1950 r. weszła w skład województwa opolskiego, a w 1975 r. województwa
częstochowskiego. Po reorganizacji administracyjnej kraju, od 1999r. ziemia oleska weszła na
powrót w skład województwa opolskiego

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Miejscowość Borki Małe położona jest w północno-wschodniej części województwa
opolskiego, na wododziale między Stobrawą, a Liswartą, co sprawia, że na terenie sołectwa
wypływa kilka niewielkich cieków. Najbliższe miasta to Olesno, Gorzów Śląski, Praszka.
Sołectwo należy administracyjnie do gminy Olesno, powiatu oleskiego, województwa
opolskiego. Wieś zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej prowadzącej do Częstochowy,
co decyduje o dogodnym dojeździe do miejscowości. Powierzchnia sołectwa wynosi 789,25
ha. Liczba ludności zamieszkująca Borki Małe to ok. 470 mieszkańców. Znaczny odsetek
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ludności posiada niskie wykształcenie co powoduje, ze nie ma dużych szans na rozwinięcie
pozarolniczej

działalności

gospodarczej

jako

alternatywnego

zatrudnienia

przy

występujących nadwyżkach siły roboczej. We wsi większość gruntów jest użytkowana
rolniczo – przeważnie jako grunty orne oraz w mniejszym zakresie jako łąki i pastwiska (w
dolinkach cieków). Lasy na terenie sołectwa zajmują ok. 20% pow. Na terenie wsi znajduje
się kilka stawów, w większości małych zbiorników rozrzuconych wśród zabudowy.
Borki Małe nie posiadają ukształtowanego tzw. centrum, chociaż częściowo taką rolę
pełni okolica OSP. We wsi, aktywnie działa 5 organizacji - OSP, LZS, Kółko Rolnicze, Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych, DFK. Dominuje zwarta zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa
zlokalizowana wzdłuż dwóch głównych ulic.
Elementy wyróżniające wieś:
- stawy,
- kościół Wniebowzięcia NMP,
- zwarta zabudowa wzdłuż dwóch głównych osi i położenie przy drodze krajowej,
- zespół rekreacyjny Hotel i Stadnina „Na kamieniu”.

Położenie Borek Małych.
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4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.

Od 2010 roku w miejscowości zaszło wiele zmian związanych z realizacją Planu
Odnowy Miejscowości. Zmiany te dokonywały się dzięki osobom działającym na wsi oraz
prywatnym inwestorom, którzy założyli we wsi gospodarstwo agroturystyczne, otworzyli
bardzo dobrze prosperującą restaurację, a obecnie prowadzą Dom weselny, przyczyniając się
w dużym stopniu do stworzenia pozytywnego wizerunku wsi.
Najważniejszą inwestycją było wybudowanie boiska sportowego dla drużyny piłkarskiej LZS
ALBOR Borki Małe. Zaadoptowano pomieszczenia budynku w którym mieści się przedszkole
na szatnie dla sportowców, doposażono drużynę w sprzęt sportowy. Przy remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej wyremontowano plac. W kościele wymieniono piec. We wsi
kultywuje się wiele tradycji, aktywną działalność prowadzą różne organizacje - OSP, DFK,
LZS, PZHGP.

5. Analiza zasobów
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyró
żniaj
ące

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

Teren z niewielkimi pagórkami

stan środowiska

Środowisko czyste, warunki klimatyczne
korzystne
Specyficzne nie występują

walory klimatu
walory szaty roślinnej

x
x

Roślinność zróżnicowana, niewielka ilość
lasów głównie sosnowe

x

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.

x

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)

Niewielkie cieki wodne, zróżnicowanej
wielkości stawy

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
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wody podziemne
gleby

Średniej i słabej klasy, zróżnicowane,
gleby rdzawe

x

kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury

Tradycyjny przestrzenny układ wsi.
Zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa.
Tereny publiczne zagospodarowane
Tereny prywatne utrzymane w bardzo
dobrym stanie.
Kościół Wniebowzięcia NMP
Duża ilość zachowanych i kultywowanych
tradycji: Gaik, krzyżoki, Mikołaje,
Żniwnioki, Brama Wielkanocna, warta
strażaków przy Boźym Grobie, Gonitwa
Hubertusowa.

walory przestrzeni wiejskiej publicznej
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
zabytki i pamiątki historyczne
osobliwości kulturowe

x
x
x
x

x

miejsca, osoby i przedmioty kultu

x

święta, odpusty, pielgrzymki

Dożynki zwane tu Żniwniokami

x

tradycje, obrzędy, gwara

Gwara powszechnie używana

X

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

x

legendy, podania i fakty historyczne
przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy
specyficzne potrawy
dawne zawody
zespoły artystyczne, twórcy
Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

Są prywatne i gminne.

x

Pojedyncze domy

x

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
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Plac obok OSP, przedszkola i boiska
Sala OSP
Boisko
Plac zabaw dla dzieci

X
x
x
X
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szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

Funkcjonuje oddział przedszkolny

x

Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu

telefonia komórkowa
inne

Wieś jest zwodociągowana

x

Drogi w dobrym stanie, oświetlenie
niewystarczające
Przystanek autobusowy,
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu w miarę
dobry
Sieć komórkowa dostępna

x
X
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )
znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

Albor Borki Małe

x

Restauracja „Na kamieniu”
Hotel i stadnina,
Funkcjonuje kilka gospodarstw,
Uprawy tradycyjne

x
x
x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
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Fachowcy w różnych dziedzinach, wielu
emerytowanych
Właściciele miejscowych firm

Rada solecka, OSP, LZS, DFK, PZHGP
Kulisy Powiatu, Spiker, NTO

x
x

x
x
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Współpraca zagraniczna i krajowa
Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www

Przewodnik po Ziemi Oleskiej

x

6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT).
MOCNE STRONY
1. Sklep
2. Niezła baza i infrastruktura turystyczna,
3. Stadnina koni,
4. Restauracja i kręgielnia,
5. Miejsca noclegowe,
6. Bar,
7. Dom seniora,
8. Kościół,
9. Przedszkole,
10. Korzystne położenie komunikacyjne.
11. Sala w remizie OSP wykorzystywana dla
wiejskich spotkań i imprez,
12. Liczne imprezy, w tym: dożynki, jasełka,
choinka dla dzieci, zabawa karnawałowa,
zebrania wiejskiej mniejszości niemieckiej, dzień
kobiet
13. Kultywowane tradycje m.in. krzyżoki,
Mikołaje, gaik,
14. Wiele grup i organizacji: LZS „Albor Borki
Małe”, OSP, DFK, Zespół Muzyczny „Aksamit”,
Orkiestra Dęta, Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych.
15. Dobrze funkcjonujące gospodarstwa rolne,
16. Plac zabaw przy przedszkolu, boisko,
17. Zwodociągowana wieś.
18. Małe firmy usługowe,
19. Wielokulturowość,
20. Walory przyrodnicze w pobliżu wsi
sprzyjające rekreacji (lasy),
21. Aktywnie działająca OSP,
22. Uczestnictwo w Programie Odnowy Wsi
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SŁABE STRONY
1. Częściowo brak chodnika i oświetlenia
na ul. Kościelnej
2. Brak bezpiecznej ścieżki rowerowej dla
mieszkańców,
3. Brak miejsca spotkań dla młodzieży,
4. Słaby zasięg telefonów komórkowych
5. Niedostateczny dostęp do Internetu,
6. Brak miejsca spotkań, organizacji
festynów i imprez dla mieszkańców na
świeżym powietrzu,
7. Brak szkoły,
8. Niebezpieczne przejście przez drogę
krajową na teren stadniny koni,
9. Mała liczba dzieci w przedszkolu,
10. Brak kanalizacji i gazu,
11. Mała liczba miejsc pracy poza
rolnictwem
12. Brak parkingu przed przedszkolem,
13. Ogrodzenie przy kościele wymagające
odnowienia,
14. Niewystarczająco wyposażona sala
OSP,
15. Niepełny sprzęt pożarniczy.
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SZANSE

1. Możliwość uzyskiwania środków finansowych
na poprawę jakości życia.
2. Współpraca z gminą Olesno.
3. Współdziałanie z LGD Dolina Stobrawy.
4. Możliwość uzyskania wsparcia dla
powstających firm na terenach wiejskich.
5. Rosnący popyt na aktywne formy spędzania
wolnego czasu w czystym nieskażonym
środowisku
6. Rosnący rynek zbytu na żywność ekologiczną
7. Rozwój gospodarstw agroturystycznych i
ekologicznych
8. Wzrost zainteresowania obszarami wiejskimi
jako miejscem zamieszkania i spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców zarówno
Polski, jak i pozostałych krajów Unii
Europejskiej.

ZAGROŻENIA

1. Marginalizacja i wyludnienie obszarów
wiejskich
2. Niestałość polityki finansowej państwa
3. Dalsze wyludnienie obszarów
wiejskich,
4. Wzrost średniej wieku, wywołany
szczególnie odpływem młodzieży
5. Globalizacja i produkcja masowa
prowadząca do spadku konkurencyjności
tradycyjnych lokalnych firm
6. Niska siła nabywcza ludności polskiej,
7. Ograniczone możliwości dywersyfikacji
zatrudnienia osób odchodzących z
rolnictwa

Panorama wsi.
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7. Wizja wsi
Borki Małe, wieś pracowitych i aktywnych mieszkańców, zadbana, czysta i
bezpieczna, w której kultywowane są różne tradycje. W przestrzeni społecznej działają
organizacje integrujące mieszkańców na wielu płaszczyznach.

Kościół w Borkach Małych.
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8. Program długoterminowy rozwoju sołectwa Borki Małe na lata 2017-2025.
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane

Cele jakie musimy osiągnąć

Projekty, przedsięwzięcia służące
osiągnięciu celów

Termin
realizacji*

Źródła
finansowania*

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Poprawa stanu integracji 1.Organizowanie spotkań byłych i
społecznej.
obecnych mieszkańców Borek
Małych.
2. Kultywowanie bogatych i
różnorodnych tradycji.
3.Organizacja kursów o różnej
tematyce.
4. Organizacja festynu rodzinnego.
2. Wzmocnienie wizerunku
wsi

2017-2020

2017-2020
2017-2020
2017-2020

Środki własne/
Fundusz sołecki
Fundusz sołecki/
Srodki własne
Środki własne/
Środki gminy/ EFS
Środki własne/
Fundusz sołecki
Środki własne/
Praca własna

1. Wykonanie tablic informacyjnych 2017
o miejscowości.
2. Połączenie wsi z innymi
2017-2020
Środki gminy/Środki
miejscowościami za pomocą ścieżek
pomocowe
rowerowych.
3. Wykonanie przystanków przy ul. 2017-2018
Środki gminy
Kościelnej i Oleskiej.

B. STANDARD ŻYCIA
1. Poprawa i rozwój
infrastruktury społecznej.

1. Zagospodarowanie otoczenia
boiska przez utwardzenie
nawierzchni.
2. Wymiana drzwi wejściowych do
przedszkola.
3. Modernizacja placu zabaw obok
przedszkola.

2017-2020

4. Wymiana podłogi na dużej sali
OSP.
5. Montaż altanki z grillem.

2017-2018

2017
2017-2020

2017-2020

7.Wykonanie małego boiska do piłki 2017-2020
nożnej i siatkówki.
8. Budowa siłowni w plenerze.
2. Poprawa bezpieczeństwa 1. Uzupełnienie stanu oświetlenia
i stanu infrastruktury
wsi.
technicznej.
2. Budowa parkingu przy
przedszkolu,
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2018
2017-2020

2017-2018

Fundusz sołecki/
środki pomocowe
Środki gminy
Własna
praca/Fundusz
sołecki/ Środki
pomocowe/ środki
gminy
Środki własne/
Środki pomocowe
Środki
własne/Fundusz
sołecki
Praca własna/
Fundusz sołecki/
Środki gminy
Środki pomocowe/
Fundusz sołecki
Środki gminy/Środki
pomocowe/Praca
własna
Środki gminy/
Fundusz sołecki
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3. Rozwijanie infrastruktury
związanej z bezpieczeństwem
mieszkańców, np. chodnik przy ul.
Kościelnej i Oleskiej.
4. Budowa kanalizacji obejmującej
całą wieś.
5. Poprawa stanu nawierzchni dróg,
np. ulicy Brodackiego.

2017-2025 Środki pomocowe/
praca własna/
Środki gminy
2018-2023 RPO/ Środki
WFOŚiGW/ środki
gminy
2017-2020 Środki
Gminne/RPO/
Środki pomocowe

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Wzrost poziomu
współdziałania
mieszkańców.

2. Edukacja dla wszystkich
mieszkańców. Pogłębianie
wiedzy, umiejętności i
doświadczeń przez
mieszkańców wsi.

D. BYT
1. Promocja wsi

1. Wymiana mebli w kuchni OSP –
przygotowanie do możliwości
organizacji różnych szkoleń.
2. Organizacja spotkania
poświeconego racjonalnemu
żywieniu oraz zagospodarowaniu
ogródków przydomowych.
3. Kontynuacja spotkań
mieszkańców z okazji różnych świąt,
np. Dnia Kobiet, wigilijne i
noworoczne, andrzejki itp.
4. Spotkania na siłowni plenerowej,
propagowanie zdrowego trybu
życia.
1. Organizacja kursów, np:
- kurs zdrowego żywienia,
- florystyka,
- kurs tańca,
- kurs udzielania pierwszej pomocy,
- kurs komputerowy 40+
2. Organizacja spotkań dla dzieci
związanym z bezpieczeństwem i
zagrożeniami, m.in. kurs udzielania
pierwszej pomocy
3. Organizacja warsztatów
kulinarnych – dla dorosłych,
młodzieży i dzieci.

2017

2017

2017-2020

Praca własna/
Środki własne

2017-2020

Środki własne

2017-2020

Środki własne

2018

Środki własne

2017

Środki własne

1. Upowszechnienie informacji o wsi 2017
na portalach społecznościowych.
2. Udział w różnych uroczystościach 2017-2020
na terenie gminy, powiatu i
województwa.
2017
3. Poprawa jakości odbioru
Internetu i telefonów komórkowych.
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Środki
własne/Fundusz
sołecki
Środki własne

Środki
własne/Środki
Gminne
Środki własne/Środki
gminne
Środki własne/
Fundusz sołecki
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2. Rozwój przedsiębiorczości 1. Organizacja imprez przynoszących 2017-2020
oraz zarobkowanie przez
zyski stowarzyszeniu.
mieszkańców wsi.
2. Szkolenia z przedsiębiorczości na 2017
terenach wiejskich

Środki własne
Środki gminne

Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Borki Wielkie na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Borki Wielkie powstała zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z
13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Borki Wielkie zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Najstarszym dokumentem, który wspomina o miejscowości Borki Wielkie, jest
sporządzona 9 kwietnia 1193 roku bulla protekcyjna papieża Celestyna III skierowana do
o.Alarda opata klasztoru Augustianów we Wrocławiu. W dokumencie tym papież wylicza
wszystkie posiadłości klasztoru Augustianów we Wrocławiu, m.in. także wieś Borki.
Następna wzmianka o wsi pochodzi z listu kanonika do przełożonego klasztoru NMP we
Wrocławiu. W 1230r. książę wrocławski Henryk Brodaty podarował Borki Wielkie i Małe
klasztorowi kanoników regularnych w Zarzyskach (obecnie Skrońsko), a w 1374r. wsie stały się
własnością klasztoru Augustianów w Oleśnie.
Ważnym wydarzeniem dla wsi był przemarsz wojsk Jana Zamojskiego pod Byczynę w
1588r., gdzie pokonany został Maksymilian Habsburski.
Pod koniec XVII wieku zadecydowano, że w Borkach Wielkich wybudowany zostanie
kościół filialny. Akt fundacyjny sporządzony został w dniu 23 marca 1697 roku.
Zadecydowano, że kościółek będzie pod wezwaniem świętych Bartłomieja i Marcina.
Obowiązek budowy spoczął na mieszkańcach wsi, z czego wywiązali się znakomicie,
ponieważ prace budowlane ukończono jeszcze tego samego roku. Świątynia miała jednak
niewielkie rozmiary. Z czasem, gdy wieś stawała się coraz ludniejsza i kościółek okazał się za
ciasny, zadecydowano o jego rozbudowie. W 1789 roku pod kierunkiem mistrza ciesielskiego
Szymona Stadko dobudowano dzwonnicę i zadaszenie. Nabożeństwa odprawiane w nim były
tylko w święta.
W 1760 roku w Borkach zaczęto wypalać węgiel drzewny oraz wytapiać żelazo
pozyskiwane z rud darniowych pochodzących z Bodzanowic i Kucob. Na Kuźnicy znajdował
się piec do wypalania rudy oraz wytwórnia mąki ziemniaczanej. Przy młynie także powstał
piec, lecz z uwagi na zbyt małe pokłady rudy produkcję szybko ukończono. W okresie tym
powstaje także we wsi pierwsza drewniana szkoła działająca do roku 1840, kiedy to z
powodu dużej ilości dzieci (ok. 200) wybudowano nową, większą szkołę. W 1811 roku
założone zostały przez braci Jordanów dwie kolonie, którym bracia nadali nazwy od swych
imion: Christiansthal (Kolonia) i Gottliebenthal (Kuźnica). W 1870 roku powstają budynki
leśnictwa, a w 1872r. powstaje królewski majątek ziemski z filią na Kuźnicy oraz domy
mieszkalne dla robotników. W 1894r. wybudowano nową szkołę w miejscu, gdzie obecnie
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znajduje się Dom Opieki Społecznej, wtedy też wieś otrzymuje pierwsze połączenie
telefoniczne, a telefon mieści się w szkole.
Z początkiem XX w. zaczyna się okres obecności i pracy duszpasterskiej Franciszkanów
czyli Zakonu Braci Mniejszych z wrocławskiej prowincji Świętej Jadwigi. Po uzyskaniu
zezwolenia na osiedlenie się braci mniejszych w Borkach zakonnicy uzgodnili sprawę
tymczasowego zamieszkania. Swój dom udostępnił Franciszkanom Franciszek Wróbel. Na
pamiątkę tamtego wydarzenia wybudowana została kapliczka. Uroczyste wprowadzenie
Franciszkanów miało miejsce w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 23 kwietnia 1905 roku.
Wkrótce zakonnicy zaczęli czynić starania o budowę klasztoru. Prace budowlane ruszyły
wiosną 1906 roku, a zakończone zostały we wrześniu 1907 roku. Po zbudowaniu klasztoru
zakonnicy rozpoczęli starania dotyczące budowy nowego kościoła, ponieważ drewniany nie
był w stanie pomieścić mieszkańców, na owe czasy dużej już wioski. Wspaniały neogotycki
kościół wraz z 66 metrową wieżą wybudowany został w latach 1910 – 1911. Poświęcenie
nowego kościoła miało miejsce 29 listopada 1911 roku, a niecałe dwa lata później biskup
wrocławski dokonał jego konsekracji.
Gruntowne przekształcenie wnętrza świątyni miało miejsce na początku lat
sześćdziesiątych XX wieku. Powstał wtedy nowy ołtarz główny z obrazem świętego
Franciszka. Przebudowane zostały też ołtarze boczne. W kościele znajduje się tryptyk gotycki
z XV wieku przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Od 1919 roku przy
klasztorze znajduje się nowicjat, w którym bracia nowicjusze przez rok przygotowują się do
złożenia pierwszych ślubów zakonnych. W latach trzydziestych na placu kościelnym
wybudowane zostały kaplice Drogi Krzyżowej. Całkowitą niezależność od Olesna Borki
Wielkie zyskały w 1942 roku, kiedy to erygowano nową parafię, do której dołączono później
Borki Małe i Broniec.
W 1939r. wieś posiadała 3 sklepy spożywczo-kolonialne, 2 rzeźnie, 2 gospody,
piekarnię i tartak.

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

Strona 5

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Borki Wielkie, to miejscowość położona w północno-wschodniej części województwa
opolskiego, w obrębie Wyżyny Śląsko – Krakowskiej, Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, ok. 11
km na północny-wschód od Olesna. Teren wsi stanowi wysoczyzna morenowa cechująca się
rzeźbą o charakterze równinno-falistym i pagórkowatym, urozmaicona obniżeniem Łomnicy i
Liswarty. Wieś leży z dala od dużych aglomeracji miejskich, w bliskiej odległości od trasy
Olesno-Częstochowa, co decyduje o dogodnym dojeździe do miejscowości.
Powierzchnia sołectwa wynosi 2.553 hektary, a mieszka tu ok. 950 mieszkańców. Jest to
jedna z najliczniejszych wsi w gminie Olesno. Ogółem są tu 182 budynki mieszkalne, z tego
138 gospodarstw rolnych. W tej sytuacji zapewnienie odpowiednich obiektów rekreacyjnych,
w tym terenów zielonych i sportowych oraz tworzenie nowych miejsc pracy jest szczególnie
istotne.
Dominującą funkcją w obrębie miejscowości jest rolnictwo, co sprawia, że połowa
gruntów użytkowana jest rolniczo (ok. 50%) – przeważnie jako grunty orne oraz w mniejszym
zakresie jako łąki i pastwiska (w dolinkach cieków). Lasy otaczają wieś i stanowią ok. 40 %
powierzchni sołectwa. Znajdują się tu także stawy, m.in. w dolinie Łomnicy.
Borki Wielkie nie posiadają ukształtowanego terenu wspólnego tzw. centrum, chociaż
częściowo taką rolę pełni okolica kościoła i klasztoru Franciszkanów oraz tereny przyszkolne.
Zabudowę wiejską charakteryzuje wysoka estetyka i dbałość o porządek. Dominantą
przestrzenną wsi jest zespół kościelno-klasztorny.

Położenie Borek Wielkich.
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4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.
Wieś w 2001 roku, uzyskała tytuł Pięknej Wsi Opolskiej. W zasadzie od początku
udziału w programie Odnowy Wsi była jednym z liderów na Opolszczyźnie. Aktywni
mieszkańcy,

wsparcie

samorządu

lokalnego,

umiejętność

pozyskiwania

środków

zewnętrznych, wsparcie lokalnych firm wszystko to przyczyniało się do zmian następujących
we wsi.
Zmiany są widoczne we wszystkich obszarach. Dużą rolę w tym procesie zmian
odegrało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie. Ograniczamy się tu do wymienienia
najbardziej znaczący projektów i działań:
1. Remont neogotyckiej kapliczki Serca Pana Jezusa.
2. Boreckie rocznice jako czynnik rozwoju turystyki.
3. Boreckie atrakcje – co można zobaczyć i usłyszeć w Borkach Wielkich.
4. Izba Tradycji Śląskiej – co jeszcze można ocalić od zapomnienia.
5. Nagranie i wydanie płyty CD przez orkiestrę Dętą Borki Wielkie.
6. Koło DFK remont budynku i Święto Piernika.
7. Remont kościoła ojców Franciszkanów.
8. LZS _odnowienie murawy na boisku.
9. 100 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkach Wielkich.
10. Wiele zadań wykonanych dzięki wsparciu środków fundusz sołeckiego, m.in. parking i
chodnik przy szkole, syrena dla OSP, modernizacja boiska, zasilenie do altany, zakup
wyposażenia na imprezy wiejskie, remont dróg gminnych, dofinansowanie imprez sołeckich.
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5. Analiza zasobów

Wyróż
niające

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

stan środowiska
walory klimatu

wieś i jej otoczenie atrakcyjne
krajobrazowo – harmonijna zabudowa,
dominujący nad wsią kompleks kościelnoklasztorny wraz z parkiem, lasy, stawy,
doliny rzeczne.
Środowisko niezanieczyszczone

x

x

korzystne warunki klimatyczne, za
wyjątkiem dolin rzecznych
Roślinność zróżnicowana, duża ilość lasów

x

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.

x

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)

rzeka Liswarta i Łomnica, Potok Borecki,
stawy możliwe do wykorzystania dla celów
rekreacyjnych i turystycznych

walory szaty roślinnej
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

x

wody podziemne
gleby

Średniej klasy, zróżnicowane

x

kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury
walory przestrzeni wiejskiej publicznej
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
zabytki i pamiątki historyczne

osobliwości kulturowe
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Zabudowa zróżnicowana, dominuje
zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
Tereny publiczne nie w pełni wykorzystane
i zagospodarowane.
Przestrzeń prywatne w bardzo dobrym
stanie, obejścia uporządkowane.
Kościół drewniany z XVII w., Zespół
klasztorny o. Franciszkanów, liczne krzyże i
kapliczki, w tym krzyż na mogile żołnierzy
szwedzkich,
Izba Tradycji Śląskiej w szkole
podstawowej, Izba u Starki w DFK,
materiały na kasetach video , nagrania
orkiestry dętej; Ścieżka Turystyczna
promująca osobliwości historyczne i
przyrodnicze.

x
x
x

x

x
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miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne
przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy

specyficzne potrawy

Kościół św. Franciszka
Tradycyjne Święta katolickie, odpust
parafialny
- wiele kultywowanych tradycji takich jak:
Dożynki, Gaik, Staż przy Bożym Grobie,
misterium na Św. Marcina, Gonitwa
Hubertusowa, Orszak Św. Mikołaja,
oraz szczególnie: kwietne dywany w Boże
Ciało i ogromna szopka w kościele
o.Franciszkanów,
- Gwara znana i kultywowana głównie w
szkole.

x

Znana historia wsi
- kroniki działających organizacji, gazetka
parafialna, , widokówki.
- posłowie do sejmu pruskiego
Symiga, Ugi – nazwy kompleksów leśnych,
Dziubki, Ligendzówka - dzielnice Borek
Wielkich
Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

x

x

x

x
x
x
x

dawne zawody
zespoły artystyczne, twórcy

Orkiestra dęta,

x

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

W rękach prywatnych

X

Pojedyncze domy
Budynek młyna

x
x

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
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Plac obok szkoły, plac obok budynków
klasztornych, plac obok DFK
Sala przy OSP, sale w budynku DFK
Boisko obok szkoły
Plac przy kościele, plac zabaw, staw
gminny do zagospodarowania, stadnina
koni
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Zakład opiekuńczo – leczniczy
prowadzony przez siostry służebniczki

X
x
x
X

x
x
x
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placówki służby zdrowia
Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi

Wieś jest zwodociągowana

przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa
inne

Droga powiatowa w niezbyt dobrym
stanie, boczne drogi w dobrym stanie
Parking obok kościoła, przy budynku OSP,
obok szkoły, chodniki częściowo
niewystarczające
Przystanek autobusowych,
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu dobry
Sieć komórkowa dostępna

x
x
x
X
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )

W gospodarstwach rolnych, drobnych
zakładach usługowych

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

Bar
W gospodarstwie agroturystycznym, w
stadninie koni
Kilka dużych gospodarstw
Uprawy roślinne zróżnicowane

x

x
x
x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę
środki wypracowywane

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi
Kilka zrealizowanych projektów z różnych
źródeł finansowania.

x
x

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
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O. Bonawentura

Fachowcy w różnych dziedzinach, wielu
emerytowanych
Właściciele miejscowych firm
Internet dostępny dla wszystkich
chętnych, wiele osób z umiejętnościami w
zakresie IT
- aktywnie działająca grupa odnowy wsi
- „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki

x

x
x
X

x

Strona 10

Wielkie”,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Boreckie Stowarzyszenie Muzyczne,
- orkiestra dęta,
- parafialny zespół Caritas,
- LZS,
- chórek dziecięcy „Ptaszki św. Franciszka”,
- Zakon św. Franciszka,
- Zakon Sióstr Służebniczek NMP
- Rada sołecka
Kulisy Powiatu, NTO
Współpraca z misjonarzami z Zakonu
Franciszkanów

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki

Strony www
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monografia parafii pt. „Franciszkanie w
Borkach” i „100 lat przybycia
franciszkanów do Borek Wielkich 19052005”, „Borki Wielkie” – wydanie
albumowe; „Przewodnik po Borkach
Wielkich – osobliwości historyczne i
przyrodnicze”.
www.borkiwielkie.pl
www.lzsborkiwielkie.futbolowo.pl

x

x
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Gospodarstwo agroturystyczne z
miejscami noclegowymi.
2. Hodowla danieli.
3. Stadnina koni.
3. Staw gminny.
4. Park przy kościele.
5. Duże boisko przy szkole.
6. Ogólnodostępny plac zabaw.
7. Sala przy remizie strażackiej z zapleczem
kuchennym.
8. Budynek DFK z salą pamięci (ludową) i
zapleczem socjalnym.
9. Izba Tradycji Śląskiej przy szkole.
10. Zabytkowy drewniany kościół.
11. Kompleks kościelno-klasztorny zakonu
o.Franciszkanów.
12. Kaplice drogi krzyżowej.
13. Liczne kaplice i krzyże przydrożne
(zinwentaryzowane i opisane).
14. Szopka - jedna z największych w Polsce (w
kościele Św. Franciszka).
15. Nabożeństwa kolędowe.
16. Liczne tradycje i obrzędy kultywowane do
dziś (Hubertus, Św. Marcin, kwietne dywany
w Boże Ciało, warta przy Bożym Grobie,
Mikołajki, kolędnicy misyjni, Gaik, Jasełka)
17. Klasztor Sióstr Służebniczek wraz z
ogrodami.
18. Dom opieki prowadzony przez siostry.
19. Aktywni mieszkańcy zaangażowani w
życie społeczne (liczne imprezy i inicjatywy),
20. Liczne i aktywnie działające organizacje i
grupy (LZS, DFK, OSP, Parafialny Zespół
Caritas, Boreckie Towarzystwo Muzyczne,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie,
Koło Łowieckie.
21. Orkiestra o 100-letniej tradycji, występy
zagraniczne.
22. Piękne położenie miejscowości, z dala od
głównej drogi, wśród lasów, przy dolinie
Łomnicy.
23. Harmonijny krajobraz i walory
przyrodnicze sprzyjające rekreacji (lasy,
jagody, grzyby),
24. Wodociąg.
25. Miejsce imprez i festynów ze sceną
plenerową.
26. Boisko przyszkolne.
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SŁABE STRONY
1. Brak kanalizacji komunalnej
2. Brak pełnej monografii wsi
3. Staw wymagający zagospodarowania
4. Konieczna rewitalizacja i
zagospodarowanie parku przykościelnego
5. Niewystarczająca ilość ławek we wsi.
6. Mało zieleni przy placu zabaw i przy boisku
7. Zły stan techniczny zabytkowego kościoła
drewnianego.
8. Brak środków na remont drewnianego
kościoła.
9. Stan techniczny dróg wiodących do
przysiółków.
10. Niewystarczające oświetlenie wsi
szczególnie w częściach oddalonych od
głównej części.
11. Część krzyży i kapliczek wymaga
odnowienia
12. Promocja wsi wymaga kompleksowego
podejścia.
13. Mała liczba dzieci
14. Niewystarczająca ilość tablic z
oznakowaniem ciekawostek i zabytków we
wsi.
14. Brak restauracji.
15. Słaba infrastruktura turystyczna (trasy
rowerowe, ścieżki edukacyjne, wiaty itp.)
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27. Aktywna, prężnie działająca szkoła, liczne
inicjatywy, w tym kultywowanie tradycji oraz
projekty dot. zachowania lub odtworzenia
historii wsi
28. Stosunkowo liczne punkty handlowe i
usługowe (bar, sklepy itp.)
29. Dobry dojazd z drogi wojewódzkiej 494.
30. Bogata i znana historia wsi.
31. Kilka obiektów zabytkowych.
32. Opracowania literackie o historii i
współczesności Borek Wielkich.
33. Sławne osobistości związane ze wsią
(Remigiusz Józef Gruca – rektor Wyższego
Seminarium Duchownego o.Franciszkanów
we Wrocławiu, Marcin Gorzołka, Józef
Ligendza – posłowie do Sejmu Pruskiego)
SZANSE
1. Możliwości uzyskania dofinansowania w
ramach poprawy jakości życia i różnicowania
gospodarki wiejskiej
2. Rosnący popyt na aktywne formy
spędzania wolnego czasu w czystym
nieskażonym środowisku
3. Rosnący rynek zbytu na żywność
ekologiczną
4. Rozwój gospodarstw agroturystycznych i
ekologicznych
5. Wzrost zainteresowania obszarami
wiejskimi jako miejscem zamieszkania i
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
zarówno Polski, jak i pozostałych krajów Unii
Europejskiej.
6. Zwiększenie ilości informacji o wsi.
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ZAGROŻENIA
1. Marginalizacja i wyludnienie obszarów
wiejskich
2. Niestałość polityki finansowej państwa
3. Dalsze wyludnienie i wzrost średniej wieku,
wywołany szczególnie odpływem młodzieży
4. Globalizacja i produkcja masowa
prowadząca do spadku konkurencyjności
tradycyjnych lokalnych firm
5. Niska siła nabywcza ludności polskiej
6. Ograniczone możliwości dywersyfikacji
zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa
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7. Wizja
Borki Wielkie – interesujace i atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i gości, zachęcają do
zamieszkania. Oferująca ciekawe miejsca, niespotykaną historię i kultywowane tradycje
z przeszłości.

Borki Wielkie z lotu ptaka.
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8. Program długoterminowy rozwoju sołectwa Borki Wielkie na lata 20172025.
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane

Cele jakie musimy osiągnąć

Projekty, przedsięwzięcia służące
osiągnięciu celów

Termin
realizacji*

Źródła
finansowania*

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Zwiększenie atrakcyjności 1. 1. Remont zabytkowego kościoła
miejscowości.
drewnianego.
1.2. Zabezpieczenie ppoż. i
antywłamaniowe kościoła.
2.1. Oczyszczenie stawu.
2.2. Zagospodarowanie terenu
wokół stawu – ścieżki spacerowe,
ławeczki.
3.Pobudzenie świadomości
mieszkańców o historyczno –
kulturowej wartości wsi.
4. Urządzenie punktu widokowego
na wieży kościoła.
5. Doposażenie Izby Tradycji Śląskiej.

2017-2022

6. Remont krzyży i kapliczek
przydrożnych.
1. Organizacja imprez z udziałem
partnerów zagranicznych.
2. Połączenie wsi z innymi
miejscowościami za pomocą ścieżek
rowerowych.
3. Wykonanie tablic reklamujących
zasoby wsi

2017-2020

1. Termomodernizacja budynku
szkoły połączona z remontem
poddasza.
2. Zagospodarowanie placu
kościelnego – chodniki, ławeczki,
miejsce wypoczynku.

2017-2018

2. Wzmocnienie wizerunku
wsi

Środki MKiDN/
RPO/ Fundusze
zewnętrzne

2017-2019
RPO/ PROW/ Środki
własne
2017-2020
Środki własne
2020
2017-2020

2017-2015
2017-2020

2017-2019

Środki własne/
Środki gminy/ EFS
Środki własne/
Fundusz sołecki
Środki zewnętrzne
Środki własne/
Praca własna
Środki gminy/Środki
pomocowe
Środki własne/
Środki gminne

B. STANDARD ŻYCIA
1. Poprawa i rozwój
infrastruktury społecznej.

2. Poprawa stanu
infrastruktury technicznej,
w tym drogowej.

Środki pomocowe/
RPO

Własna
praca/Fundusz
sołecki/ Środki
pomocowe/ środki
gminy
3. Remont i modernizacja szatni LZS- 2017-2018 Środki pomocowe/
u
Fundusz sołecki
4. Doposażenie strażnicy OSP w
2017-2020
Fundusz sołecki/
sprzęt ratowniczy i ppoż.
Środki zewnętrzne/
Środki gminy
5. Realizacja ścieżki edukacyjnej.
2017
Fundusz sołecki
1. Budowa, remont, modernizacja
2017-2025
Środki gminy/
dróg gminnych i dojazdowych do
Środki powiatu/
posesji.
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2017-2020
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2. Budowa chodników w miejscach 2017-2025 Środki pomocowe/
największego natężenia ruchu.
Środki gminy
3.Odwodnienie dróg, melioracja wsi. 2018-2025 Środki
Gminne/RPO/
Środki pomocowe
4. Poprawa stanu oświetlenia wsi.
2018-2019 Środki zewnętrzne

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Zwiększenie poziomu
integracji mieszkańców,
wzmacnianie poczucia
wspólnoty.

2. Edukacja dla wszystkich
mieszkańców. Zdobywanie
wiedzy, umiejętności i
doświadczeń przez
mieszkańców wsi.

1. Organizacja imprez wiejskich i
środowiskowych.
2. Obchody świąt i rocznic ważnych
wydarzeń z historii wsi.
3. Kultywowanie tradycji
chrześcijańskich.
4. Kultywowanie tradycji i gwary
śląskiej.
1. Organizacja kursów i szkoleń:
- kurs zdrowego żywienia,
- florystyka,
- nauka języka angielskiego i
niemieckiego,
- kurs udzielania pierwszej pomocy,
- kurs komputerowy 40+
- kurs instruktorów sportowych
2. Spotkania z osobami zajmującymi
się promocją zdrowego trybu życia.

2017-2015
2017-2025
2017-2025
2017-2025

Środki gminne/
Fundusz sołecki
Środki własne
Praca własna/
Środki własne
Środki własne

2017-2020 Środki własne/ EFS

2017-2018 Środki własne

D. BYT
1. Promocja wsi

1. Zwiększenie możliwości
samodzielnego działania
przez Stowarzyszenie.
2. Wsparcie miejscowych
firm.

1. Upowszechnienie informacji o wsi 2017
na portalach społecznościowych.
2. Modernizacja i uaktualnianie
2017
strony internetowej.

Środki własne
Praca własna

1. Organizacja imprez przynoszących 2017-2020
Środki własne
zyski stowarzyszeniu.
2. Stworzenie oferty szkoleniowej
2017-2020 Środki pomocowe/
dla mieszkańców poszerzającej
EFS/Fundusze PUP
możliwości zdobywania pracy:
- kurs kosmetyczny
- kurs florystyczny
- kurs projektowania ogrodów
przydomowych
- kurs opiekunów dzieci i osób
starszych
3. Wspieranie miejscowych firm
2015-2020
Środki własne
poprzez promowanie ich wyrobów
w czasie organizowanych imprez.
Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Broniec na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Broniec powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Broniec zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Pierwsza wzmianka dotycząca Brońca pochodzi z 1228r. z wrocławskich kronik i
wywodzi się od słowa „bronić się”. Broniec to mała wieś, ale wiekowa. Przy drogach w
Brońcu znajduje się kilka krzyży i kapliczek. Ciekawe historie o poszczególnych krzyżach i
kapliczkach opowiadają najstarsi mieszkańcy, m.in. legendy o najazdach tatarskich. Tatarzy
mieli zapuszczone brody do samych kolan, co wtedy budziło strach i grozę na sam ich widok.
Mieszkańcy Brońca bronili się, stąd nazwa miejscowości, jak mogli przed Tatarami i jak głosi
legenda wrzucili dzwon do studni, aby nie dostał się w ręce Tatarów. Na końcu wsi stała
kapliczka, która zapadła się pod ziemię, a sto metrów dalej jest cmentarz i krzyż przy drodze
upamiętniający poległych podczas potopu szwedzkiego. Podobno groby Szwedów rozsiane
są po całym lesie. Drugi krzyż stoi podobno na mogile tatarskiej z XIIIw.
Patronem Brońca jest święty Alojzy Gonzaga - jezuita, patron młodzieży katolickiej. Ku
jego czci przed ponad dwudziestu laty wybudowana została okazała kapliczka. Kapliczka
upamiętnia również imiennika świętego – księdza Alojzego Zuga, pierwszego kapłana
gromady Broniec, który w 1945 roku, wraz z parafianami z Rogowa Opolskiego, gdzie był
proboszczem, został zamordowany przez Rosjan. Pierwszy odpust ku czci świętego Alojzego
w Brońcu miał miejsce w niedzielę 22 czerwca 1997 roku. Broniec przynależy do parafii Borki
Wielkie. Mieszkańcy Brońca czynnie uczestniczą w uroczystościach kościelnych.

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Miejscowość Broniec położona jest w północno-wschodniej części województwa
opolskiego, w gminie Olesno. Wieś leży w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, co sprawia, że
obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Teren wsi stanowi wysoczyzna
morenowa cechująca się rzeźbą o charakterze falistym, urozmaicona obniżeniem dolinki
rzeczki Prąd – dopływu Łomnicy. Sołectwo graniczy od północy z gminą Radłów. Broniec leży
w niedalekiej odległości od drogi nr 494 Olesno – Częstochowa. Powierzchnia sołectwa
Broniec wynosi 581,42 ha.

Liczba ludności zamieszkująca Broniec wynosi ok. 200

mieszkańców. Dominującą funkcją w obrębie miejscowości jest rolnictwo, co sprawia, że
większość gruntów użytkowana jest rolniczo – przeważnie jako grunty orne oraz w
mniejszym zakresie jako łąki i pastwiska. Duże znaczenie mają również otaczające wieś
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tereny leśne, w szczególności od strony północnej, będące miejscem zbierania grzybów i
jagód. Lesistość sołectwa wynosi ok. 40%.
Broniec jest typową wsią tzw. ulicówką. Jest to typ wsi jednodrożnej o zwartej zabudowie
po obu stronach drogi, o zabudowie rozciągniętej, z budynkami z jednej lub dwu stron drogi.
Wieś nie posiada ukształtowanego terenu wspólnego tzw. centrum, chociaż częściowo taką
funkcję pełnią tereny przy OSP i DFK. Brak jest miejsc rekreacji dla mieszkańców, w tym
zagospodarowanego boiska oraz nowoczesnego placu zabaw dla dzieci, a także
uporządkowanego, obszernego miejsca do organizowania festynów i spotkań mieszkańców
na świeżym powietrzu.
Zabudowę wiejską charakteryzuje wysoka estetyka i dbałość o porządek przy
gospodarstwach i przy ulicy.
Cechami charakterystycznymi i wyróżniającymi wieś jest:


zabudowa tzw. ulicówka, skupiona wzdłuż drogi powiatowej przechodzącej przez wieś,



urozmaicony krajobraz i bliskość lasów,



liczne krzyże i kapliczki,



aleja dębowa wzdłuż głównej drogi.

Położenie Brońca.
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4. Zmiany na wsi związane z procesem Odnowy Wsi

W Brońcu zaszło wiele zmian, które są efektem działań w ramach programu Odnowy
wsi. Nastąpiła przebudowa drogi wiodącej przez wieś, wyremontowano boisko, które może
służyć mieszkańcom i przybyszom. Wyremontowano zabytkowy wóz strażacki (jedyny taki
obiekt w całej gminie). Zaadoptowano pomieszczenia na muzeum dla zabytkowego wozu.
Przebudowane zostały linie energetyczne, wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Druhowie

z

OSP

Broniec

otrzymali

samochód

pożarniczy

IVECO.

Częściowo

zagospodarowano teren wokół OSP. Nastąpiła także aktywizacja mieszkańców, którzy
zaangażowali się w działalność na rzecz wsi.

5. Analiza zasobów

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyróż
niając
e

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu
stan środowiska

Teren falisty, duża ilość lasów, otoczenie
atrakcyjne krajobrazowo
Środowisko czyste,

X

walory klimatu

Dore nasłonecznienie

X

walory szaty roślinnej
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

Roślinność zróżnicowana, kompleks lasów
– Bory Stobrawsko - Turawskie
Aleja dębowa

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne

Rzeka Prąd

gleby

Średniej klasy, zróżnicowane,

x

x
x
x
x

x

kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury
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czerwonej cegły powstałe wzdłuż głównej

x
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ulicy,
walory przestrzeni wiejskiej publicznej

Tereny publiczne zagospodarowane i
zadbane,
Zachowało się wiele starych domów, ale
większość z nich została wyremontowana i
ocieplona, roślinność zróżnicowana,
obejścia zadbane
3 kapliczki i 4 krzyże, kronika wsi pisana
„gotykiem”, konny wóz strażacki
kuźnia

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki historyczne
osobliwości kulturowe

x

x

x
x

miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki

odpust ku czci św. Alojzego
Gwara znana mieszkańcom, tradycje i
zwyczaje – dożynki, warta strażaków przy
Grobie Chrystusa, kolędnicy
Legenda dotyczące obrony przed Tatarami
i Szwedami.

tradycje, obrzędy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne

x
x
x

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy
specyficzne potrawy

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

x

dawne zawody

kowal

x

zespoły artystyczne, twórcy
Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową

Prywatne działki

działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

x

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia
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Plac obok
Sala wiejska obok OSP, Dom Spotkań DFK
boisko
boisko

x
x
x
x
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Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa
inne

Wieś jest zwodociągowana

x

Droga powiatowa
Przystanek autobusowy
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu w dobry
Sieć komórkowa dostępna

x
x
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )
znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

Tylko we własnych gospodarstwach

x

Możliwość w DFK

x

Uprawy tradycyjne

X

Segregowane śmieci

x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Rada solecka, OSP
Kulisy Powiatu, NTO, Spiker

x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Działające organizacje OSP i DFK,
2. Wyremontowany budynek DFK (Dom
spotkań DFK),
3. Sala wiejska przy OSP,
4. Aleja dębowa wzdłuż głównej drogi,
5. Krzyż poległych w czasie Potopu
Szwedzkiego,
6. Unikatowy egzemplarz konnego wozu
strażackiego,
7. Pracujący we wsi kowal (kuźnia),
8. Aktywni mieszkańcy, potrafiący się
zorganizować na rzecz różnych społecznych
inicjatyw,
9. Boisko z nowymi szatniami i prysznicami,
10.Kultywowanie starych tradycji i obrzędów
(Gaik, odpust Św. Alojzego, Kolędnicy),
11. Wodociąg,
12. Miejsca noclegowe w DFK,
13. Sklep,
14. 3 kapliczki i 4 krzyże,
15. Boisko do siatkówki,
16. Stara, przedwojenna, pisana „gotykiem”
kronika wsi
17. Pochodząca ze wsi Broniec profesor
Helios z AGH
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SŁABE STRONY
1. Boisko w złym stanie,
2. Brak kanalizacji i
3. Brak gazu sieciowego,
4. Częściowo zły stan nawierzchni głównej
drogi (droga powiatowa),
5. Brak placu zabaw,
6. Brak zaplecza kuchennego w sali przy OSP,
7. Brak wyposażenia dodatkowego (głównie
urządzeń sportowych) w sali OSP,
8. Brak strony www wsi Broniec,
9. Słabo zagospodarowane otoczenie OSP i
Domu Spotkań DFK (zieleń, brukowane
parkingi, oświetlenie),
10. Brak przedszkola i szkoły,
11. Słaba wymiana informacji między wsią, a
gminą,
12. Zły stan techniczny krzyży i kapliczek
13. Niezadowalająca współpraca między wsią,
a nadleśnictwem,
14. Brak zespołów muzycznych i innych grup
nieformalnych
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SZANSE
1. Pojawienie się możliwości dofinansowania
w ramach poprawy jakości życia i
różnicowania gospodarki wiejskiej
2. Rosnący popyt na aktywne formy
spędzania wolnego czasu w czystym
nieskażonym środowisku
3. Rosnący rynek zbytu na żywność
ekologiczną
4. Rozwój gospodarstw agroturystycznych i
ekologicznych
5. Wzrost zainteresowania obszarami
wiejskimi jako miejscem zamieszkania i
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
zarówno Polski, jak i pozostałych krajów Unii
Europejskiej.

ZAGROŻENIA
1. Marginalizacja i wyludnienie obszarów
wiejskich
2. Niestałość polityki finansowej państwa
3. Dalsze wyludnienie i wzrost średniej wieku,
wywołany szczególnie odpływem młodzieży
4. Dysproporcja struktury płci na wsi (brak
młodych kobiet)
5. Globalizacja i produkcja masowa
prowadząca do spadku konkurencyjności
tradycyjnych lokalnych firm
6. Niska siła nabywcza ludności polskiej
7. Ograniczone możliwości dywersyfikacji
zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa

Panorama wsi.
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7. Wizja
Wieś zaangażowanych i aktywnych mieszkańców, z dobrym zapleczem do kultywowania
tradycji. Zaplecze rekreacyjno – sportowe pozwala na aktywny wypoczynek i relaks.
Znajomość ciekawej historii zwiększa zainteresowanie wsią i przysparza nowych
mieszkańców w czystym i pachnącym lasem otoczeniu.

Panorama wsi.

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

Strona 11

8. Planowane działania na lata 2017 – 2025 w sołectwie Broniec.
Cel

Projekty, przedsięwzięcia
służące osiągnięciu celów

Termin
realizacji

1. Zagospodarowanie
wiejskiej przestrzeni
publicznej

1. Zagospodarowanie terenu
wokół domu spotkań.
1.1. Nasadzenie zieleni.
1.2. Przygotowanie małej
architektury.
2. Zakup walca do wałowania
boiska sportowego.
1. Remont dachu na budynku
straży pożarnej i domu spotkań.
2. Wyposażenie strażnicy OSP w
meble.
1. Organizowanie tradycyjnych
imprez dla mieszkańców.
2. Kultywowanie
dotychczasowych działań w
ramach obchodów świąt
kościelnych.
1. Remont kapliczek na terenie
wsi.
2. Oznaczenie i opisanie
kapliczek.
3. Odtworzenie historii
miejscowości.
4. Stworzenie izby tradycji
historii Brońca.
1. Budowa ścieżki rowerowej do
Olesna i innych miejscowości
gminy.
2. Zwiększenie punktów
oświetleniowych.
3. Zamontowanie progów
zwalniających w miejscach
niebezpiecznych.
1. Remont tarasu przy Domu
Spotkań.
2. Remont pomieszczeń
mieszkalnych w Domu Spotkań i
dostosowanie ich dla potrzeb
ruchu turystycznego.
3. Remont piwnic w Domu
Spotkań i dostosowanie ich do

2017 – 2025 Środki gminy/
Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki

2. Zagospodarowanie
i modernizacja
infrastruktury
społecznej.
3. Kultywowanie
tradycji i gwary
śląskiej.

4. Dbałość o zabytki i
historię wsi.

5. Poprawa stanu
poczucia
bezpieczeństwa przez
mieszkańców.

6. Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej.
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Źródła
finansowania

2017

Fundusz sołecki

2017 - 2025

Środki gminy/
Środki zewnętrzne

2017 - 2025

Środki własne

2017-2025

Fundusz sołecki/
Środki własne

2017 - 2020

Środki gminy/
Środki pomocowe

2017 – 2018 Fundusz sołecki/
Środki zewnętrzne
21017-2019 Środki zewnętrzne

2018-2020

Środki zewnętrzne
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7. Zwiększenie
poziomu integracji
mieszkańców.
8. Promocja wsi

życia kulturalnego.
1. Organizacja spotkań
integracyjnych.
2. Organizacja imprez
okolicznościowych.
1. Wykonanie tablic z opisem
historii wsi.
2. Wydanie folderu o legendach
dotyczących Brońca.
3. Utworzenie ścieżki
historycznej po miejscowości.

2017 - 2025

Fundusz sołecki

2017-2015

Fundusz sołecki

Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Grodzisko na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju Miejscowości Grodzisko powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii Miejscowości Grodzisko zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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Grodzisko – kościół pw. św. Rocha.

2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Pierwsza wzmianka w źródłach o Grodzisku pochodzi z 1300 roku, wg niektórych
hipotez wieś mogła powstać już ok. 1220 roku. Sołectwo Grodzisko zostało lokowane
najprawdopodobniej na miejscu dawnego grodu, który dominował w okolicy. Istnieje
przypuszczenie, że mógł to być gród Opolan wzniesiony na wzgórzu na którym dziś stoi
kościół p.w. Św. Rocha. Pierwotny Kościół w tym miejscu został wybudowany ok 1710 roku,
po wielkiej epidemii dżumy. Wieś leży wzdłuż szlaku handlowego wiodącego z Wrocławia do
Krakowa, fakt ten mógł mieć duże znaczenie w rozwoju osadnictwa w tej okolicy.
Istotny wpływ na rozwój wsi miał fakt, iż należała ona przez wiele lat do Olesna,
miasto bowiem zakupiło część wsi w 1482 roku, w 1548 roku Grodzisko całkowicie przeszło
w ręce Olesna. W 1774 roku została założona kolonia mieszkalna Walspeck, a w roku
następnym kolonia Rosenheim. Ówczesna nazwa wsi to GROETSCH. Jednym z
najważniejszych wydarzeń we wsi były obchody 100 rocznicy powstania Kościoła św. Rocha
na początku XIX wieku..
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3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Grodzisko jest wsią leżącą w gminie Olesno, w jej środkowej części, wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 11 Bytom - Poznań. Wieś sąsiaduje z Olesnem od jego wschodniej strony.
Jest otoczona polami. Powierzchnia sołectwa wynosi 768,76 ha. Według danych z Urzędu
Miejskiego w Oleśnie aktualnie zamieszkuje tu ok. 250 mieszkańców.
Nad wsią dominuje kościół pod wezwaniem św. Rocha wybudowany w 1710 roku
jako wotum wdzięczności za uratowanie miasta od epidemii dżumy, w wyniku

której

wyginęli niemal wszyscy mieszkańcy Olesna. Wystrój kościoła jest barokowy, w ołtarzu
głównym znajduje się obraz patrona św. Rocha z najstarszą panoramą Olesna z początku
XVIII wieku. Kościół jest orientowany, zrębowy, oszalowany, wybudowano go bez wieży, a
dach został pokryty gontem.
Innym ważnym budynkiem jest niezagospodarowany budynek byłej szkoły.
Wieś pełni funkcję rolniczą, usługową i mieszkaniową jest typową ulicówką. Jej główna część
ciągnie się wzdłuż ulicy Lublinieckiej. Pozostała zabudowa przebiega wzdłuż ulic – Zacisze,
Górna i Łukowa.

Położenie miejscowości Grodzisko.
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4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.

We wsi nastąpiło wiele zmian, dzięki którym zmienił się wizerunek sołectwa.
Powstało Wiejskie Centrum Kultury do którego wykonano drogę dojazdową, obok powstał
parking dla gości i osób odwiedzających WCK. Wiejskie Centrum Kultury zostało bogato
wyposażone – zakupiono stoły, krzesła, meble, stół do bilarda i tenisa stołowego.
Zamontowano żaluzje i nagłośnienie. Zakupiono wyposażenie kuchenne – garnki, obrusy,
narzędzia kuchenne. W stosunkowo krótkim czasie WCK stało się ważnym miejscem dla
wszystkich mieszkańców. Tu organizuje się różne imprezy i spotkania. Dopełnieniem
wyposażenia było zakupienie namiotu festynowego oraz stołów i ławek. Pod tym względem
sołectwo

jest

samowystarczalne.

Dysponując

taką

bazą

mieszkańcy

dwukrotnie

zorganizowali Festyny Rodzinne z okazji odpustu, byli gospodarzami dożynek gminnych, a do
ich integracji przyczyniły się także dwie wycieczki zorganizowane dzięki zaangażowaniu
sołtysa.
Ważnym wydarzeniem we wsi był festyn zorganizowany z okazji 300 rocznicy
wybudowania Kościoła pw. Św. Rocha.
Na placu przykościelnym i na podjeździe do niego ułożono kostkę granitową, za
Kościołem urządzono i zagospodarowano plac wiejski. We wsi pojawiły się tabliczki z
oznaczeniem ulic, przeniesiono przystanek, wyasfaltowano ulicę Zacisze, gdzie wykonano
także pachołki zwalniające. Z inwestycji drogowych duże znaczenie miał mostek zjazdowy z
ulicy Lublinieckiej na Łukową.
Wiele imprez odbywających się w sołectwie przyczynia się do integrowania
mieszkańców i budowy więzi międzypokoleniowych. Można tu wymienić, zabawy
sylwestrowe, andrzejkowe, spotkania kolędowe seniorów, majówki, odpusty, dzień dziecka,
dożynki wiejskie, spotkania dzieci ze Świętym Mikołajem. Ważną rolę w integracji
mieszkańców odgrywają uroczyste Pasterki. Duże znaczenie dla mieszkańców ma działalność
Stowarzyszenia Wsi Grodzisko „Rochus”.
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5. Analiza zasobów
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Wyróż
niające

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

stan środowiska

Krajobraz jest lekko pofałdowany,
pagórkowaty, w okolicach duża
powierzchnia lasów
Środowisko niezanieczyszczone jedyne
utrudnienie jest związane z przecinającą
wieś drogą krajową nr 11 Bytom – Poznań.

x

x

walory klimatu

Specyficzne nie występują

walory szaty roślinnej

Roślinność zróżnicowana,

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

300 letni dąb

x

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna łowna (sarny, dziki, jelenie),
powodując wiele szkód w uprawach
rolnych.

x

x

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne
gleby

kopaliny

Gleby są bardzo słabe V – VII klasa
bonitacyjna, co ma wpływ na stan
gospodarstw rolnych.
niewielkie pokłady piasku i gliny.

x
x

walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury
walory przestrzeni wiejskiej publicznej
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki historyczne

Dominuje tradycyjna zabudowa
charakterystyczna dla tych terenów.
Boisko
Zabudowa jednorodzinna wzdłuż drogi
krajowej nr 11. Zabudowania bardzo
estetycznie utrzymane i zagospodarowane
Kościół drewniany św. Rocha

x
x
x
x

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki
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drewniany kościół św. Rocha
Najważniejszym świętem obchodzonym
przez mieszkańców jest odpust św. Rocha,
który odbywa się co roku 16 sierpnia.

x
x
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tradycje, obrzędy, gwara
legendy, podania i fakty historyczne

legenda o budowie kościoła św. Rocha,
legenda o dostojniku tureckim przy
cmentarzu św. Rocha, mauzoleum

X

specyficzne potrawy

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

x

dawne zawody

Kowal, kołodziej

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy
x

zespoły artystyczne, twórcy
Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

Na terenie wsi istnieją działki prywatne do
zagospodarowania

x

Budynek byłej szkoły

x

Nieczynny budynek dawnej kuźni

x

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów

plac we wsi znajduje się obok kościoła św.
Rocha, a także obok WCK
Wiejskie Centrum Kultury

sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

x
x

Szlak rowerowy

x

Caritas gminny

x

Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa
inne
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Wieś w 100% zaopatrzona w wodociągi,
kanalizacja burzowa.
droga krajowa nr 11, drogi powiatowe i
gminne wyasfaltowane, oświetlone.
- Chodniki tylko w części wsi, przystanek
szkolny.
Przystanek autobusowy,
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu dobry
Sieć komórkowa dostępna

x
x
x
x
X
x
x
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Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )

firmy usługowe i produkcyjne: meblarska,
mechanika pojazdowa, tokarstwo,
kamieniarstwo.

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe

W ośrodkach wypoczynkowych i w
Wiejskiej chacie
Gospodarstwa rolne indywidualne,
Zboża.

gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

x

x
x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Fachowcy w różnych dziedzinach, wielu
emerytowanych, studenci
Właściciele miejscowych firm
Internet dostępny dla wszystkich
chętnych.
Rada solecka, Stowarzyszenie wsi
Grodzisko ROCHUS
Kulisy Powiatu, NTO

x
x
x

x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www
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Brak
Strona internetowa stowarzyszenia –
www.rochus.olesno.pl.
Konto Stowarzyszenia na fecebooku.

x
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Znana legenda związana z budową
Kościoła św. Rocha.
2. Wiejskie Centrum Kultury wraz z
zapleczem.
3. Remiza OSP.
4. Kościół drewniany z XVIII p.w. Św. Rocha.
5. Duża ilość różnorodnych imprez dla
wszystkich mieszkańców.
6. Wodociąg w całej wsi.
7. Dobry dostęp do telefonów.
8. Dostęp do internetu.
9. Stowarzyszenie Wsi Grodzisko ROCHUS.
10.Strona internetowa prowadzona przez
stowarzyszenie.
11.Znana historia miejscowości z różnymi
ciekawostkami i legendami.
12. Środowisko niezanieczyszczone.
13.Chodniki w dużej części wsi.
14.Dobre położenie komunikacyjne.
15.Wyremontowana i droga krajowa nr 11.
16.Bliskość Olesna, łatwy dostęp do
urzędów i szkół.
17.Zachowana charakterystyczna zabudowa
wsi.
18.Estetyka wsi.
19.Dobrze funkcjonujące gospodarstwa
rolne.
20.Duża ilość miejsc pracy na terenie wsi w
gospodarstwach i zakładach produkcyjnych
i usługowych.
21.Wysoki poziom integracji mieszkańców.
22.Więzi międzypokoleniowe.
23. Znajomość i kultywowanie tradycji.
24.Krzyże i kapliczki przydrożne.

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

SŁABE STRONY
1. Brak kanalizacji.
2. Migracja ludności w celach zarobkowych.
3. Obniżone poczucie bezpieczeństwa
poprzez brak chodników.
4. Brak boiska.
5. Brak tablic informacyjnych z planem wsi.
6. Ruchliwa droga krajowa nr 11
przebiegająca przez wieś.
7. Niedobory w oświetleniu wsi .
8. Brak sklepu spożywczego.
9. Konieczność dowożenia dzieci do szkół.
10. Mała ilość organizacji pozarządowych.
11. Niewystarczające środki na aktywną
działalność mieszkańców.
12. Podział wsi na dwie parafie .
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SZANSE
1. Udział w szkoleniach i spotkaniach.
2. Dobre położenie komunikacyjne, łatwy
dojazd do miejscowości.
3. Możliwość pozyskiwania funduszy z
Gminnego Programu Odnowa Wsi.
4. Przychylności władz gminy.
5. Budowa obwodnicy Olesna.
6. Zagospodarowanie budynku byłej szkoły.
7. Współpraca z LGD Dolina Stobrawy.
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ZAGROŻENIA
1. Brak obwodnicy, ciągły wzrost natężenia
ruch kołowego przez wieś.
2. Starzejące się społeczeństwo.
3. Emigracja młodzieży za granicę.
4. Niż demograficzny.
5. Niewłaściwa polityka państwa wobec wsi i
jej mieszkańców.
6. Brak planu zagospodarowania
przestrzennego.
7. Niewykorzystanie szansy udziału w
programie Leader i Odnowa wsi
8. Duży ruch pojazdów na drodze krajowej.
9. Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców.
10. Braki w oświetleniu wsi.
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7. Wizja
Wieś wyposażona w pełną infrastrukturę techniczną i społeczną. Mieszkańcy
aktywnie uczestniczą w życiu społeczności, zaspokajają swoje potrzeby i budują
wspólnotę opartą na wartościach życia rodzinnego. Poczucie bezpieczeństwa
zapewnia dobry stan infrastruktury drogowej (obwodnica) i oświetlenie wsi.

Panorama wsi.
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8. Program długoterminowy rozwoju sołectwa Grodzisko na lata 2017-2025.
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane

Cele jakie musimy osiągnąć

Projekty, przedsięwzięcia służące
osiągnięciu celów

Termin
realizacji*

Źródła
finansowania*

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Budowanie trwałych
1.Organizowanie tradycyjnych
więzi między mieszkańcami. imprez dla mieszkańców w różnym
wieku.
2. Aktywna działalność
Stowarzyszenia w kwestii
pogłębiania znajomości historii wsi
przez mieszkańców.
3. Wycieczki turystyczno –
krajoznawcze dla mieszkańców.

2. Wzmocnienie wizerunku
wsi

2017-2025

Środki własne/
Fundusz sołecki

Od 2017
Środki własne
2017-2025

4. Kultywowanie tradycji
świątecznych.
5.Cykliczna organizacja Festynu
Rodzinnego.
1. Tablice informacyjne o walorach
miejscowości.
2. Połączenie wsi z innymi
miejscowościami za pomocą ścieżek
rowerowych.
2.1. Ścieżka Grodzisko – Wysoka.
2.2. Ścieżka Grodzisko – Olesno.

2017-2025

1. Budowa budynku gospodarczego
przy WCK.
2. Budowa placu zabaw dla dzieci
przy WCK.

2017-2018

2017-2025
2017

Środki własne/
Środki od
sponsorów
Środki własne/
Środki gminy
Środki własne/
Fundusz sołecki
Środki własne/
Praca własna

2017-2020
Środki gminy/Środki
pomocowe

B. STANDARD ŻYCIA
1. Poprawa i rozwój
infrastruktury społecznej.

Fundusz sołecki/
środki pomocowe
2017
Własna praca/
Fundusz sołecki/
Środki gminy
3. Zamontowanie zewnętrznej
2017
Środki własne/
siłowni przy WCK.
Fundusz sołecki
4. Realizacja ścieżki zmysłów.
2017
Własna praca/
Fundusz sołecki
2. Poprawa bezpieczeństwa 1. Modernizacja oświetlenia przy
2017-2020 Środki gminy/Środki
i stanu infrastruktury
drodze krajowej.
pomocowe/ Środki
GDDKiA
2. Rozwijanie infrastruktury
2017-2025 Środki pomocowe/
związanej z bezpieczeństwem
praca własna/
mieszkańców.
Środki gminy
3. Poprawa stanu nawierzchni dróg. 2018-2025 Środki
Gminne/RPO/
Środki pomocowe
4. Organizacja szkolenia z udzielania 2017
Środki własne
pierwszej pomocy i ratownictwa
drogowego.
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Wzrost poziomu
zaangażowania i
współdziałania
mieszkańców.

2. Edukacja dla wszystkich
mieszkańców. Zdobywanie
wiedzy, umiejętności i
doświadczeń przez
mieszkańców wsi.

1.Podjecie działań
2017
rozpowszechniających informacje o
ścieżkach rowerowych.
2. Spotkania poświecone
2018
racjonalnemu żywieniu oraz
zagospodarowaniu ogródków
przydomowych.
3. Kontynuacja spotkań
2017-2020
mieszkańców z okazji różnych świąt,
np. Dnia Kobiet, wigilijne i
noworoczne, andrzejki itp.
4. Spotkania z osobami zajmującymi
się sportem w celu propagowania
zdrowego trybu życia.
1. Organizacja kursów:
- kurs zdrowego żywienia,
- florystyka,
- nauka języka angielskiego i
niemieckiego,
- kurs udzielania pierwszej pomocy,
- kurs komputerowy 40+
- kurs instruktorów sportowych
2. Organizacja spotkań dla dzieci
związanym z bezpieczeństwem i
zagrożeniami, m.in. kurs udzielania
pierwszej pomocy
3. Organizacja warsztatów
kulinarnych – dla dorosłych,
młodzieży i dzieci – Jak gotować
inaczej, ale dobrze.

2017-2020

Środki gminne/
Fundusz sołecki
Środki własne

Praca własna/
Środki własne

Środki własne

2017-2025 Środki własne

2018

Środki własne

2019

Środki własne

D. BYT
1. Promocja wsi.
1. Upowszechnienie informacji o wsi 2017
2. Rozwój przedsiębiorczości na portalach społecznościowych.
oraz zarobkowanie przez
mieszkańców wsi.
2. Bieżące i systematyczne
2017-2025
uaktualnianie strony internetowej.
3. Aktywny udział w różnych
uroczystościach na terenie gminy,
powiatu i województwa.
4. Organizacja imprez przynoszących
zyski stowarzyszeniu.
5. Stworzenie oferty szkoleniowej
dla mieszkańców poszerzającej
możliwości zdobywania pracy.
6. Szkolenia z przedsiębiorczości na
terenach wiejskich.
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2017-2025

2017-2025
2017-2020

2017

Środki
własne/Środki
Gminne
Praca własna
Środki
własne/Środki
gminne
Środki własne
Środki pomocowe/
Fundusz sołecki
Środki gminne
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7. Wspieranie miejscowych firm
poprzez promowanie ich wyrobów
w czasie organizowanych imprez.

2017-2020

Środki
własne

Opracowanie Lesław Czernik
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Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Łowoszów na lata 2016 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju Miejscowości Łowoszów powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii Miejscowości Łowoszów zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Wg badaczy nazwa Łowoszów pochodzi od staropolskiej nazwy polowania – łowiectwa.
Pierwotna zapisana nazwa to Łowosow, później zmieniona na Lowoschan, a w latach
dyktatury hitlerowskiej na Lauschen.

Widok wsi z lotu ptaka.

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Łowoszów jest wsią leżącą w gminie Olesno, w jej południowej części, wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 494 Opole -

Częstochowa. Administracyjnie przynależy do powiatu

oleskiego i województwa opolskiego. Zabudowania wsi sięgają od Olesna po Wędrynię w
gminie Lasowice Wielkie. Wieś jest otoczona polami, a w niedalekiej odległości znajdują się
duże połacie lasów. Przez wieś przepływa rzeczka Budkowiczanka. Powierzchnia sołectwa
wynosi 738,73 ha. Według danych z Urzędu Miejskiego w Oleśnie aktualnie zamieszkuje tutaj
524 mieszkańców.
W przestrzennej strukturze miejscowości dominuje tradycyjna wiejska zabudowa tzn.
domy wraz z budynkami gospodarczymi. W nowej części wsi dominują domy budowane
według aktualnie panujących trendów. Zabudowania i podwórka charakteryzują się dużą
estetyką, cała wieś jest zadbana, w lepszym stanie są gospodarstwa prywatne. Obszar
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przestrzeni publicznej nie jest w pełni zagospodarowany i wykorzystany, a jego estetyka jest
w stanie różnym. Drogi wewnątrz wsi są wyasfaltowane.
Nad wsią dominuje budynek kościoła pw. NMP Wspomożenia Wiernych., który został
wzniesiony w 1987. Obok kościoła znajdują się wyasfaltowane parkingi. Parkingi i kościół
budowane były przez mieszkańców Łowoszowa. W niewielkiej odległości od kościoła
znajduje się cmentarz komunalny.
Następne ważne miejsce we wsi to budynek, w którym aktualnie na parterze i II
piętrze mieści się przedszkole oraz sala spotkań DFK. Naprzeciwko Przedszkola znajduje się
świetlica wiejska ze strażnicą OSP. Stan techniczny świetlicy jest zadowalający. Obok
świetlicy wiejskiej znajduje się bardzo ładny plac, na którym można by urządzić plac spotkań
lub parking dla mieszkańców i gości przyjeżdżających na różne imprezy. Niestety większa
część tego placu znajduje się w rekach prywatnych. Przedszkole i świetlica znajdują się w
Centrum wsi, w niedalekiej od nich odległości jest też Kościół. W niewielkiej odległości od
centrum znajduje się plac, który mieszkańcy chcą zagospodarować na swoje potrzeby.

Położenie Łowoszowa
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4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.
Wieś w okresie funkcjonowania w programie Odnowy Wsi przeszła bardzo dużą
przemianę widoczną nie tylko w posesjach prywatnych, ale przede wszystkim na posesjach
podległych gminie Olesno. Flagowym przykładem tych pozytywnych zmian jest budynek sali
wiejskiej. Została ona dość gruntownie zmodernizowana – zmieniono elewację zewnętrzną,
wyremontowano sufit, podłogi, wymieniono drzwi, zamontowano nowy piec. Dokonano
wielu zakupów – stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, sprzęt multimedialny, kompleksowo
wyposażono kuchni w niezbędny sprzęt. Tak wyposażona świetlica wiejska daje
mieszkańcom więcej możliwości do działania. Odbywa się tu wiele imprez dla wszystkich
mieszkańców w ciągu całego roku. Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o nowy
samochód. Przy strażnicy utwardzono parking. Wykonano nowy plac zabaw przy
przedszkolu. Powstało pierwsze gospodarstwo agroturystyczne wykorzystujące potencjał wsi
i najbliższej okolicy. Zdecydowanie poprawiło się poczucie bezpieczeństwa, wykonano
remont drogi wojewódzkiej, przeprowadzono renowację dróg lokalnych, powstało rondo
przy ulicy Krzywej, zainstalowano większą ilość lamp oświetlających miejscowość. Osoby
przyjeżdżające do Łowoszowa mogą się łatwiej poruszać dzięki oznakowaniu miejscowości.

Budynek przedszkola.
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5. Analiza zasobów

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyróż
niając
e

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu
stan środowiska
walory klimatu
walory szaty roślinnej
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne
gleby

Teren równinny , płaski z małym wąwozem
wzdłuż cieku wodnego, pola, łąki, las.
Środowisko czyste, niezanieczyszczone,
bliskość lasu.
Specyficzne nie występują
Lasy głównie sosnowe, ale także mieszane.
Dużą ilość jagód i grzybów.
W niedalekiej odległości Rezerwat
przyrody w Szumiradzie; klika dużych
dębów przy ulicy Wędrynieckiej
Ostoje zwierzyny leśnej – jelenie, lisy,
sarny, dziki, bobry, bażanty.
Rzeczka Budkowiczanka

Gleby klasy bonitacyjnej IV - VI

x
x
x
x
x
x
x

x

kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury
walory przestrzeni wiejskiej publicznej

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
zabytki i pamiątki historyczne
osobliwości kulturowe

miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki
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Sala OSP, boisko do piłki nożnej, parkingi
przy Kościele, plac zabaw przy przedszkolu,
teren pod miejsce rekreacyjno - festynowe
Posesje w większości dobrze utrzymane i
uporządkowane
Kapliczki i przydrożne krzyże
Przebiegający w pobliżu szlak drewnianych
kościołów – Wachów, Wędrynia, Stare
Olesno, Grodzisko, Św. Anna w Oleśnie
Kościół p.w. NMP Wspomożenia Wiernych
Odpust w Kościele we wsi;
pielgrzymowanie do św. Rocha w
Grodzisku i św. Anny w Oleśnie. Tradycja
pielgrzymowania na Górę Św. Anny na Dni
Krzyżowe.

x
x
x
x
x

x
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tradycje, obrzędy, gwara

Tradycje Wielkanocne, Topienie
Marzanny,
Budowa ołtarzy na Boże Ciało, - Festyn z
okazji Dnia Strażaka, - Udział w dożynkach
gminnych, przygotowanie korony żniwnej,
Spotkanie ze Św. Mikołajem, Zabawa
sylwestrowa.
- kultywowanie gwary śląskiej.

x

Wydarzenia z przeszłości wsi opisane w
kronice wsi i szkoły.

x

legendy, podania i fakty historyczne
przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy

specyficzne potrawy

stosowane do dzisiaj nazwy
poszczególnych części wsi i pobliskich
terenów – Brzezinki, Kiełbasin, Korzonki,
Bażanciarnia.
Wodzianka, Ajlauf.

dawne zawody

Pszczelarze

x
x
x

zespoły artystyczne, twórcy
Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową

Tereny prywatne, brak terenów
należących do gminy

działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

x

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów

sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

Teren obok przedszkola i sali OSP oraz
boisko wraz z przyległym terenem do
zagospodarowania.
Sala OSP
Boisko po byłej szkole do modernizacji.
Teren obok przedszkola oraz boisko wraz z
przyległym terenem do zagospodarowania
Brak typowych ścieżek rowerowych,
warunki ku temu są
Funkcjonuje przedszkole

X
x
x
X
x
x

Infrastruktura techniczna
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wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)

chodniki, parkingi

przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa

Wieś jest zwodociągowana
Dominują szamba indywidualne
Droga wojewódzka po gruntownym
remoncie, drogi wewnętrzne
wyasfaltowane, oznakowanie prawidłowe,
miejscowe braki w oświetleniu.
Częściowo chodnik wzdłuż drogi
wojewódzkiej, parkingi obok kościoła,
cmentarza i OSP.
4 przystanki autobusowe,
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu dobry
Sieć komórkowa dostępna

x
x
x

x
X
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )

Ogrodnictwo, sklep spożywczy,
przedszkole, zakłady malarskie.

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
zasoby odnawialnych energii

x

firma remontowo – transportowa,

x

Gospodarstwo agroturystyczne na Krzywej
Kilka gospodarstwa średniej wielkości – ok.
15ha
Rzepak, zboża, ziemniaki, trzoda chlewna

x
x
x

x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Znani krajanie
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)

Studenci różnych kierunków

x

Właściciele miejscowych firm

x

Są takie osoby

x

OSP, TSKN, Rada sołecka, parafialna, LZS

x

Prasa lokalna, np. Kulisy Powiatu, NTO,
Telegraf Oleski

x

Współpraca zagraniczna i krajowa
Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

Publikacje wydawane przez gminę

x
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY

1. Funkcjonowanie przedszkola we wsi z
dwoma oddziałami.
2. Działalność DFK.
3. Działalność OSP Łowoszów.
4. Zmodernizowana sala wiejska będąca
w zarządzie OSP.
5. Publiczne place spotkań i festynów.
6. Możliwość uprawiania sportu na
wyznaczonym do tego placu.
7. Wydzielone działki pod zabudowę
mieszkaniową lub rekreacyjną.
8. Położenie miejscowości przy drodze
Opole – Olesno – dobre połączenie
komunikacyjne.
9. Funkcjonujące gospodarstw rolne
które dają możliwość utrzymania.
10. Miejsca pracy – ogrodnictwo,
sklep, firmy budowlane i transportowe.
11. Wysoka estetyka posesji
prywatnych.
12. Teren czysty ekologicznie.
13.
Funkcjonowanie Kościoła.
14. Prowadzona kronika Kościoła.
15. Używanie gwary przez
mieszkańców.
16. Przestrzeganie tradycji.
17. Znajomość tradycyjnej kuchni
wiejskiej.
18. Stosowanie specyficznych nazw.
19.
Przydrożne kapliczki i krzyże.
20. Wyremontowana droga
wojewódzka nr 494.
21. Przebiegające w okolicy wsi
nieoznakowane ścieżki rowerowe.
22. Wyasfaltowane i utwardzone
drogi wewnętrzne.
23. Otwarty na współpracę i
współdziałanie samorząd gminny.
24.
Funkcjonujący LZS.
25. Pełne zagospodarowanie budynku
przedszkola.
26. Wyczyszczona Budkowiczanka.
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SŁABE STRONY

1. Niskie poczucie bezpieczeństwa
wśród mieszkańców ze względu na
brak chodnika.
2. Niewykorzystany potencjał młodzieży
i jej małe zaangażowanie w sprawy wsi.
3. Migracja ludności w celach
zarobkowych.
4. Zł y stan kanalizacji.
5. Niski przyrost naturalny.
6. Brak planu zagospodarowania
przestrzennego.
7. Brak tablic informacyjnych z planem
wsi.
8. Niedobry w oświetleniu wsi .
9. Mała aktywność mieszkańców.
10. Niewystarczająca ilość ścieżek
rowerowych.
11. Brak chętnej osoby do prowadzenia
kroniki wsi.
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SZANSE

1. Dobre położenie komunikacyjne,
łatwy dojazd do miejscowości.
2. Możliwość pozyskiwania funduszy z
Gminnego Programu Odnowa Wsi.
3. Przychylności władz gminy.
4. Wykorzystanie funduszy z Unii
Europejskiej na realizację projektów.
5. Wytyczenie i utworzenie ścieżek
rowerowych.
6. Poprawa wizerunku wsi.
7. Dostosowanie placu rekreacyjnego
dla potrzeb mieszkańców.
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ZAGROŻENIA

1. Emigracja młodzieży za granicę.
2. Duży ruch pojazdów na drodze
wojewódzkiej..
3. Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców ze względu na brak
chodnika..
4. Braki w oświetleniu wsi.
5. Zbyt małe środki finansowe na kolejne
działania mieszkańców.
6. Spadek zainteresowania wsią.
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7. Wizja
Łowoszów wielokulturowa wieś, aktywnych i zintegrowanych mieszkańców. Bogate i
zróznicowane zaplecze sportowo – rekreacyjne sprzyjają prowadzeniu zdrowego trybu życia,
a dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna zapewnia wysoki poziom poczucia
bezpieczeństwa.

Kaplica – dzwonnica.

Strażnica OSP
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8. Program długoterminowy rozwoju sołectwa Łowoszów na lata 2017-2025.
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane

Cele jakie musimy osiągnąć

Projekty, przedsięwzięcia służące
osiągnięciu celów

Termin
realizacji*

Źródła
finansowania*

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Zwiększenie poziomu
integracji mieszkańców.

1.Organizowanie cyklicznych imprez
dla mieszkańców – andrzejki, dzień
kobiet, spotkania opłatkowe itp.
2.Zebranie i opisanie tradycji i
obyczajów znanych i kultywowanych
we wsi.
3.Budowa ogródka grillowego do
użytku mieszkańców na placu obok
przedszkola.
4. Budowa ogrodzenia wokół
ogródka grillowego.
5. Organizacja półkolonii dla dzieci
podczas ferii lub wakacji.
1. Tablice informacyjne o walorach
miejscowości.
2. Połączenie wsi z innymi
miejscowościami za pomocą ścieżek
rowerowych.

2017-2025

1. Budowa ścieżek rowerowych (w
tym ścieżki do Olesna).
2. Urządzenie siłowni na wolnym
powietrzu na placu przedszkolnym.
3. Ogrodzenie boiska.

2017-2018

4.Utwardzenie drogi dojazdowej do
boiska od strony przedszkola.

2018-2019

5. Budowa kanalizacji we wsi.
6. Utwardzenie terenu wokół OSP –
położenie kostki.
7. Budowa nowego szamba przy
OSP.
2. Poprawa bezpieczeństwa. 1. Poprawa stanu oświetlenia wsi.

2017-2025
2019-2025

2. Wzmocnienie wizerunku
wsi

Środki własne/
Fundusz sołecki

2017-2018
Środki własne
2017
Środki własne
2017-2018
2017-2025
2017
2017-2020

Środki własne/
Środki gminy
Środki własne
Środki własne/
Praca własna
Środki gminy/Środki
pomocowe

B. STANDARD ŻYCIA
1. Poprawa i rozwój
infrastruktury społecznej.

2.Budowa chodnika wzdłuż ulicy
Opolskiej.
3. Poprawa stanu nawierzchni dróg
lokalnych .

2018
2018-2020

2020

Fundusz sołecki/
środki pomocowe
Fundusz sołecki/
środki gminy
Środki własne/
Fundusz sołecki
Praca własna/
Fundusz sołecki/
Środki /Środki
gminy
Środki gminy
Srodki własne/
Środki pomocowe
Srodki własne

2017-2024 Środki gminy/Środki
pomocowe
2017-2020 Środki pomocowe/
Środki gminy
2017-2025 Środki
Gminne/RPO/
Środki pomocowe

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
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1. Podniesienie jakości
oferty edukacyjnej i
spędzania czasu wolnego.

2. Zapewnienie
mieszkańcom Łowoszowa
dogodnych warunków do
codziennego życia i
aktywności społecznej.

1.Prowadzenie szkoleń
tematycznych zgodnie z potrzebami
mieszkańców:
- Nauka języków obcych;
- Zakładanie i prowadzenie
działalności gospodarczej;
- Szczepienie starych odmian drzew
owocowych;
- Różne techniki plastyczne;
- Racjonalne żywienie w
gospodarstwie domowym;
- Zagospodarowanie ogródków
przydomowych.
2. Cykliczne spotkania z ciekawymi
ludźmi, np. przy wsparciu Biblioteki
gminnej.
3. Organizacja zajęć fitness,
aerobiku, zumby.
4. Wyjazdy na basen w celu nauki
pływania lub gimnastyki.
5. Wspólne wyjazdy i wycieczki dla
mieszkańców.
1.Budowa magazynu na dodatkowe
wyposażenie sali OSP, tj. ławki,
krzesła, stoły, używane do
organizacji dużych imprez.
2. Wyposażenie boiska w siatki,
ławki, kontenery, doprowadzenie
prądu i wody.

2017-2020

Środki gminne/
Fundusz
sołecki/Środki LGD

2017-2025

Środki własne

2017-2025

Środki własne

2017-2025

Środki własne

2017

Środki pomocowe/
Fundusz sołecki
2018-2020 Środki własne/
Fundusz sołecki

2018-2019 Środki własne/
LGD/RPO

D. BYT
1. Promocja wsi

1.Rozwój przedsiębiorczości
oraz zarobkowanie przez
mieszkańców wsi.
2. Stwarzanie warunków
sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości lokalnej

1. Upowszechnienie informacji o wsi
na portalach społecznościowych.
2. Założenie strony internetowej
wsi. Bieżące i systematyczne
uaktualnianie strony internetowej.
3. Aktywny udział w różnych
uroczystościach na terenie gminy,
powiatu i województwa.
4. Prowadzenie kroniki wsi.

2017

Środki własne/
Środki Gminne

2017
Praca własna
2017-2025

Środki
własne/Środki
gminne

2017

Praca własna

1. Organizacja imprez przynoszących 2017-2025
zyski organizatorom.

Środki
własne/Środki
Gminne
Środki własne

2.Współpraca z gminą w zakresie
2017
szkoleń dla przedsiębiorców.
3. Wspieranie miejscowych firm
2017-2020 Środki pomocowe/
poprzez promowanie ich wyrobów
Fundusz sołecki
w czasie organizowanych imprez.
Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Stare Olesno na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Stare Olesno powstała zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z
13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Stare Olesno zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.

Stare Olesno – budynek WCK i strażnica OSP.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Według niepisanych legend wieś powstała przed X wiekiem naszej ery. Pierwsza
pisana wzmianka o Starym Oleśnie pochodzi z 1679 r. z dokumentu dotyczącego wizytacji
biskupiej biskupa wrocławskiego Larentiusa, który wizytował kościół filialny pod wezwaniem
św. Marii Magdaleny. Wieś do roku 1689 była podzielona na cztery części między cztery rody
szlacheckie, jeden z nich – ród Kosickich – w 1770 roku przejął całą wieś która od tej pory
stanowi jedną całość. W 1783 roku powstała we wsi szkoła, w której pracował jeden
nauczyciel. We wsi działał browar, gorzelnia, 2 młyny wodne, tartak, cegielnia. Od lat 1870 –
1872 rozwój wsi był dość wyraźny, a to ze względu na wybudowaną drogę Kluczbork –
Olesno. W 1883 roku oddano do użytku linię kolejową między Olesnem i Kluczborkiem i
właśnie tu umiejscowiono stację kolejową. W 1897 roku majątek we wsi przejął kapitan
baron Mortimer von Lierse und Wilkau, który po I wojnie światowej wybudował roszarnię,
nowy pałac, a także stworzył, z pomocą swego zarządcy Rudolfa Pohla, zakład
doświadczalny, w którym zajmowano się wyhodowaniem dobrej odmiany

ziemniaka

jadalnego, polepszaniem zbóż i lnu włóknistego.
W 1911 roku erygowano w Starym Oleśnie parafię, Rada Parafialna po wykupieniu
ziemi wybudowała plebanię, która funkcjonuje do dziś. Pierwszym proboszczem był ks.
Franciszek Marx.
Stare Olesno zostało wyzwolone 20 stycznia 1945 roku i stanowiło do 1946 roku
samodzielną gminę. Ostatecznie w 1975 roku po kolejnych zmianach administracyjnych wieś
została włączona do gminy Olesno do której należy nadal.

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Stare Olesno leży w zachodniej części gminy Olesno, przy drodze krajowej nr 11
Bytom – Poznań. Wieś sąsiaduje bezpośrednio z Wojciechowem, jest rozległa, otoczona
lasami. Przez wieś przepływa rzeka Stobrawa. Powierzchnia sołectwa wynosi 1100,12 ha.
Według danych z Urzędu Miejskiego w Oleśnie mieszka tu obecnie ok. 520 mieszkańców.
Sołtysem jest pan Waldemar Dragon.
We wsi wyróżnia się kilka charakterystycznych elementów, decydujących o
przestrzennej strukturze miejscowości, są to:
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1. Drewniany, zrębowy kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny z wieżą.
2. Zespół pałacowo – parkowo – folwarczny.
3. Ośrodek wypoczynkowy „Anpol” nad 2,5 ha zalewem.
4. Ośrodek „Horn” z dwoma stawami hodowlanymi.
5. "Piekła", sześć stawów hodowlanych w lesie.
6. Budynki starych stajni.
7. Budynek plebanii.
8. Budynek byłej szkoły.
9. Centrum wsi – łąki nad Stobrawą, skrzyżowanie drogi gminnej z krajową (możliwość
wyodrębnienia wiejskiego placu spotkań).
10. Restauracja w stylu wiejskim „Wiejska chata”.

Położenie Starego Olesna.
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4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.
Zmiany, które nastąpiły mają związek głównie z wykonaniem remontu budynku
dawnej szkoły i utworzeniem Wiejskiego Centrum Kultury. Dzięki temu mieszkańcy mają
miejsce na spotkania, mogą organizować różne imprezy i zajęcia dla dzieci oraz dorosłych. Tu
odbywają się zebrania wiejskie, cykliczne imprezy, np. dzień kobiet, dożynki, wigilia, dzień
chorego, dzień dziecka itp., prowadzone są zajęcia aerobiku, zajęcia dla graczy w tenisa
stołowego. Przy WCK powstała wiata grillowa, wiata na drzewo, rozpoczęto budowę siłowni
zewnętrznej. Wieś została oznakowana znakami z nazwami ulic, dla dzieci wybudowano plac
zabaw. Położono także światłowód (co przyczyniło się do poprawy dostępu do Internetu),
Remontując płot wokół Kościoła przywrócono dawny jego dawny zabytkowy wygląd.
Wyremontowany został przystanek PKS oraz dworzec PKP, dokończono wodociąg we wsi i
wyremontowano kamienną drogę. Na terenie sołectwa powstał kolejny obiekt służący
turystom i mieszkańcom, motel z bardzo dobrą restauracją.

5. Analiza zasobów

Wyróż
niające

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

Teren pagórkowaty, duża ilość lasów

stan środowiska

Środowisko w miarę czyste, powietrze
częściowo zanieczyszczone spalinami
samochodów jeżdżących po drodze
krajowej
Specyficzne nie występują

walory klimatu
walory szaty roślinnej

x
x

Roślinność zróżnicowana, lasy głównie
sosnowe

x

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.

x

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)

Rzeka Stobrawa, zalew przy ośrodku
Anpol,
dwa stawy hodowlane przy ośrodku Horn,
sześć stawów hodowlanych "Piekła".

x

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

wody podziemne
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gleby

Średniej i słabej klasy, zróżnicowane, kl. IV
- VI

x

kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury

Zabudowa zróżnicowana, wokół ulicówki,
powstały nowe domy mieszkańców, sporo
domów z czerwonej cegły
Tereny publiczne zagospodarowane i
zadbane, w dobrym stanie technicznym
Zachowało się wiele starych domów, ale
większość z nich została wyremontowana i
ocieplona, roślinność zróżnicowana
Kościół drewniany z XVI w., budynek
plebanii, Stacja kolejowa, Pałac dawnych
właścicieli Starego Olesna

walory przestrzeni wiejskiej publicznej
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki historyczne

x
x
x

x

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu

Kościół św. Marii Magdaleny

święta, odpusty, pielgrzymki

Odpust w niedzielę najbliższą do 22. Lipca

x

tradycje, obrzędy, gwara
legendy, podania i fakty historyczne

Legenda o powstaniu wsi

X

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy

Baron Mortimer von Lierse und Wilkau,
Ks. Franciszek Marx
stawy "Piekła", przysiółek Dziubek,

specyficzne potrawy

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

x
x
x

dawne zawody
zespoły artystyczne, twórcy
Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

Pojedyncze domy

x

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
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Plac obok WCK
Wiejskie Centrum Kultury
Tereny rekreacyjne obok ośrodka Anpol i

X
x
X
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Horn
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia
Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)

Wieś jest zwodociągowana

x

Droga krajowa nr 11 w bardzo dobrym
stanie, dobrze oznakowana, boczne drogi
w dobrym stanie

chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu

telefonia komórkowa
inne

Przystanek autobusowych, dworzec PKP
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu w miarę
dobry
Sieć komórkowa dostępna

x

X
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

Zakłady przemysłowe Nestro, Netecs,
Elektromatik, Zamarte, Jarus, Restauracja
Wiejska Izba, ośrodek wypoczynkowy
Anpol
Zakłady przemysłowe Nestro, Netecs,
Elektromatik, Zamarte, Jarus,
Restauracja Wiejska Izba, ośrodek
wypoczynkowy Anpol
W ośrodkach wypoczynkowych i w
Wiejskiej chacie
drobne gospodarstwa rolne
Uprawa ziemniaka Zamarte

x

x
x
x
x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
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x
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wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

emerytowanych
Właściciele miejscowych firm i ośrodków
wypoczynkowych

Rada solecka, OSP

x

x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www

Brak

Stare Olesno – wiata obok WCK.
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Bogata szata roślinna i zwierzęca.
2. Duże zalesienie terenu – bogactwo
grzybów i jagód.
3. Stawy hodowlane i rekreacyjne.
4. Przepływające przez wieś dwie rzeki.
5. Bogata flora i fauna.
6. Znana historia miejscowości.
7. Sala wiejska z zapleczem.
8. Remiza OSP.
9. Kościół drewniany z XVI w.
10.Pałac dawna siedziba właścicieli Starego
Olesna.
11.Zabytkowa stajnia.
12.Stacja PKP.
13.Oznakowana ścieżka rowerowa.
14.Dwa ośrodki wypoczynkowe – Anpol i
Horn.
15.Imprezy organizowane w ośrodkach.
16.Dobra promocja miejscowości.
17.Funkcjonująca OSP.
18.Wiele imprez okolicznościowych.
19.Strona internetowa wsi.
20.Wiele znanych legend i podań
związanych z wsią.
21.Czyste środowisko.
22.Restauracja stylu wiejskim „Wiejska
chata”.
23.Zakłady produkcyjne: Zamarte, Nestro,
Netecs, Elektromatik, Jarus.
24.Wyremontowana droga krajowa nr 11.
25.Wodociąg we wsi.
26.Wyasfaltowane i utwardzone drogi.
27.Otwarty na współpracę i współdziałanie
samorząd gminny.
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SŁABE STRONY
1. Słaba integracja mieszkańców.
2. Niewykorzystany potencjał młodzieży i jej
małe zaangażowanie w sprawy wsi.
3. Migracja ludności w celach zarobkowych.
4. Obniżone poczucie bezpieczeństwa
poprzez brak chodnika wzdłuż drogi
krajowej.
5. Niski przyrost naturalny.
6. Kilka opuszczonych i niszczejących
budynków negatywnie wpływających na
wizerunek miejscowości.
7. Brak tablic informacyjnych z planem wsi.
8. Ruchliwa droga krajowa nr 11
przebiegająca przez wieś.
9. Niedobry w oświetleniu wsi .
10. Zaniedbane obejścia części domostw.
11. Brak klubu sportowego.
12. Mała ilość organizacji pozarządowych.
13. Niewystarczające środki na aktywną
działalność mieszkańców.
14. Niedostateczne oznakowanie atrakcji
turystycznych.
15. Niewystarczająca ilość ścieżek
rowerowych.
16. Brak kanalizacji.
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SZANSE
1. Dobre położenie komunikacyjne, łatwy
dojazd do miejscowości.
2. Możliwość pozyskiwania funduszy z
Gminnego Programu Odnowa Wsi.
3. Przychylności władz gminy.
4. Poprawa poczucia bezpieczeństwa po
wybudowaniu obwodnicy Olesna.
5. Powstanie nowych zakładów
produkcyjnych lub usługowych,
6. Nowe miejsca pracy.
7. Budowa nowych domów mieszkalnych.
8. Budowa obwodnicy Olesna.
9. Dalsze zagospodarowanie budynku byłej
szkoły.
10.Wydzielenie terenów pod zabudowę.
11.Poprawa wewnętrznego wizerunku wsi.

ZAGROŻENIA
1. Emigracja młodzieży za granicę.
2. Odłożenie decyzji budowy obwodnicy.
3. Duży ruch pojazdów na drodze krajowej.
4. Ograniczenie działalności ośrodków
wypoczynkowych.
5. Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców.
6. Braki w oświetleniu wsi.
7. Zbyt małe środki finansowe na kolejne
działania mieszkańców.
8. Spadek zainteresowania wsią.
9. Ograniczenie działalności pozostałych
pracodawców na terenie wsi.

Stare Olesno – siłownia zewnętrzna.
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7. Wizja
Stare Olesno wsią o wysokim standardzie życia, mieszkańcy budują poczucie własnej
wspólnoty i przynależności, a więzy międzpokoleniowe wzmacniają ich wspólnotę. Taki
proces jest możliwy dzięki bardzo nowoczesnej infrastrukturze społecznej i zaangażowaniu
liderów.

Stare Olesno wyremontowany budynek WCK i strażnica OSP.
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8. Program długoterminowy rozwoju sołectwa Stare Olesno na lata 20172025.
Cele jakie musimy osiągnąć

Projekty, przedsięwzięcia służące
osiągnięciu celów

Termin
realizacji

Źródła finansowania

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Poprawa stanu integracji
społecznej.

2. Budowa wizerunku wsi

1.Organizowanie spotkań
mieszkańców Starego Olesna.
2. Budowanie więzi
międzypokoleniowej poprzez
wspólne świętowanie.
3.Budzenie świadomości
mieszkańców o wartości wsi.
4. „Drzewko każdego mieszkańca” –
nasadzenia wokół WCK.
1. Tablice informacyjne o walorach
miejscowości.
2. Połączenie wsi z innymi
miejscowościami za pomocą ścieżek
rowerowych.
3. Wyznaczenie szlaku historyczno –
turystycznego po Starym Oleśnie.
3.1. Postawienie tablic z planem
miejscowości.
3.2. Postawienie tablic opisujących
walory miejscowości.
4. Wydanie folderu o Starym
Oleśnie.

2017-2025

1. Budowa placu zabaw obok WCK.

2017

2. Założenie siłowni plenerowej.

2017-2018

Środki własne/
Fundusz sołecki

2017-2025
Środki własne
2017-2025
2018
2017-2018
2017-2025

2017
2017
2018
2017

Środki własne
Środki własne
Środki własne/
Praca własna
Środki gminy/Środki
pomocowe
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne

B. STANDARD ŻYCIA
1. Rozbudowa zaplecza
rekreacyjno –
wypoczynkowego przy
WCK..

3.Wyposażenie WCK w sprzęt
kuchenny , sportowy i
komputerowy.
4. Zakupienie sprzętu
nagłośnieniowego do WCK.
5. Budowa biologicznej oczyszczalni
ścieków przy WCK.
2. Poprawa bezpieczeństwa 1. Poprawa stanu oświetlenia wsi (
i stanu infrastruktury
w tym oświetlenie drogi do WCK).
2. Rozwijanie infrastruktury
związanej z bezpieczeństwem
mieszkańców (oznakowanie,
przejścia dla pieszych).
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2017-2020

2017
2018

Fundusz sołecki/
środki pomocowe
Własna
praca/Fundusz
sołecki/ Środki
pomocowe/ środki
gminy
Środki
własne/Fundusz
sołecki
Fundusz sołecki/
Środki gminy
Środki zewnętrzne

2017-2025 Środki gminy/Środki
pomocowe/Praca
własna
2017-2025 Środki pomocowe/
praca własna/
Środki gminy
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3. Poprawa stanu nawierzchni dróg
(w tym drogi do WCK).

2018

Środki
Gminne/RPO/
Środki pomocowe
2018-2020 Srodki własn

4. Zakup wozu strażackiego i
doposażenie OSP
4. Organizacja szkolenia z udzielania 2018
pierwszej pomocy i ratownictwa
drogowego.

Środki własne

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Wzrost poziomu
zaangażowania i
współdziałania
mieszkańców.

2. Poprawa stanu poczucia
bezpieczeństwa.

1.Stworzenie szlaków turystycznych
pieszych wraz z ścieżkami
dydaktycznymi.
2.”Idziemy przez Stare Olesno” –
rajd pieszy dla mieszkańców.
3. Kontynuacja spotkań
mieszkańców z okazji różnych świąt,
np. Dnia Kobiet, wigilijne i
noworoczne, andrzejki itp.
4. Przejęcie terenu placu zabaw od
H.Z.Z. w Starym Oleśnie.
1. Przeniesienie ruch
samochodowego poza wieś budowa obwodnicy.
2. Budowa chodnika wzdłuż drogi
krajowej nr 11.

2017-2015

Środki gminne/
Fundusz sołecki

2017-2025

Środki własne

2017-2025

Praca własna/
Środki własne

2017

Środki własne

2017-2020 Środki zewnętrzne

2018

Środki zewnętrzne

D. BYT
1. Promocja wsi

1. Upowszechnienie informacji o wsi 2017
na portalach społecznościowych.
2. Rozwój i zmodernizowanie strony 2017
internetowej wsi.

Środki
własne/Środki
Gminne
Praca własna

3. Aktywny udział w różnych
2017-2025
Środki
uroczystościach na terenie gminy,
własne/Środki
powiatu i województwa.
gminne
4. Wykonanie planu
2017
Środki własne/
zagospodarowania przestrzennego.
Fundusz sołecki
2. Rozwój przedsiębiorczości 1. Utworzenie Stowarzyszenia na
2017
Środki własne
oraz zarobkowanie przez
rzecz rozwoju wsi.
mieszkańców wsi.
2. Organizacja imprez przynoszących 2017-2025
Środki własne
3. Stwarzanie warunków
zyski.
sprzyjających rozwojowi
3. Stworzenie oferty szkoleniowej
2017-2025 Środki pomocowe/
przedsiębiorczości lokalnej dla mieszkańców poszerzającej
Fundusz sołecki
możliwości zdobywania pracy.
4. Szkolenia z przedsiębiorczości na 2017
Środki gminne
terenach wiejskich.
5. Wspieranie miejscowych firm
2017-2025
Środki
poprzez promowanie ich wyrobów
własne
w czasie organizowanych imprez.
Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Świercze na lata 2016 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Świercze powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Świercze

zostały wykorzystane materiały

udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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Świercze. Panorama wsi.

2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Nie jest znana dokładna dat założenia miejscowości. Pierwszy zapis dotyczący wsi
pochodzi

z 1303 roku – Świercze jest wymieniane wśród innych miejscowości

zobowiązanych do przekazania dobrowolnych wiardunków z 30 łanów ziemi biskupowi
wrocławskiemu. Wieś w średniowieczu należała do parafii i miasta Olesna, była fundowana
przez oleskich kanoników laterańskich reguły św. Augustyna, których popularnie nazywano
augustianami. Gdy w II połowie XVIII wieku augustianie popadli w długi Świercze zostało
wystawione na licytację i trafiło w ręce hrabiego Heinricha Leopolda Von Reichenbach, który
wybudował tu rezydencję w stylu barokowym.
W 1783 roku Świercze należało do hrabiny Poninsky i obejmowało 2 folwarki, 15
gospodarstw chłopskich, 34 zagrodników, 12 chałupników i liczyło 360 mieszkańców. We wsi
był wiatrak i szkoła. W 1789 roku zmienia się właściciel Świercza – zostaje nim Anna
Charlotte von Jordan i pastor Martin Ludwik Juske, którego „adoptowano” do rodu
szlacheckiego i „przyznano” nazwisko von Jordan. Nowi właściciele dbali o rozwój wsi i
założyli Szywałdzką Kolonię, Kamień, Wygodę i Ludwigshof przysiołki Świercza. We wsi
pojawił się piec smołowy, piec do wyrobu potażu, wapnia, cegielnię i dwie leśniczówki. Syn
Anny i Martina Karol von Jordan był wielce zasłużony dla miasta Olesna, pełnił w nim przez
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wiele lat urząd Starost powiatowego. Jego córka Maria Karolina została w 1855 roku żoną
Felixa Bernharda von Studnitz i właśnie oni przejęli dobra Schonwald – Świercze.
W 1861 roku w majątku zamieszkiwało 596 osób, w tym 61 ewangelików i 6 Żydów. Całe
dobra miały powierzchnię 1247 ha – w tym – 690 ha to pola i ogrody, 45 ha to łąki, 442 ha
lasy, 38 ha nieużytki, dwa stawy, drogi i dwór. Hodowano tu ok. 2000 merynosów, była tam
tuczarnia, gorzelnia i owczarnia. Pałac barokowy w którym mieszkali właściciele został
rozbudowany przez dodanie pokoi gościnnych i zmianę frontu budynku. Kolejne pokolenia
rodziny von Studnitz dbały o rozwój Olesna ale także o rozwój Świercza. Jeden z nich Hans po
zakończeniu I wojny światowej założył w Świerczu jedną z największych tuczarni na Śląsku.
Był on także przyjacielem Helmuta Jamesa von Moltke z Krzyżowej, znanego niemieckiego
antyfaszysty.
Po II wojnie światowej rodzina von Studnitz utraciła prawo do majątku i stał się on
siedzibą Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR), które założyło Państwowy Ośrodek
Maszynowy (POM).

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Świercze to wieś leżąca w gminie Olesno, w jej centralnej części. W zasadzie graniczy
z miastem od strony wschodniej. Wieś leży przy drodze wojewódzkiej nr 494 w kierunku
Częstochowy. Sołectwo dzieli się na trzy części – I sąsiadująca bezpośrednio z Olesnem
(stanowią ją bloki byłego PGR-u), II leżąca wzdłuż drogi wojewódzkiej i III to Kolonia
Świercze. W związku z położeniem mieszkańcy mają ułatwiony dojazd do centrum gminy.
Powierzchnia sołectwa wynosi 1626,64 ha. Według danych z Urzędu Miejskiego w Oleśnie
wieś aktualnie liczy ok. 600 mieszkańców.
We wsi brakuje budynku, który stanowiłby dominantę przestrzenną. Funkcję
dominanty przestrzennej stanowić

mogły by zabudowania mieszkalne i gospodarcze

dawnego folwarku, ale są one w bardzo złym stanie.
Zabudowania wiejskie są utrzymane w należytym porządku, dominują estetyczne
obejścia, w których dba się o ład. W ostatnich latach pojawiło się sporo nowych domów, nie
odbiegają one od ogólnie panującego porządku, nie wyróżniają się w jakiś specjalny sposób.
Wieś posiada niewielkie tereny należące do gminy, ale nie ma ukształtowanego centrum.
Znajduje się tu kilka krzyży i kapliczki przydrożne.
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Świercze to wieś należąca do parafii św. Anny w Oleśnie i właśnie plac obok kościoła
jest największym placem do spotkań mieszkańców. We wsi taką funkcję mógłby stanowić
teren obok dawnego pałacu w którym dzisiaj znajduje się świetlica zarządzana przez DfK ale
korzystnie z niej jest utrudnione.

Położenie miejscowości Świercze

4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.
We wsi zaszło dość dużo zmian dzięki uczestnictwu w programie odnowy wsi,
zmiany te dokonały się pomimo niezbyt dobrej integracji mieszkańców. Integracja jest
procesem bardzo trudnym i długotrwałym, wymaga dużego wysiłku od liderów. Działania
podjęte na tym polu zasługują na podkreślenie. Bardzo dobrą inicjatywą poprawiającą
poziom integracji są wycieczki mieszkańców sołectwa. Dzięki dużemu zainteresowaniu
mieszkańców, udało się ich zorganizować kilka. Zbudowano siłownię zewnętrzną z której
korzysta coraz więcej mieszkańców.
Duże zmiany są widoczne w infrastrukturze drogowej, wyremontowano ul.
Wierzbową, przeprowadzono remont ul. Wygodzkiej. Wykonany został projekt oświetlenia
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ul. Bronieckiej. Ważną inwestycją dla mieszkańców było uregulowanie biegu kanału
melioracyjnego wzdłuż ul. Studnitza.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci dokonano

rozbudowy placu zabaw. Przygotowany został także plac pod boisko do siatkówki. I wreszcie
powstała strona internetowa wsi www.swiercze.mojeolesno.pl. W ostatnim czasie zostało
założone także konto wsi na facebooku.

5. Analiza zasobów
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyró
żniaj
ące

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

Krajobraz nizinny, łąki

stan środowiska
walory klimatu

Środowisko czyste, nie ma źródeł
zanieczyszczenia powietrza
Specyficzne nie występują

walory szaty roślinnej

Roślinność zróżnicowana,

x

Zwierzyna leśna

x

Średniej i słabej klasy, zróżnicowane, kl. IV
- VI

x

x
x

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne
gleby
kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury
walory przestrzeni wiejskiej publicznej
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

Staw i ogród państwa Sklorz,

zabytki i pamiątki historyczne

Zabudowania gospodarcze i mieszkalne
dawnego folwarku

x

miejsca, osoby i przedmioty kultu

Krzyże i kapliczki przydrożne.

x

święta, odpusty, pielgrzymki

Odpust św. Anny

x

x

osobliwości kulturowe

tradycje, obrzędy, gwara
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legendy, podania i fakty historyczne

Legendy dotyczące krzyży przydrożnych,

X

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne

Rodzina von Studnitz.

X

specyficzne nazwy
specyficzne potrawy

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

dawne zawody

Kowal

x
X

zespoły artystyczne, twórcy
Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową

Teren przy Wygodzkiej i Bronieckiej,

x

działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)
Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

Plac przy DFK, plac przykościelny
Wietlica DFK
Siłownia zewnętrzna
Plac zabaw dla dzieci

X
X
X
x

Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu

telefonia komórkowa
inne

Wieś jest zwodociągowana
Skanalizowana ulica Studnitza
Drogi wyasfaltowane, w dobrym stanie,
nie w pełni oświetlone
Brak chodników
Przystanek autobusowy dla dzieci
szkolnych
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu bardzo
dobry
Sieć komórkowa w pełni dostępna

x
x
x

X
x
x

Gospodarka, rolnictwo
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Miejsca pracy (gdzie, ile? )

Krokbud, kilka zakładów usługowych; m.in.
mechaniki pojazdowej; gospodarstwa
rolne indywidualne.
Zakłady usługowe – kosmetyczka, fryzjer,
fizjoterapeuta, zakład produkujący okna.

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne

x
x

Indywidualne gospodarstwa rolne
nastawione na produkcję roślinną i
zwierzęcą,

x

uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii
Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Właściciele zakładów usługowych.

x

Rada sołecka, DFK
Kulisy Powiatu

x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Dobre stosunki międzysąsiedzkie.
2. Aktywność społeczna mieszkańców.
3. Czyste środowisko.
4. Krzyże i kapliczki przydrożne.
5. Otoczenie wsi lasami.
6. Estetyczne zagrody mieszkańców.
7. Chęć uczestniczenia w działaniach
poprawiających estetykę i infrastrukturę
8. Organizacja licznych imprez.
9. Duża liczba mieszkańców ze znajomością
języka niemieckiego.
10.Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie
Olesna.
11.Opieka nad zabytkiem klasy „0” – kościół
Św. Anny
12.Opieka nad cmentarzem obok Kościoła
św. Anny.
13.Wiadomość potrzeby kultywowania
tradycji.
14.Znajomość gwary śląskiej.
15.Wiedza o historii i przeszłości wsi.
16.Kontakty z byłymi właścicielami Świercza
– rodziną von Studnitz.
17.Funkcjonujący sklep spożywczy.
18.Różne zakłady usługowe – fryzjer,
kosmetyczka, fizjoterapeuta.
19.Zakład produkcyjny okien.
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SŁABE STRONY
1. Zbyt mała ilość chodników we wsi.
2. Brak ścieżki rowerowej do Olesna
3. Niewystarczająca ilość placów zabaw i
obiektów sportowych.
4. Niewystarczające oświetlenie wsi.
5. Niewystarczające fundusze na realizację
wszystkich potrzeb mieszkańców.
6. Dużą migracja młodzieży i osób w sile
wieku za granicę.
7. Szkody łowieckie.
8. Starzenie się społeczeństwa.
9. Wyraźny podział wsi na trzy części.
10. Słaba integracja mieszkańców.
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SZANSE
1. Dobre położenie komunikacyjne.
2. Bliskość miasta powiatowego.
3. Wzrost zainteresowania czystym
ekologicznie terenem.
4. Uczestniczenie w programie odnowy wsi.
5. Możliwość pozyskiwania funduszy z
Gminnego Programu Odnowa Wsi.
6. Przychylności władz gminy.
7. Możliwość pozyskania sponsorów.
8. Dobrze funkcjonujące gospodarstwa.
9. Możliwość ukazania walorów
przyrodniczych i obiektów zabytkowych.
10.Uczestnictwo w konkursach gminnych.
11.Zaktywizowanie młodzieży do działań na
rzecz wsi.
12.Promocja wsi.
13.Wsparcie ze strony LGD.
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ZAGROŻENIA
1. Dalsza emigracja młodzieży za granicę.
2. Usytuowane w pobliżu wsi wysypisko
śmieci.
3. Ruchliwa ulica Częstochowska
przebiegająca przez wieś i ja dzieląca.
4. Zanieczyszczony staw.
5. Przebiegający przez wieś ciek wodny.
6. Dzikie wysypiska śmieci.
7. Słabe zainteresowanie byłych właścicieli
obecną sytuacją wsi.
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7. Wizja
Świercze granicząca z Olesnem wieś przyjaznych, aktywnych i otwartych na innych
mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej i społecznej sprzyja spokojnemu i
bezpiecznemu życiu mieszkańców w różnym wieku.

Elementy kamienne w pejzażu wsi

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany
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8. Program długoterminowy rozwoju sołectwa Świercze na lata 2017-2025.
Cele jakie musimy
Projekty, przedsięwzięcia służące Termin
osiągnąć
osiągnięciu celów
realizacji
A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Zwiększanie poziomu
integracji społecznej.

2. Budowa wizerunku wsi

1.Organizowanie różnych imprez dla 2017-2025
mieszkańców.
2. Wspólna praca mieszkańców na 2017-2025
rzecz wsi.
3. Wspólne wycieczki mieszkańców. 2017-2025
4. Organizacja wakacyjnego festynu
rodzinnego.
1. Wykonanie tablic informacyjnych
o miejscowości.
2. Połączenie wsi z innymi
miejscowościami ścieżkami
rowerowymi.
3. Opracowanie książki o historii wsi.

2017-2025

4. Przygotowanie i wydanie folderu
o wsi.
5. Kamień w wystroju wsi –
elementy kamienne w posesjach
prywatnych i na terenach wiejskich.

2017-2018

1. Remont miejsca spotkań –
budynku DFK.

2017-2020

2017
2017-2020

2017-2020

2017-2025

Źródła
finansowania
Środki własne/
Fundusz sołecki
Środki własne
Środki własne
Środki własne/
Środki gminy/ EFS
Środki własne/
Praca własna
Środki gminy/Środki
pomocowe
Środki własne/
Środki gminne
Środki własne/
Fundusz sołecki
Fundusz sołecki/
środki własne

B. STANDARD ŻYCIA
1. Poprawa i rozwój
infrastruktury społecznej.

2. Rozbudowa i doposażenie placu
zabaw dla dzieci.
3. Remont boiska przy spółdzielni.
4. Wyznaczenie szlaków
rowerowych.
5. Realizacja ścieżki zmysłów.

2. Poprawa bezpieczeństwa 1. Poprawa stanu oświetlenia wsi –
i infrastruktury technicznej. ul. Broniecka, Częstochowska, plac
przy DFK.
2. Remont łącznika między ul.
Studnitza a ul. Częstochowską.
3. Poprawa stanu nawierzchni dróg.
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Fundusz sołecki/
Środki
pomocowe/RPO
2017
Fundusz sołecki/
środki gminy
2017-2020 Środki własne/
Fundusz sołecki
2017-2018
Praca własna/
Fundusz sołecki/
Środki gminy
2019
Środki własne/
Fundusz sołecki/
LGD
2017-2025
Środki gminy/Środki
zewnętrzne
2017-2022 Środki pomocowe/
Środki gminy/
środki zewnętrzne
2017-2025 Środki
Gminne/RPO/
Środki pomocowe
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4. Budowa chodnika wzdłuż całej
wsi.

2017-2019 Środki
zewnętrzne/RPO/
wkład własny gmin

1.Zakup nagłośnienia do organizacji
imprez.
2.Zakup wyświetlacza do projektora
– organizacja spotkań z ciekawymi
ludźmi, np. podróżnikami.
3. Propagowania zdrowego trybu
życia – warsztaty kulinarne
1. Organizacja kursów:
- kurs zdrowego żywienia,
- florystyka,
- nauka języka angielskiego i
niemieckiego,
- kurs udzielania pierwszej pomocy,
- kurs komputerowy 40+
- kurs instruktorów sportowych
i innych zgodnie z potrzebami
mieszkańców
2. Organizacja spotkań dla dzieci
związanym z bezpieczeństwem i
zagrożeniami, m.in. kurs udzielania
pierwszej pomocy
3. Organizacja warsztatów
kulinarnych – dla dorosłych,
młodzieży i dzieci – Jak gotować
inaczej, ale dobrze.

2017

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Tworzenie warunków do
większego zaangażowania i
współdziałania
mieszkańców.

2. Edukacja dla wszystkich
mieszkańców. Zdobywanie
wiedzy, umiejętności i
doświadczeń przez
mieszkańców wsi.

2017-2020

Fundusz sołecki
Środki własne

2017-2025

Praca własna/
Środki własne
2017-2020 Środki własne/LGD/
Środki gminy

2018-2020

Środki własne

2017-2025

Środki własne

D. BYT
1. Promocja wsi

1. Stwarzanie warunków
sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości lokalnej

1. Upowszechnienie informacji o wsi 2017
na portalach społecznościowych.
2. Bieżące i systematyczne
uaktualnianie strony internetowej.
3. Aktywny udział w różnych
uroczystościach na terenie gminy,
powiatu i województwa.
1. Organizacja imprez przynoszących
zyski stowarzyszeniu.
2. Stworzenie oferty szkoleniowej
dla mieszkańców:
- kurs kosmetyczny
- kurs florystyczny
- kurs projektowania ogrodów
przydomowych
- kurs opiekunów dzieci i osób
starszych
3. Szkolenia z przedsiębiorczości na
terenach wiejskich.

2017
2017-2025

Środki
własne/Środki
Gminne
Praca własna
Środki własne/Środki
gminne

2017-2020

Środki własne

2017-2020

Środki pomocowe/
Fundusz sołecki/LGD

2017-2018

Środki gminne

Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Leśna na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Leśna powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Leśna zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Leśna jest usytuowana na obrzeżach Wachowa, oddalona od głównej drogi i
schowana wśród niedużych pagórków otoczonych licznymi lasami skąd z pewnością bierze
się sama nazwa miejscowości. Wieść niesie, że Leśna to dawne miejsce azylu dla wszystkich,
którzy wpadali w konflikt z prawem, albo też dla tych, którzy żyli w zatargach ze swoimi
panami.
Pierwsza wzmianka o Leśnej pochodzi z około 1300 r. Wiadomo tyle, że od bardzo
dawna, podobnie jak Wachów, była własnością rodziny Wachowskich. Zygmunt Wachowski
był właścicielem Leśnej po 1571 r., Łukasz Wachowski był właścicielem po 1574 r., później
odsprzedał swoją część bratu Zygmuntowi, który to od 1595 r. był już właścicielem całej wsi.
W 1636 r. Zygmunt odsprzedał dobra niejakiemu Jerzemu Cebulce. W 1686 r. zmarł syn
Jerzego Cebulki i majątek otrzymuje w posagu Barbara Przyszowska z domu Koehtizka, która
to natychmiast sprzedaje posag hrabinie Ewie Katarzynie Blankstein von Paczyński. Od 1732
r. właścicielem Leśnej jest Karol Fryderyk von Dobschitz, który z kolei cały majątek sprzedaje
swojemu synowi Karolowi Benjaminowi. Dobra jeszcze wiele razy zmieniały właścicieli.
Najczęściej, choć nie zawsze, ziemie Leśnej podlegały pod dobra dworu w Wachowie, który
znajdował się w miejscu aktualnej szkoły na górce za Kościołem.
Leśna przez długi czas nie istniała jako wioska ponieważ ludzie zamieszkiwali pobliskie
lasy z racji wykonywanych prac w charakterze smolarzy i leśników. Dopiero za panowania
Fryderyka Wielkiego ludzie byli zmuszeni do opuszczenia lasów gdyż zwykło się ich uważać za
element niebezpieczny dla społeczeństwa. Zostało im nakazane osiedlanie się w jednym
skupisku nie dopuszczając w ten sposób do rozproszenia w lesie. Cechą wyróżniającą
społeczność była religijność. Ludzie byli bardzo pobożni i mocno przywiązani do Kościoła
dlatego też nie było dla nich większą trudnością pokonywanie wielu kilometrów do kościoła
parafialnego w Wysokiej gdzie uczęszczali licznie i często.
W 1768 r. młynarzem był niejaki Jan Jochemie, szynk w Leśnej prowadzi niejaki
Alamuda, zaś urzędnikiem dworskim, który zwykle brał udział przy udzielaniu chrztów w
Leśnej, Wachowie i Wysokiej był w 1749 Jerzy Jeziorowski.
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Ziemie tutaj były bardzo marne - piaski, bagna co przyczyniało się do licznego
napływu kłusowników. Nie pomogło nawet sprowadzenie kolonistów, którzy mieli wyrównać
społeczność i osłabić nieco element, jak to nazywano „ wywrotowy”.
W Leśnej możemy odnaleźć wiele miejsc zadumy, które są swego rodzaju
świadectwami przeszłości, są to między innymi: mały kopiec z dużym drewnianym krzyżem
dzieła Pana Jana Ochmana, który kryje szczątki żołnierskich ciał, a także kapliczka przy starej
szkole oraz inne miejsca będące pamiątką poległych lub zmarłych w drodze powrotnej spod
Moskwy żołnierzy francuskich, nękanych wciąż przez Rosjan. Niektóre źródła podają, także że
na naszych ziemiach mogą spoczywać żołnierze Szwedzcy. Do Leśnej należała także osada a
właściwie wolna polana w głębi lasu w kierunku Zębowic nazywana Rzyska. Na Rzyskach był
szałas w formie stodoły nad poniskimi łąkami, które były koszone przez chłopów a siano
chowano na pasze dla zwierzyny leśnej w czasie mrozów i ostrej zimy. Tam też przez wiele lat
stała figurka św. Huberta i Krzyż.
W środku wioski koło leśniczówki znajdowały się trzy hodowlane stawy, pieczę nad
nimi sprawował królewski leśniczy. Poziom wody w stawach obniżał się ze względu na
niedalekie ujęcie wodne dla miasta Olesna, co z czasem doprowadziło do zaniknięcia
stawów, aż w końcu pozostały jedynie doły po stawach i wspomnienia o nich. Na uwagę
również zasługuje miejsce gdzie wypływają źródła rzeki Dobrej. Przed wojną były tam
organizowane festyny i uroczystości dla społeczności lokalnej. Woda w źródłach jest
krystalicznie czysta i niejednokrotnie przekonano się iż ma działanie zdrowotne.
Należy także wspomnieć o młynach których było stosunkowo dużo bo aż siedem.
Wszystkie z nich znajdowały się nad małą bardzo czystą rzeczką, która łączyła stawy aż do
tych wielkich znajdujących się w Szumiradzie. Niestety żaden z tych młynów nie przetrwał po
dziś dzień.
W pobliżu Leśnej znajduje się rezerwat starodrzewu modrzewia, świadczący o dawnej
świetności oleskich lasów.
Aktualnie wioska stanowi bardzo spokojny zakątek Ziemi Oleskiej, gdzie coraz częściej
zaglądają ludzie z terenów przemysłowego Śląska. Wielu kupiło tu już swoje posiadłości,
które starają się wykorzystywać rekreacyjnie, szczególnie latem. Miejsce to ma w sobie wiele
uroku i spokoju. Okoliczne lasy zaś niosą ze sobą atmosferę wpływającą zdrowotnie na
organizm ludzki.
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3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Leśna jest wsią leżącą w gminie Olesno, w jej południowej części, przy granicy z gminą
Zębowice. Sąsiaduje bezpośrednio z Wachowem. Wieś jest otoczona lasami, oddalona od
głównych dróg co powoduje, że środowisko jest czyste i niezanieczyszczone.
Powierzchnia sołectwa wynosi 2220,14 ha. Według danych z Urzędu Miejskiego w Oleśnie
aktualnie wieś liczy ok. 230 mieszkańców.
Miejscowość to typowa ulicówka położona wzdłuż drogi gminnej z zabudową po obu
stronach drogi. Większość domów jest wybudowana z czerwonej cegły co jest
charakterystyczne dla terenu całej gminy. Na terenie wsi znajdują się prywatne stawy
hodowlane, w okolicy źródła dwóch rzek – Dobrej i Stobrówki.
W pobliżu miejscowości unikalny kompleks starodrzewu – wiekowe modrzewie, buki i
jawory.

Położenie Leśnej.
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4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.
W okresie funkcjonowania wsi w programie odnowy zrealizowano szereg projektów
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. We wsi nastąpiło wiele zmian, które przyczyniły się
do poprawy warunków życia mieszkańców. Jako pierwsze działanie należy wymienić budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków co przyczyniło się do ochrony środowiska. Powstał plac
zabaw dla dzieci, korzystają z niego mieszkańcy jak i osoby odwiedzające wieś. Wyposażono
świetlicę OSP w sprzęt nagłaśniający, zakupiono również naczynia i sprzęt AGD. W trosce o
bezpieczeństwo mieszkańców dokonano montażu oświetlenia i choć w tej materii jest
jeszcze wiele do zrobienia to już teraz widać pozytywne efekty tego działania.

5. Analiza zasobów

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyróż
niając
e

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

Krajobraz nizinny, duża ilość lasów

stan środowiska
walory klimatu

Środowisko czyste, nie ma źródeł
zanieczyszczeń
Specyficzne nie występują

walory szaty roślinnej

Lasy mieszane, stare drzewa

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

Starodrzew modrzewiowy

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki, zające,
ptactwo
Źródła dwóch rzek – Dobrej i Stobrówki,
stawy

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne
gleby

x
x

x

x
x

Średniej i słabej klasy, zróżnicowane, kl. V
- VI

x

kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury
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walory przestrzeni wiejskiej publicznej
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

Estetyczna zabudowa jednorodzinna z
przydomowymi ogródkami
- krzyże przydrożne, mały kopiec z dużym
drewnianym krzyżem dzieła Pana Jana
Ochmana, kryjący szczątki żołnierskich
ciał; kapliczka przy starej szkole oraz inne
miejsca będące pamiątką poległych lub
zmarłych w drodze powrotnej spod
Moskwy żołnierzy francuskich,

zabytki i pamiątki historyczne

x

x

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara

Gwara śląska znana i używana we wsi

x

legendy, podania i fakty historyczne
przekazy literackie

Dzieje Parafii Wysoka

x

ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy
specyficzne potrawy

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

x

dawne zawody
zespoły artystyczne, twórcy
Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

Działki prywatne pod zabudowę

x

Działki pod zabudowę domkami
letniskowymi

x

Nie występują

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia
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Ścieżka rowerowa
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x
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Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu

telefonia komórkowa
inne

Wieś jest zwodociągowana
Oczyszczalnie przydomowe

x
x

Drogi w niezłym stanie

Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu w miar
dobry
Sieć komórkowa dostępna

x

x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )
znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne

We własnych gospodarstwach

X

Indywidualne gospodarstwa średniej
wielkości
Tradycyjne uprawy i hodowle

uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Rada solecka, OSP
Kulisy Powiatu, Spiker, Kurier

x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www
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Przewodnik – dzieje Ziemi Oleskiej

x
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Atrakcyjne tereny wędkarskie i łowieckie.
2. Duża ilość lasów i zasoby runa leśnego.
3. Kapliczki i krzyże przydrożne.
4. Położenie daleko od centrów handlowych.
5. Malowniczy krajobraz wokół
miejscowości.
6. Stawy rybne.
7. Świetlica wiejska.
8. Różnorodność świata roślinnego i
zwierzęcego w dolinach rzek i w lasach .
9. Różnorodne tereny do wykorzystania do
celów turystycznych.
10. Starodrzewy.
11. Ujścia wody źródlanej.
12. Znajomość języka niemieckiego wśród
mieszkańców.
13. Niezły dostęp do Internetu,

SZANSE
1. Udział w Gminnym programie odnowy wsi,
2. Czysty ekologicznie teren,
3. Duża ilość zróżnicowanych lasów,
4. Możliwość ukazania walorów
przyrodniczych,
5. Rosnące zainteresowanie wsią ze względu na
walory wypoczynkowe i rekreacyjne,
6. Siedlisko bobra,
7.Uczestnictwo w konkursie koron żniwnych,
8.Poprawa jakości dostępu do Internetu.
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SŁABE STRONY
1. Niedostateczne oświetlenie wsi,
2. Brak oferty dla dzieci i wykształconej
młodzieży.
3. Słabe gleby – złe warunki dla produkcji
rolnej.
4. Brak kanalizacji,
5. Brak terenów gminnych do
zagospodarowania zgodnie z potrzebami
mieszkańców,
6. Wiejski plac zabaw do rozbudowy,
7. Brak chodników we wsi,
8. Świetlic wiejska bez zaplecza
gospodarczego.
9. Brak promocji wsi,
10. Brak połączeń komunikacyjnych.
11. Niski przyrost naturalny – starzenie się
społeczeństwa.
12. Zbyt mała integracja mieszkańców.
13. Mały procent ludzi z wyższym
wykształceniem.
14. Zły stan techniczny dróg.
15. Brak wiejskiego placu zabaw.

ZAGROŻENIA
1. Słaba promocja ekologii i ekoturystyki.
2. Nikłe zainteresowanie mieszkańców
możliwościami dokonania zmian,
3. Zanieczyszczenie środowiska wodnego .
4. Małe zainteresowanie przedsiębiorców,
5. Brak zainteresowania tworzeniem zakładów
usługowych,
6. Brak terenów gminnych.
7. Małe zainteresowanie możliwościami
osiedlenia się w Leśnej.

Strona 10

7. Wizja
Leśna miejscem spokojnego zamieszkania wśród czystej, nieskażonej przyrody. Mieszkańcy
otwarci na przybyszy, stwarzają dogodne warunki do odpoczynku, a wysoki poziom
infrastruktury technicznej i społecznej daje możliwość aktywnego spędzania czasu.

Leśna, panorama wsi.

Leśna dzwonnica.
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8. Planowane działania na lata 2017 – 2025 w sołectwie Leśna.

Cel

Projekty, przedsięwzięcia
służące osiągnięciu celów

1. Zagospodarowanie
wiejskiej przestrzeni
publicznej

1. Budowa miejsca piknikowego. 2017 - 2025
2. Zamontowanie siłowni
zewnętrzna.

Środki gminy/
Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki

2. Promocja wsi.

1. Opracowanie historii wsi i
wydanie w formie książkowej.
2. Opracowanie i wydanie
folderu uwzględniającego
walory turystyczne, rekreacyjne
i przyrodnicze miejscowości.
3. Założenie i prowadzenie
strony internetowej wsi.
1. Organizowanie tradycyjnych
imprez dla mieszkańców.
2. Organizowanie integracyjnych
spotkań mieszkańców.
3. Organizacja festynu
rodzinnego.
1. Zamontowanie znaków
ograniczających prędkość i
tonaż samochodów
poruszających się po wsi.
2. Poprawa stanu technicznego
dróg.
3. Budowa ścieżek rowerowych
łączących Leśną z innymi
miejscowościami gminy.
1. Montaż dodatkowych
punktów oświetleniowych.

2017 - 2025

Środki gminy/
Fundusz sołecki

2017 - 2025

Środki własne

2017 - 2020

Środki gminy/
Środki zewnętrzne

2017 - 2018

Fundusz sołecki/
Środki zewnętrzne

1. Organizacja festynu
rodzinnego.
2. Organizacja spotkań
integracyjnych.
3. Organizacja imprez
okolicznościowych.

2017 - 2025

Fundusz sołecki

3. Kultywowanie
tradycji.

4. Poprawa stanu
bezpieczeństwa na
drogach.

5. Poprawa stanu
poczucia
bezpieczeństwa we
wsi .
7. Zwiększenie
poziomu integracji
mieszkańców.

Termin
realizacji

Źródła
finansowania

Opracowanie: Lesław Czernik

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

Strona 12

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Sowczyce na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Sowczyce powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Sowczyce zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Nazwa wsi pochodzi od słowa „sówka”. Pierwsze wzmianki o Sowczycach pojawiły się
w źródłach z końca XII wieku. Odkrycia archeologiczne prowadzone w tym rejonie wskazały
na obecność człowieka w okolicy już w epoce neolitu. Wieś często zmieniała właścicieli w
drodze darowizny, sprzedaży lub dziedziczenia. W 1753 roku Sowczyce zakupił Fryderyk
Leopold hrabia Gessler, generał kawalerii pruskiej. Na przełomie XIX i XX wieku datuje się
wiele udogodnień we wsi: założenie linii telefonicznej, wytyczenie drogi powiatowej,
zbudowanie dwutorowej linii kolejowej ze stają w Sowczycach, uruchomienie stałych kursów
omnibusu pocztowego przewożącego paczki, listy i pasażerów. Po II wojnie światowej
hrabiowską ziemię przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne, w 1951 roku w pałacu
rycerskim utworzono Państwowy Dom Dziecka, który funkcjonuje do dziś. Z czasów
panowania hrabiego Gesslera pozostał jeszcze grób jego wiernego konia, który znajduje się w
przypałacowym parku nad rzeczką. We wsi znajduję się także drewniany, cmentarny kościół
św. Antoniego z Padwy wzniesiony w 1586 roku z barokowym ołtarzem i amboną. W 1962
roku oddano do użytku nowy kościół wybudowany przez mieszkańców.

Widok wsi z lotu ptaka.
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3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Sowczyce są wsią leżącą w południowej części gminy w odległości ok. 7 km od Olesna,
przy drodze krajowej nr 11 Bytom – Poznań. W niewielkiej odległości od Sowczyc znajdują się
wsie z tej samej gminy - Łomnica i Wysoka. Wieś jest rozległa, otoczona lasami. Przez wieś
przepływa Potok Sowczycki. Powierzchnia sołectwa wynosi 835 ha. Według danych Urzędu
Miejskiego w Oleśnie w ok. 70 budynkach mieszka obecnie ok. 700 mieszkańców.
Sowczyce leżą na pograniczu wyżyny Wojnicko – Wieluńskiej i równiny opolskiej w
obniżeniu Liswarty i Prosny. Wokół wsi znajduje się kompleks lasów sosnowo – świerkowych
należących do lasów Stobrawsko – Turawskich. Wieś ma charakter rolniczy, znajduje się tu
wiele użytków rolnych charakteryzujących się wysoką kulturą rolną. Obszar wsi
charakteryzuje się rzeźbą o charakterze równinno – falisto – pagórkowatym. Wysokość
terenu waha się w przedziale od 240 do 280 m npm. Budowa geologiczna ze zdecydowaną
przewagą utworów piaszczysto – żwirowych oraz piaskowców , iłów stwarza warunki do
prowadzenia eksploatacji surowców na potrzeby mieszkańców. Powietrze we wsi jest czyste
i zdrowe, emisja pyłów nie powoduje zanieczyszczeni atmosfery.

Położenie Sowczyc
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4. Zmiany na wsi związane z procesem Odnowy Wsi
W okresie funkcjonowania wsi w programie nastąpiło wiele pozytywnych zmian
mających wpływ na mieszkańców Sowczyc, ale także na mieszkańców sąsiednich sołectw.
Należy tu wymienić działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, który w bieżącym roku
obchodził jubileusz 10 lecia istnienia. We wsi widoczne są pozytywne efekty procesu
integracji mieszkańców. Wiele imprez, wielu uczestników i chęć kontynuowania tych działań
świadczą o słuszności podejmowanych przez liderów działań na rzecz zbudowania żywej
wspólnoty wiejskiej. Wśród projektów zrealizowanych w Sowczycach wymienić można kilka
o dużym znaczeniu dla środowiska. W szkole realizowano projekt „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”, wybudowano drogi do gruntów rolnych, zmodernizowano linie energetyczną na
terenie wsi, poprawiono częściowo nawierzchnię dróg wewnętrznych, zmodernizowano
budynek strażnicy OSP. Projektem który ma duże znaczenie dla mieszkańców nie tylko
Sowczyc, jest modernizacja linii kolejowej Kluczbork – Kalety, która przyczyni się do
szybszego poruszania się pociągów, a w samej wsi poprawi się estetyka przystanku
kolejowego.

5. Analiza zasobów

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyróż
niając
e

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy

walory krajobrazu, rzeźby terenu

Teren równinny,

stan środowiska

walory klimatu

Środowisko w miarę czyste,
zanieczyszczenia wynikają z ruchu
drogowego na DK11
Umiarkowany

x

walory szaty roślinnej

Roślinność zróżnicowana

x

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

Park z zabytkowymi drzewami i krzewami;
otaczające lasy bogate w runo leśne.
Sarny, dziki, jelenie, dzikie kaczki, łabędzie,
liczne ptactwo w tym drapieżne
Staw, hodowlany, potok Sowczycki

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
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x
x
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wody podziemne
gleby

Gleby klasy bonitacyjnej II - III

x

kopaliny
walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury

walory przestrzeni wiejskiej publicznej

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
zabytki i pamiątki historyczne

Zachowało się kilka ciekawych
przedwojennych budynków, Zabytkowy
pałac,
Kościół drewniany z XVI wieku
Wiejska przestrzeń publiczna jest w
niezłym stanie: szkoła, przedszkole, dom
dziecka, plac zabaw, boisko.
Dobry stan gospodarstw domowych,

x

x
x

Pałac zabytkowy, Drewniany Kościółek,
Sztandar OSP, Zdewastowane groby rodu
Gessler,
Mogiła Powstańców Śląskich

x

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki

tradycje, obrzędy, gwara
legendy, podania i fakty historyczne

Odpust św. Antoniego,
Pielgrzymka na górę św. Anny, do
Leśniowa – Gidle, Zakopanego –
Bachledówki,
Dożynki wiejskie
Festyn szkolny,
Kultywowanie gwary śląskiej
Legenda o pochowanym koniu właściciela
pałacu w parku,

x

x
x

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne

Rodzina von Gessler,
Malarz Gruca

x

specyficzne potrawy

Kluski śląskie, rolada, czerwona kapusta

x

dawne zawody

Zdun, rzeźnik, szewc,

zespoły artystyczne, twórcy

Orkiestra dęta

specyficzne nazwy
x
x

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
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Istnieją w licznych fragmentach wsi

Pustostany mieszkaniowe
zdewastowane pozostałości po byłym
państwowym gospodarstwie rolnym
Istnieją nie użytkowane obiekty

x

x
x
x
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gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

gospodarskie
Infrastruktura społeczna

place publicznych spotkań, festynów

Plac szkolny, boisko, niewielki plac obok
OSP
Świetlica OSP
Boisko przy szkole
Lasy, staw, teren nad potokiem, plac
zabaw dla dzieci
Szlak rowerowy
Szkoła Podstawowa
przedszkole
w szkole, domu dziecka i DFK
Dom Dziecka i Środowiskowy Dom
Samopomocy, stacja Caritas

sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej

X
x
x
x
x
x
x
x
x

placówki służby zdrowia
Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)

Wieś jest zwodociągowana

chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa
inne

Droga krajowa w b. dobrym stanie, drogi
wewnętrzne wymagają remontów, DKL 11
oświetlona dobrze, w innych częściach do
uzupełnienia
Chodnik częściowo przy DK11, parking koło
kościoła i OSP
Obok szkoły
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu dobry
Sieć komórkowa dostępna
Szamba przydomowe

x

x

x
X
x
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )

znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia

miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
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Trzy sklepy spożywcze,
Szkoła, przedszkole, dom dziecka, ośrodek
dla niepełnosprawnych,
Zakład Produkcji Maszyn,
Pojedyncze gospodarstwa domowe
utrzymują się z rolnictwa
Część osób pracuje sezonowo

Bardzo dobra restauracja z miejscami
noclegowymi,
Dwa bary
Ok. 20 gospodarstw rolnych o
zróżnicowanej wielkości,

x

x

x
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uprawy hodowle

Hodowla trzody, indywidualne hodowle w
gospodarstwach,
Zboża, ziemniaki, kukurydza
Hodowla ryb

x

możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii
Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej wiedzy
i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Ks. Biskup Juliusz Bieniek

x

Nauczyciele i wychowawcy ze szkoły,
przedszkola, domu dziecka

Ryszard Mikosz sędzia, wykładowca na
Uniwersytecie Śląskim
Grupa Odnowy Wsi,
OSP Sowczyce,
Kulisy Powiatu, NTO, Spiker, Telegraf oleski
Współpraca z Fundacją Francuską
działającą na rzecz domu dziecka, szkoły,
przedszkola, mniejszości niemieckie;
Rycerze Maltańscy.

x

x
x
x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www
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Publikacje wydawane przez gminę
www.pspsoczyce.szkolnastrona.pl,
www.domsowczyce.pl

x
x
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Aktywna grupa odnowy wsi.
2. Duże zainteresowanie sportem wśród
młodzieży.
3. Prężnie działająca OSP.
4. Dużo terenu do zagospodarowania na
boiska do piłki nożnej, siatkowej, na kort
tenisowy.
5. Sala w remizie OSP jako miejsce spotkań,
imprez okolicznościowych i tradycyjnych.
6. Funkcjonująca we wsi szkoła.
7. Przedszkole.
8. Funkcjonujący Dom Dziecka.
9. Zabytkowy park wraz z pałacem i
miejscem pochówku byłych właścicieli.
10. Walory krajobrazu sprzyjające fotografii,
malarstwu, pieszym wycieczkom,
jeździectwu, wycieczkom rowerowym.
11. Dobry kontakt z proboszczem.
12. Funkcjonujące w szkole, w DFK i w Domu
Dziecka biblioteki.
13. Aktywnie działająca grupa graczy w Skata
i Pokera.
14. Działająca na wysokim poziomie we wsi
restauracja.
15. Stacja PKP.
16. Środowiskowy Dom Samopomocy.
17. Strony internetowe szkoły i Domu
Dziecka.

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

SŁABE STRONY
1. Małe zaangażowanie mieszkańców w
sprawy wsi.
2. Pustostany po byłym PGR.
3. Obniżone poczucie bezpieczeństwa
poprzez duży ruch samochodowy na
drodze krajowej.
4. Brak ścieżek rowerowych.
5. Słabo rozwijająca się działalność
gospodarcza.
6. Zmniejszająca się liczba mieszkańców wsi
poprzez migracje i mały przyrost
naturalny.
7. Brak tablic informacyjnych z planem wsi.
8. Nieaktualna strona internetowa wsi.

Strona 10

SZANSE
1. Współdziałanie z mieszkańcami
ościennych miejscowości.
2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa
poprzez wybudowanie obwodnicy.
3. Wzrost nakładów inwestycyjnych na
infrastrukturę drogową.
4. Poprawa dostępu do sieci internetowej i
telefonicznej.
5. Dostępność komunikacyjna PKP
umożliwiająca dojazdy na uczelnie w
dużych miastach – Wrocław, Katowice.
6. Kontakty z rodziną byłych właścicieli
Sowczyc.
7. Kontakty ze Stowarzyszeniem Przyjaciół z
Francji.
8. Kontakty ze Stowarzyszeniem Rycerzy
Maltańskich.
9. Wsparcie ze strony gminy w programie
odnowy wsi.
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ZAGROŻENIA
1. Możliwość zlikwidowania szkoły we wsi.
2. Budowa obwodnicy może spowodować
mniejszą ilość klientów restauracji.
3. Brak kanalizacji.
4. Mała ilość miejsc pracy.
5. Niemożność porozumienia z właścicielem
stawu w kwestii jego oczyszczenia i
uporządkowania terenu wokół.
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7. Wizja
Sowczyce wsią bezpiecznego zamieszkania, w której warunki do życia dają mieszkańcom
możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wysoki poziom życia wspólnotowego
przyciąga nowych przybyszy, dając im możliwość realizacji własnych planów i zamierzeń.

Stacja PKP.
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8. Planowane działania na lata 2017 – 2025 w sołectwie Sowczyce.
Cel

Projekty, przedsięwzięcia
służące osiągnięciu celów

Termin
realizacji

Źródła
finansowania

1. Poprawa stanu
bezpieczeństwa
mieszkańców.

1. Budowa chodnika wzdłuż
DK 11.
2. Dodatkowe aktywne
oświetlenie przejść dla pieszych
na DK 11.
3. Zamontowanie dodatkowych
punktów oświetleniowych we
wsi.
4. Budowa ścieżki rowerowej do
Olesna i Łomnicy.
5. Doposażenie OSP w sprzęt
ochrony przeciwpożarowej.
1. Modernizacja boiska do piłki
nożnej.
2. Budowa kortu do tenisa.
3. Utworzenie „kącika”
plenerowych gier stolikowych –
piłkarzyki, tenis stołowy,
cymbergaj.
4. Urządzenie siłowni
zewnętrznej wraz z
monitoringiem i oświetleniem.
5. Dalsza rozbudowa placu
zabaw.
1. Doposażenie budynku OSP w
sprzęt AGD, RTV, naczynia,
sprzęt sportowy i elektroniczny
(nagłośnienie).
1. Organizacja kursów i szkoleń.
1.1.Kurs komputerowy.
1.2.Kurs tańca.
1.3.Kurs gotowania.
1.4.Kurs florystyczny.
1.5. Aerobik.
1.6. Joga.
1.7. Kurs języka angielskiego
1. Organizacja imprez
sportowych – mecze piłki nożnej
i siatkowej.
2. „Spotkajmy się w lesie” –
wycieczki mieszkańców do

2017 - 2025

Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki/
Środki gminy

2017 - 2025

Środki gminy/
Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki

2017 - 2025

Środki własne/
Środki gminy

2017-2025

Fundusz sołecki/
Środki własne

2017 - 2025

Środki gminy/
Fundusz sołecki

2. Zagospodarowanie
i modernizacja
terenów
rekreacyjnych i
sportowych.

3. Doposażenie OSP

4. Stworzenie oferty
edukacyjnej dla
mieszkańców.

5. Propagowanie
zdrowego trybu życia.
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6. Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej.
7. Poprawa poziomu
integracji
mieszkańców.

pobliskiego lasu.
3. Utworzenie Klubu Skata.
3.1. Organizowanie cyklicznych
turniejów skata.
4. Organizacja cyklicznego rajdu
rowerowego „Śladami Lompy”.
1. Modernizacja dróg na terenie
sołectwa.
2. Budowa małego „ronda” na
skwerku przed szkołą.
1. Organizacja dożynek
wiejskich.
2. Organizacja spotkań
integracyjnych.
3. Organizacja imprez
okolicznościowych, np. Dnia
Kobiet, Dnia Matki,
Kolędowanie, Bal Karnawałowy.
4.Reaktywacja działalności
KGW.

2017 - 2018

Fundusz sołecki/
Środki zewnętrzne

2017 - 2025

Fundusz sołecki

Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 14 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Łomnica na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Łomnica powstała zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Łomnica zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Pierwszy zapis o Łomnicy pochodzi z 1426 r. i związany jest ze sprzedażą Łomnicy i
Sowczyc przez Ditricha Kokorsa za kwotę 500 marek. Transakcja ta była potwierdzona przez
księcia opolskiego Bernarda. W 1546 roku ponownie obie wioski zostają sprzedane. Tym
razem przez Jana von Frankenberg Proslicki, który za kwotę 1200 guldenów sprzedał
Łomnicę i Sowczyce Janowi Hornbergowi z Domecka. W XV wieku w Łomnicy istniała kuźnia
zajmująca się eksploatacją rudy darniowej, najprawdopodobniej obok kuźni istniała
młotownia. Od 1635 roku Łomnica jest własnością dwóch hrabiowskich rodzin: Hornbergów i
braci Kozłowskich. W następnych latach wieś zostaje sprzedana i kilkakrotnie przechodzi z
rąk do rąk. W 1693 roku majątek łomnicki zostaje scalony przez Adama Wachowa Jordana.
Rodzina Jordanów jest właścicielem wsi do roku 1723 kiedy to stracili ten majątek na licytacji
(za długi). W 1753 roku Łomnica zostaje kupiona przez Fryderyka Leopolda von Gessler, który
utworzył trwające do 1945 roku tzw. państwo sowczycko – łomnickie. We wsi w II połowie
XIX wieku istniała szkoła, kościół, 146 budynków mieszkalnych i 145 gospodarskich. 96,5%
mieszkańców było katolikami, wieś posiadała dwa młyny i specjalizowała się w hodowli
owiec, krów, koni a także świń. W 1867 roku założono linię telegraficzną biegnącą z Olesna
przez Sowczyce i Łomnicę do Lublińca, a klika lat później wytyczono biegnącą przez te
miejscowości drogę. W trakcie III Powstania Śląskiego w łomnickim lesie zabito trzech
powstańców. Mimo to las ten był schronieniem innej grupy powstańców, którzy uratowali od
śmierci kilku mężczyzn od skatowania na śmierć przez niemieckie bojówki. Po ustaleniu linii
demarkacyjnej przez Radę Ambasadorów doszło w okolicach dwóch wsi do wymiany jeńców
między Polakami i Niemcami. W 1925 roku na terenach tych utworzono stałe kursy
omnibusa pocztowego.
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Widok wsi z lotu ptaka.

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Łomnica leży we wschodniej części gmin Olesno niedaleko granicy z województwem
śląskim przy drodze krajowej nr 11 Bytom – Poznań. Wieś jest otoczona od strony północnej
polami, a od strony południowej i wschodniej lasami, przepływa przez nią rzeka Łomnica, do
której wpada Potok Łomnicki. W niedalekiej odległości od wsi jedno z najwyższych wzniesień
gminy (262 m n.p.m.). Wieś rozciąga się na powierzchni 1914,47 ha, a aktualna liczba
ludności wg danych z Urzędu Miejskiego w Oleśnie to ok 500 mieszkańców.
Najwyższym budynkiem we wsi jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny
Aleksandryjskiej zbudowany w latach 1916 – 1917. W kościele znajduje się obraz Matki
Boskiej z pocz. XVI wieku ze szkoły włoskiej Rafaela przywieziony z Czech przez marszałka
Gesslera.
We wsi wyróżnia się także zabytkowy budynek szkoły w której pracował kiedyś Józef
Lompa, a także była karczma i kuźnia. Jest tu także pomnik przyrody, którym jest głaz
narzutowy.
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Położenie Łomnicy

4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.
Wieś w okresie funkcjonowania w programie Odnowy Wsi przeszła bardzo dużą
przemianę widoczną zarówno w posesjach prywatnych, jak i na posesjach podległych gminie
Olesno. Gminny Program Odnowy Wsi i fundusz sołecki dają możliwość realizacji różnych
projektów przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia. Bardzo niebezpieczne
skrzyżowanie dróg lokalnych z drogą krajową nr 11 zostało przebudowane co znacznie
poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców.
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5. Analiza zasobów

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyróż
niając
e

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

Krajobraz wiejski, duża ilość lasów

stan środowiska
walory klimatu

Środowisko czyste, niezanieczyszczone,
bliskość lasu.
Klimat typowy dla regionu

walory szaty roślinnej

Sąsiedztwo lasów i łąk

x

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

zwierzyna łowna, siedlisko bobrów.

x

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)
wody podziemne

Rzeczka Łomniczanka, stawy hodowlane

gleby

Gleby klasy bonitacyjnej III i IV

kopaliny

Niewielka ilość piasku i zwiru

x
x
x

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

x

x
X

walory geotechniczne
Kulturowy
walory architektury
walory przestrzeni wiejskiej publicznej
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
zabytki i pamiątki historyczne

Neobarokowy kościół z 1917 roku.
Remiza OSP, boisko do piłki nożnej,
Porąbka
Posesje w większości dobrze utrzymane i
uporządkowane, estetyczna zabudow
Ruiny starego folwarku, obraz z 1756 r. z
Katedry w Pradze, zbiorowa mogiła
powstańców śląskich

x
x
x
x

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu

Kościół, obraz sprowadzony z Pragi

x

święta, odpusty, pielgrzymki

Odpust i inne tradycyjne święta religijne

x

tradycje, obrzędy, gwara

Zachowana gwara, dożynki
Legenda sprowadzenia do Łomnicy obrazu
z Katedry w Pradze,

x

legendy, podania i fakty historyczne

x

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy

Wydzierasz, Porąbka, Krynica, Zawada,.

x

specyficzne potrawy

Tradycyjna kuchnia śląska

x
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dawne zawody

drwale

zespoły artystyczne, twórcy

Zespół taneczny, orkiestr dęta

x
x

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową

na terenie wsi istnieją działki do
zagospodarowania
wykupowane i zagospodarowywane przez
mieszkańców z Górnego Śląska,

działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

kuźnia , młyn

x

x

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

skwer Porąbka ,boisko, miejsce na ognisko
w „ dużym lesie",
Sala OSP
Boisko do piłki nożnej
Skwerek

x

Filia biblioteki gminnej

x

X
x
x

Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa
inne

Wieś jest zwodociągowana
Dominują szamba indywidualne
asfaltowe, tłuczniowe, droga krajowa nr 11
w b.dobrym stanie
Chodniki do remontu i uzupełnienia, obok
kościoła i restauracji
przystanki autobusowe,
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu dobry
Sieć komórkowa dostępna

x
x
x
x
x
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )
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sklepy spożywcze, lokal gastronomiczny ,
gospodarstwa rolne indywidualne,
zakłady produkcyjno- usługoweciesielstwo, firma dekarska, tartak,
hydraulika, produkcja okien, mechanika
samochodowa

x
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znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle

Restauracja

x

7 po około 30 ha
hodowla trzody, uprawy ziemniaków,
jęczmienia, żyta, kukurydzy

x
x

możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii
Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Misjonarz Ks. Panią

x

Studenci różnych kierunków

x

Są takie osoby, m.in. administrator strony
internetowej

x

Stowarzyszenie sportowe, Rada sołecka
Prasa lokalna, np. Kulisy Powiatu, NTO,
Telegraf Oleski
kontakt z Łomnicą na Słowacji.

x
x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www
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Publikacje wydawane przez gminę
www.lomnica.com.pl

x
x
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Gospodarność mieszkańców,
2. Zaangażowanie społeczności do działań
na rzecz wsi,
3. Prężnie działające OSP i stowarzyszenie
sportowe, rada sołecka, rada parafialna,
4. Silne tradycje śląskie,
5. Duża ilość zakładów produkcyjnych i
usługowych działających na terenie wsi pracodawcy,
6. Organizowanie imprez rozrywkowychfestyny, ogniska, projekcje wydarzeń
sportowych, rozgrywek piłki nożnej,
7. Budowa boiska sportowego,
8. Budynek OSP, w którym można urządzić
świetlicę wiejską,
9. Licznie ucząca się i studiująca młodzież,
10. Wieś posiada wodociąg,
11. Dobre oświetlenie uliczne,
12. Dostęp do sieci telefonicznej stacjonarnej
i komórkowej,
13. Działa filia biblioteki miejskiej,
14. Położenie wśród terenów leśnych i łąk,
15. Dobra współpraca mieszkańców z
władzami gminnymi,
16. Oferta realizowanych we wsi bezpłatnych
szkoleń
17. Wieś ma stronę internetową.
18. W kościele jest cenny obraz i znana jest
związana z nim legenda.
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SŁABE STRONY
1. Ciągle jeszcze zły stan infrastruktury
technicznej: dróg, chodników,
2. Brak kanalizacji sanitarnej,
3. Bliskość drogi krajowej nr 11- hałas i
zanieczyszczenia,
4. Brak obwodnicy,
5. Bardzo słabe wyposażenia świetlicy
wiejskiej,
6. Niewystarczająca oferta edukacyjna i
kulturalna dla mieszkańców wsi,
7. Zła komunikacja z miastem,
8. Rudery w środku wsi psujące estetykę
wsi,
9. Mało nowości w zbiorze księgozbioru
biblioteki.
10. Elewacja budynku OSP wymagająca
remontu.
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SZANSE
1. Pozyskanie środków finansowych z
budżetu gminy na budowę boiska,
2. Założenie stowarzyszenia lub
przekształcenie OSP w organizację
pożytku publicznego,
3. Udział w programie odnowy wsi,
4. Zdobycie umiejętności pisania projektów,
5. Budowa boiska na gminnej działce,
6. Budowa obwodnicy,
7. Współpraca z gminą.
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ZAGROŻENIA
1. Mała ilość środków finansowych na
realizację planowanych przedsięwzięć,
2. Częste wyjazdy mieszkańców za granicę
za pracą
3. Brak rąk do pracy na rzecz wsi,
4. Zmiana nastawienia gminy do wsi.
5. Niestabilna polityka wobec wsi.

Strona 11

7. Wizja
Wieś dobrze zorganizowanych i twórczo działających mieszkańców, dbających o zachowanie
i kultywowanie tradycji.
Aktywne organizacje dają możliwość rozwiajnia swoich
zainteresowań i uzdolnień.

Strażnica OSP.
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8. Planowane działania na lata 2017 – 2025 w sołectwie Łomnica.
Cel

Projekty, przedsięwzięcia
służące osiągnięciu celów

Termin
realizacji

Źródła
finansowania

1. Poprawa stanu
bezpieczeństwa dla
mieszkańców.

1. Budowa chodnika wzdłuż
DK 11.
2. Dodatkowe oświetlenie
przejść dla pieszych na DK 11.
3. Zamontowanie dodatkowych
punktów oświetleniowych we
wsi.
4. Budowa ścieżki rowerowej do
Olesna i Łomnicy.
5. Doposażenie OSP w sprzęt
ochrony przeciwpożarowej.
1. Rozbudowa infrastruktury
sportowej i zaplecza
gospodarczego na boisku.
2. Doprowadzenie energii
elektrycznej do boiska.
3. Urządzenie siłowni
zewnętrznej wraz z
monitoringiem i oświetleniem.
4. Dalsza rozbudowa placu
zabaw.

2017 - 2025

Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki/
Środki gminy

2017 - 2025

Środki gminy/
Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki

1. Doposażenie budynku OSP w
sprzęt AGD, RTV, naczynia,
sprzęt sportowy i elektroniczny
(nagłośnienie).
1. Organizacja kursów i szkoleń.
1.1.Kurs komputerowy.
1.2.Kurs tańca.
1.3.Kurs gotowania.
1.4.Kurs florystyczny.
1.5. Aerobik.
1.6. Joga.
1.7. Kurs języka angielskiego
1. Organizacja imprez
sportowych – mecze piłki nożnej
i siatkowej.
1. Modernizacja dróg na terenie
sołectwa.
2. Budowa małego „ronda” na
skwerku.

2017 - 2025

Środki własne/
Środki gminy

2017-2025

Fundusz sołecki/
Środki własne

2017 - 2025

Środki gminy/
Fundusz sołecki

2017 - 2018

Fundusz sołecki/
Środki zewnętrzne

2. Zagospodarowanie
i modernizacja
terenów
rekreacyjnych i
sportowych.

3. Doposażenie OSP

4. Stworzenie oferty
edukacyjnej dla
mieszkańców.

5. Propagowanie
zdrowego trybu życia.
6. Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej.
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7. Poprawa poziomu
integracji
mieszkańców.

1. Organizacja dożynek
wiejskich.
2. Organizacja spotkań
integracyjnych.
3. Organizacja imprez
okolicznościowych, np. Dnia
Kobiet.
4. Organizacja biesiad śląskich
5. Reaktywacja koła gospodyń i
gospodarzy wiejskich.

2017 - 2025

Fundusz sołecki

Opracowanie: Lesław Czernik
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Załącznik Nr 15 do
Uchwały Nr XXXII/238/17
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 23 lutego 2017 r.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI
Bodzanowice na lata 2017 - 2025
położonej w gminie Olesno

Olesno 2016
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1. Wstęp
Sołecka Strategia Rozwoju miejscowości Bodzanowice powstała zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z
13.03.2015 r. poz. 349).
Głównym celem PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Strategia jest dokumentem który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką i liderami
wiejskimi. Jej celem jest poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań
podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Powinna także przyczynić się do
zintegrowania działań mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na wsi oraz
urzędu gminy.
Przy opracowaniu Strategii miejscowości Bodzanowice zostały wykorzystane materiały
udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie, m.in. Plan Odnowy Miejscowości z 2010 roku oraz
informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .
Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami:
- Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020;
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 – 2023;
- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na lata 2014 - 2020.

3
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2. Krótki rys historyczny miejscowości.
Pierwsza wzmianka historyczna o Bodzanowicach pochodzi z 1447r. W 1753r. Bodzanowice
kupił szlachcic Henryk Leopold Reinchenbach, który gospodarzył tu twardą ręką. Po nim wieś przejął
jego syn - Karol Henryk Fabian. Pozbył się jej w 1780r. Po dawnych właścicielach wsi pozostał dworek,
który zachował się do czasów obecnych. Około 1850r. zbudowano w Bodzanowicach dwa wielkie
piece, wydobywano rudę żelaza i wapień.
W 1898r. w Bodzanowicach urodził się Główny Ataman wszystkich wojsk Kozackich z Górnego
Śląska - Helmut von Pannwitz. Był synem królewsko-pruskiego radcy, dzierżawcy majątku i
porucznika w stanie spoczynku, Wilhelma von Pannwitza. Jego dom znajdował się w Bodzanowicach
(obecny budynek poczty). W tamtych czasach na rzece Liswarcie znajdowała się granica pomiędzy
Cesarstwem Niemieckim, a Carską Rosją, którą strzegli Carscy Kozacy. Była to jednostka jeźdźców
konnych. Pannwitz „junior”, często się przekradał przez granice, zaprzyjaźnił się z Kozakami i nauczył
się ich języka (różnego od rosyjskiego). Nauczył się także jazdy konnej, w której mistrzami byli Kozacy.
Do 1945 roku na terenie wsi znajdowało się polsko - niemieckie przejście graniczne. We wsi
stoją jeszcze budynki po straży granicznej, dziś znajdują się w nich mieszkania. Granica polsko niemiecka na Liswarcie została ustalona w 1918 r. i potwierdzona Traktatem Wersalskim 28 czerwca
1919 r. Region wieluński i częstochowski były terenami granicznymi zachodniej Polski od schyłku XIV
w., a linię graniczną stanowiły rzeki Prosna i Liswarta. Granica na Liswarcie zostawiała po stronie
polskiej m.in. miejscowości Kamieńsko, Kuźnice, Podłęże Szlacheckie, aż po Starokrzepice. Po stronie
niemieckiej pozostały m.in. Kiki, Kucoby, Bodzanowice i Wichrów. Rok 1939 (agresja Niemiec na
Polskę) stanowi doniosły moment dla dziejów wsi Bodzanowice i jej okolic, jako terenów
przygranicznych. Około polowy sierpnia 1939r. w rejon Wichrowa i Bodzanowic przegrupowano 4
Dywizje Pancerną pod dowództwem Hansa Reinhardta. Było to ok. 15 tysięcy uzbrojonych żołnierzy,
308 czołgów, 38 samolotów . To były siły, które miały uderzyć na Polskę przekraczając Liswartę.
Wojna dała się we znaki Bodzanowicom, zniszczonych zostało wiele gospodarstw.

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.
Miejscowość Bodzanowice położona jest w północno-wschodniej części województwa
opolskiego, przy granicy województw: opolskiego i śląskiego (granica na rzece Liswarcie).
Bodzanowice są największą wsią w gminie Olesno. Leżą w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, w
mezoregionie Obniżenie Liswarty, obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Teren
wsi stanowi wysoczyzna morenowa o charakterze falistym, którą przecina szerokie obniżenie doliny
rzeki Liswarty.
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Powierzchnia sołectwa Bodzanowice wynosi 2 216,39 ha. Obecnie mieszka tu ok. 1000
mieszkańców. Dominującą funkcją w obrębie miejscowości jest rolnictwo, co sprawia, że większość
gruntów użytkowana jest rolniczo (ok.60%) – przeważnie jako grunty orne oraz w mniejszym zakresie
jako łąki i pastwiska, głównie w dolinie Liswarty i Prądu oraz w miejscach podmokłych. Duże
znaczenie mają również występujące w południowej części sołectwa tereny leśne, będące miejscem
rekreacji, zbierania grzybów i jagód. Są tu także niewielkie zbiorniki wodne, stawy oraz zbiorniki
poeksploatacyjne przy cegielni.
Bodzanowice nie posiadają ukształtowanego terenu wspólnego tzw. centrum, chociaż częściowo
taką funkcję pełnią tereny przy OSP. Zabudowę wiejską charakteryzuje wysoka estetyka i dbałość o
porządek. Dominantą przestrzenną wsi jest kościół parafialny.

Położenie Bodzanowic.

5
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4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi.
W czasie funkcjonowania w programie odnowy wsi dokonało się w Bodzanowicach wiele
pozytywnych zmian. Zmiany te dotyczyły wszystkich obszarów życia wiejskiego – jakości, standardu,
tożsamości. Silnym bodźcem do działania było wyróżnienie Bodzanowic w 2002 roku w konkursie
Piękna Wieś Opolska w kategorii Najpiękniejszej wsi. Wieś mająca duży potencjał mogła stać się
liderem w gminie Olesno.
Ważną rolę w przemianach odgrywa aktywnie działająca od ponad 110 lat Szkoła
Podstawowa w której kultywuje się tradycje śląskie oraz gwarę śląską. W szkole w okresie działania
wsi w programie dokonano poważnych remontów, m.in. wyremontowano łazienki. We wsi
zbudowano chodnik przy drodze powiatowej na ul. Jaronia i na ul. Kościelnej, gdzie zamontowano
także oświetlenie uliczne. Wyposażono jednostkę OSP w sprzęt pożarniczy, zakupiono sprzęt
nagłaśniający niezbędny przy organizacji imprez. Ważną inwestycja było zbudowanie boiska
wielofunkcyjnego i placu zabaw wraz z siłownią plenerową. Niewątpliwie inwestycje te przyczyniły się
do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa. Aktywność mieszkańców i ich zaangażowanie w
sprawy wsi były widoczne przy okazji organizacji dożynek gminnych. Wszyscy podjęli wezwanie i
potrafili świetnie zorganizować i przeprowadzić tak dużą imprezę.

5. Analiza zasobów

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

Duże
Wyróż
niając
e

Rodzaj zasobu

Małe

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński
Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu
stan środowiska
walory klimatu
walory szaty roślinnej

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)

Wysoczyzna morenowa z obniżeniem
Liswarty
Niezanieczyszczone,
Warunki klimatyczne korzystne, dobre
nasłonecznienie
Roślinność zróżnicowana, w obrębie
sołectwa dużo lasów Bory Stobrawsko –
Turawskie
Dolina Liswarty, otoczenie atrakcyjne
krajobrazowo
Zwierzyna leśna – sarny, dziki, lisy itp.
Rzeka Liswarta i jej rozlewiska, Prąd, stawy

x
x
x
x
x
x
x
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wody podziemne
gleby

Średniej klasy,

x

kopaliny
Kulturowy
walory architektury

Zachowana stara zabudowa wzdłuż ulic,
sporo budynków z czerwonej cegły,
zabudowa harmonijna
Zachowany układ przestrzenny wsi z dość
dużą ilością obiektów zabytkowych,
generalnie przestrzeń publiczna w niezłym
stanie,
Obiekty prywatne utrzymywane w dobrym
stanie, zadbane
Kościół parafialny, dom katechetyczny,
kapliczki, dworek, dawny młyn, gorzelnia,
budynki byłej strażnicy granicznej, zabytki
w kościele
Ciekawa historia atamana kozackiego
Helmuta von Pannwitz
Kościół pw. NNMP. Miejscowość słynie z
licznych powołań zakonnych i kapłańskich
(39 zakonnic i 9 księży)
Odpust parafialny
Kultywowanie następujących tradycji:
dożynki, misterium św. Marcina, kwietne
dywany na Boże Ciało, straż przy Bożym
Grobie, zajączek wielkanocny
Legenda o śmierci Paula Gruna

walory przestrzeni wiejskiej publicznej

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
zabytki i pamiątki historyczne

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu

święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne

x

x

x

x

x
x
x
x
x

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne

Ks. Biskup Jan Wieczorek, Helmut von
Pannwitz, znana bogata historia wsi,
Siostry Służebniczki

x

Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej

x

specyficzne nazwy
specyficzne potrawy
dawne zawody
zespoły artystyczne, twórcy

Orkiestr dęta, chór parafialny

x

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze,

Działki prywatne i na terenach gminy

Pojedyncze domy

x

x

Nie występują
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kuźnie, młyny, itp.)
Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu

Plac obok OSP
Sala wiejska przy OSP
Boisko wielofunkcyjne, duże boisko do
modernizacji
Tereny rekreacyjne niezagospodarowane

miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

X
X
x
x

Szkoła Podstawowa licząca ponad 110 lat
Przedszkole
Filia biblioteki gminnej, biblioteka w szkole

X
X
x

Wiejski Ośrodek Zdrowia

x

Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)

Wieś jest zwodociągowana

chodniki, parkingi

przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa

x

Droga krajowa nr 11 w bardzo dobrym
stanie, dobrze oznakowana, drogi we wsi
w niezłym stanie, część wymaga nowej
nawierzchni, oświetlenie wymaga
zwiększenia ilości lamp
Częściowo chodniki, ilość
niewystarczająca, miejsca parkingowe
obok kościoła
Przystanek autobusowych, dworzec PKP
Sieć telefoniczna stacjonarna bez
problemów, dostęp do Internetu dobry
Sieć komórkowa dostępna

x

x
X
X
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )
znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

Miejsca pracy w zakładach usługowych i
drobnej wytwórczości
Polim –rad ogrodzenia betonowe,
gorzelnia

Kilku dużych rolników
Uprawy i hodowle tradycyjne

X
X

X
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę

Fundusz sołecki i Gminny Program
Odnowy Wsi

x

środki wypracowywane
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Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i
zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Ks. Biskup Jan Wieczorek

x

Właściciele miejscowych firm

x

Są

x

OSP, Rada sołecka, MN
Kulisy Powiatu, NTO

X
X

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www

Przewodnik Ziemia Oleska
Strona szkoły www.pspbodzanowice.pl

X
X

Widok na Kościół i jego otoczenie.

9
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT)
MOCNE STRONY
1. Sala OSP (ogromna sala z zapleczem
kuchennym)
2. Tereny wokół OSP (boisko, asfaltowy
parking przystosowany na imprezy
plenerowe)
3. Kościół parafialny z domem pielgrzyma,
domem katechetycznym i kaplicą
pogrzebową,
4. Liczne
zabytki
(kapliczka,
dwór,
gorzelnia,
młyn,
budynek
straży
granicznej, domy i obora, zabytki w
kościele),
5. Fundamenty po starym kościele
ewangelickim (obecnie w miejscu tym
znajduje się kaplica pogrzebowa),
6. Orkiestra dęta kościelno-strażacka
7. Chór parafialny
8. Działająca Mniejszość Niemiecka
9. Z
Bodzanowic
pochodzi
Biskup
Wieczorek – Ordynariusz Gliwicki,
10. Wodociąg,
11. Kultywowane tradycje (Św. Marcin,
Jasełka, dożynki)
12. Staw
13. Rzeka Liswarta (dawna rzeka graniczna),
14. Bogata historia wsi
15. Mieszkańcy aktywnie działający na rzecz
dzieci i młodzieży,
16. Liczne uczestnictwo dzieci i młodzieży w
wielu inicjatywach m.in. edukacyjnych,
duże zapotrzebowanie na zajęcia
pozalekcyjne,
17. Szkoła i przedszkole,
18. Helmut von Panwitz (dowódca Kozaków
w II wojnie światowej)
19. korzystne położenie i dobry dojazd (przy
drodze Olesno - Częstochowa)

SŁABE STRONY
1. Niepełne wyposażenia sali OSP ( rzutnik
itp.),
2. Niewykorzystana sala OSP przez większą
część roku, brak opiekuna i etatu,
3. Brak sceny,
4. Zaniedbany staw,
5. Mała ilość chodników i oświetlenia przy
głównych ulicach,
6. Brak zaplecza przy boisku (szatnia, ławki,
zieleń),
7. Zdewastowany plac zabaw przy szkole i
przedszkolu,
8. Brak restauracji,
9. Niezagospodarowany teren cmentarza,
10. Brak miejsca spotkań dzieci i młodzieży,
11. Brak kanalizacji,
12. Brak miejsc noclegowych,
13. Brak LZS,
14. Słabe
wyposażenie
orkiestry
w
instrumenty muzyczne,
15. Brak
miejsca,
pomieszczenia
na
gromadzenie i udostępnienie pamiątek
ludowych, wiejskich,
16. Niedostateczna
liczba
zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
17. Kapliczki wymagające odnowienia i
remontu,
18. Brak strony internetowej wsi.

10
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SZANSE
1. Pojawienie się możliwości dofinansowania
w ramach poprawy jakości życia i
różnicowania gospodarki wiejskiej
2. Rosnący popyt na aktywne formy
spędzania wolnego czasu w czystym
nieskażonym środowisku
3. Rosnący rynek zbytu na żywność
ekologiczną
4. Rozwój gospodarstw agroturystycznych i
ekologicznych
5. Wzrost zainteresowania obszarami
wiejskimi jako miejscem zamieszkania i
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
zarówno Polski, jak i pozostałych krajów Unii
Europejskiej.
6. Zatrzymanie odpływu młodzieży ze wsi.

ZAGROŻENIA
1. Marginalizacja i wyludnienie obszarów
wiejskich
2. Niestałość polityki finansowej państwa
3. Dalsze wyludnienie i wzrost średniej
wieku, wywołany szczególnie odpływem
młodzieży
4. Dysproporcja struktury płci na wsi (brak
młodych kobiet)
5. Globalizacja i produkcja masowa
prowadząca do spadku konkurencyjności
tradycyjnych lokalnych firm
6. Niska siła nabywcza ludności polskiej
7. Ograniczone możliwości dywersyfikacji
zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa

11
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7. Wizja
Bodzanowice wsią atrakcyjną, przyjazną mieszkańcom, z dobrą infrastrukturą techniczną,
społeczną i rekreacyjno - sportową. Stwarzającą warunki do harmonijnego rozwoju dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców w poszanowaniu dorobku wielokulturowego.

Panorama wsi.

12
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8. Planowane działania na lata 2017 – 2025 w sołectwie Bodzanowice.
Cel

Projekty, przedsięwzięcia
służące osiągnięciu celów

Termin
realizacji

Źródła
finansowania

1. Poprawa stanu
bezpieczeństwa
mieszkańców.

1. Budowa chodnika w
miejscach dużego zagrożenia
pieszych (np. na ul. Młyńskiej).
2. Wprowadzenie dodatkowego
oznakowania dróg we wsi.
3. Zamontowanie dodatkowych
punktów oświetleniowych we
wsi.
4. Budowa ścieżki rowerowej do
Kucob i innych miejscowości
gminy.
5. Doposażenie OSP.
1. Modernizacja boiska do piłki
nożnej.
2. Miejsce plenerowych gier
stolikowych – piłkarzyki, tenis
stołowy, cymbergaj.
3. Dalsza rozbudowa placu
zabaw.
1. Modernizacja dróg na terenie
sołectwa, wyasfaltowanie dróg
gminnych.
1. Organizacja kursów, szkoleń i
zajęć edukacyjnych.
2. Organizacja imprez
integracyjnych związanych z
kultywowanymi tradycjami.
1. Utworzenie ścieżki
edukacyjnej pt. „Śladami naszej
rodzimej historii”.
2. Przygotowanie tablic z opisem
„historycznych” miejsc .
3. Przygotowanie publikacji o
przeszłości wsi.
1. Organizacja dożynek
wiejskich.
2. Organizacja imprezy „Wieczór
koncertowy w Bodzanowicach”
– wspólny koncert orkiestry i
chóru parafialnego.
3. Organizacja spotkań
integracyjnych.

2017 - 2025

Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki/
Środki gminy

2017 - 2025

Środki gminy/
Środki zewnętrzne/
Fundusz sołecki

2017 - 2020

Środki gminy/
Środki zewnętrzne

2017-2025

Fundusz sołecki/
Środki własne

2017 - 2025

Środki gminy/
Fundusz sołecki

2017 - 2025

Fundusz sołecki/
Środki własne

2. Zagospodarowanie
i modernizacja
terenów
rekreacyjnych i
sportowych.

3. Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej.
4. Stworzenie oferty
edukacyjnej i
kulturalnej dla
mieszkańców.
5. Propagowanie
historii lokalnej.

6. Poprawa poziomu
integracji
mieszkańców.

13
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3. Organizacja imprez
okolicznościowych, np. Dnia
Kobiet, Dnia Matki,
Kolędowanie, Bal Karnawałowy.
Opracowanie: Lesław Czernik
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
1.1.

Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności:
Kolonia Łomnicka jest wsią leżącą w gminie Olesno, w jej wschodniej części, przy granicy

z województwem śląskim.
Wieś otoczona jest lasami, przepływa przez nią Potok Łomnicki. Miejscowość ta leży w oddali od
ważnych dróg kołowych, dlatego też środowisko jest bardzo czyste, panuje cisza i spokój.
Powierzchnia

sołectwa wynosi 134,22 ha. Według danych z Urzędu Miejskiego w Oleśnie

aktualnie jest 260 mieszkańców.
Sołtysem we wsi Kolonia Łomnicka jest pani Brygida Ważny.

Położenie Kolonii Łomnickiej

1.2.

Historia miejscowości

Sołectwo Kolonia Łomnicka zostało założone w XVIII wieku przez ówczesnych właścicieli tych
ziem wywodzących się z rodu Gesslerów. Wg legendy właśnie tu miał zginąć ulubiony pies Tell
marszałka Fryderyka Leopolda Gesslera.
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1.3.

Określenie przestrzennej struktury miejscowości

W miejscowości Kolonia Łomnicka wznosi się kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej
wybudowany w latach 1958-1963. Innym ważnym i wyróżniającym się obiektem jest strażnica OSP.
Większość domów jest wybudowana z czerwonej cegły, co było charakterystyczne dla terenu całej
gminy. Główne place we wsi to teren przed kościołem oraz plac przed strażnicą OSP.

Panorama Kolonii Łomnickiej (źródło: Parafia Wysoka)

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW
2.1.

Zasoby przyrodnicze

a) Walory krajobrazu, rzeźba terenu:


Krajobraz nizinny



Duża powierzchnia lasów

b) Stan środowiska:


Czyste powietrze



Nie ma źródeł zanieczyszczenia powietrza
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c) Walory szaty roślinnej:


Lasy bukowe, jodłowe, jesionowe

d) Cenne obiekty przyrodnicze:


300 letni dąb

e) Gleby:


V-VI klasa bonitacyjna i niższa, nieużytki

f) Kopaliny:


Piasek



Glina

2.2.

Zasoby kulturowe

a) Walory przestrzeni wiejskiej publicznej:


Sala OSP

b) Walory przestrzeni wiejskiej prywatnej:


Estetyczna zabudowa jednorodzinna z przydomowymi ogródkami

c) Miejsca, osoby, przedmioty kultu:


Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej



Figura Matki Boskiej Fatimskiej



Kapliczka Matki Bożej Różańcowej na początku wioski (przy posesji p. Stanitzok)



Krzyż w Brynicy na zakręcie (przy posesji p. Wolny)



Krzyż przy drodze do Kolonii Łomnickiej

d) Święta, odpusty, pielgrzymki:


Odpusty w miesiącach od 13 maja do 13 października

e) Legendy i przekazy


Legenda o powstaniu wsi



Przekazy mieszkańców o przebiegu II Wojny Światowej



Przekazy mieszkańców o życiu i pracy poprzednich pokoleń

f) Specyficzne nazwy:


Pyki, Folwark, Świerkla

g) Specyficzne potrawy:


Tradycyjna kuchnia śląska
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2.3.

Obiekty i tereny

a) Działki pod zabudowę mieszkaniową:


Na terenie wsi znajdują się działki prywatne pod zabudowę

b) Działki pod zabudowę letniskową:


Na terenach prywatnych

c) Pustostany:


2.4.

Istnieje kilka na prywatnych posesjach

Infrastruktura społeczna

a) Place publicznych spotkań, festynów:


Plac przykościelny



Plac przy sali OSP

b) Sale spotkań, świetlice:


Sala OSP

c) Miejsce uprawiania sportu:


Boisko sportowe

d) Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne:


Istnieje ścieżka rowerowa

e) Placówki opieki społecznej:


2.5.

Caritas parafialny, we wsi działa rodzinny dom dziecka

Infrastruktura techniczna

a) Wodociągi, kanalizacja:


Wieś w 100% zaopatrzona w wodociągi

b) Drogi:


Drogi powiatowe i gminne w 50% wyasfaltowane, oświetlone

c) Chodniki, parkingi, przystanki:


Parking przy kościele i trzy przystanki autobusowe

d) Sieć telefoniczna, dostęp do Internetu:


Bardzo dobra dostępność do telefonów stacjonarnych, dostęp do telefonii komórkowej oraz
Internetu ograniczony
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2.6.

Gospodarka, rolnictwo

a) Miejsca pracy:


Gospodarstwa rolne indywidualne



Inne miejsca pracy w zakładach, sklepach, biurach

b) Gospodarstwa rolne:


Indywidualne gospodarstwa rolne wielkości 5 - 15 ha



Indywidualne gospodarstwa rolne wielkości powyżej 30 ha

c) Uprawy, hodowle:


2.7.

Zboża, okopowe, trzoda chlewna, bydło

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
a) Środki finansowe



Fundusz Sołecki



Składki członków OSP na rzecz Stowarzyszenia

2.8.

Mieszkańcy, kapitał społeczny i ludzki
a) Ochotnicza Straż Pożarna – Strażacy
b) Rada Parafialna
c) Rada Sołecka
d) Grupa Odnowy Wsi – Strażacy
e) Rodzina opiekująca się Kapliczką Matki Bożej Różańcowej

2.9.

Informacje o wsi

a) Prasa Lokalna


Kulisy Powiatu



Telegraf



Nowa Trybuna Opolska

b) Internet


Lokalne strony internetowe – OOL.24, NTO, Parafia Wysoka
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Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej (źródło: Parafia Wysoka)

Strażnica OSP oraz nowy wóz OSP (źródło: Gmina Olesno)
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3. ANALIZA SWOT
Pozytywne

Negatywne

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

1.

Działająca we wsi OSP i świetlica przy OSP

1.

Waśnie sąsiedzkie

2.

Kościół filialny MBF i związana z nim

2.

Brak sprzętu sportowego i informatycznego

tradycja odpustów (figura

3.

Brak zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

z Fatimy)

4.

Brak sklepu

3.

Nowo powstałe boisko sportowe

5.

Niska jakość dróg dojazdowych

4.

Istniejąca

sprowadzona

infrastruktura

techniczna:

Czynniki wewnętrzne

wodociąg, telefony, oświetlenie
5.
6.
7.

We

wsi

działa

wielodzietna

rodzina

i

dróg

wewnątrz miejscowości
6.

Brak chodników we wsi

7.

Brak placu zabaw dla dzieci

zastępcza

8.

Brak kanalizacji

Rodzina zajmująca się Kapliczką Matki

9.

Brak połączenia komunikacyjnego z gminą

Bożej Różańcowej

10. Duża odległość do placówek edukacyjnych

Istniejące tereny leśne bogate w runo leśne i
tereny łowieckie (odstrzały dewizowe)

8.

300-letni dąb

9.

Położenie

11. Brak świadomości i potrzeby zmian wśród
mieszkańców wsi

wsi

z

dala

od

zakładów

przemysłowych, cisza, czyste powietrze
10. Przez

wieś

i kłopotliwy dojazd do nich

przebiega

gminny

12. Migracje mieszkańców wsi
13. Niebezpieczne ruiny gospodarstw zagrażające

szlak

rowerowy

mieszkańcom i psujące estetykę wsi
14. Nikły dostęp do Internetu

11. Udział mieszkańców wsi w imprezach
gminnych i OSP w zawodach strażackich
12. Współpraca z sąsiednią wsią Klekotna (gm.
Dobrodzień)

SZANSE

Czynniki zewnętrzne

1.

Pozyskanie

ZAGROŻENIA

środków

gminnych

1.

Niechęć do zmian w sposobie gospodarowania

i zewnętrznych

i otwarcia na nowe możliwości ze strony

2.

Pozyskanie sponsorów

mieszkańców

3.

Pozyskanie terenu gminnego na plac zabaw

2.

dla dzieci
4.

Planowana

i inne
budowa

przydomowych

oczyszczalni ścieków
5.

Niewystarczające zewnętrzne fundusze gminne

3.

Słaby przyrost naturalny

4.

Migracje ludności (zwłaszcza ludzi młodych)

Przyjazdy pielgrzymów do Kościoła Matki
Boskiej Fatimskiej

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

Strona 9

3.1.

Podsumowanie (Raport z przeprowadzonego badania ankietowego)
W dniach 10 – 13 lipca 2015 roku w Kolonii Łomnickiej przeprowadzono dobrowolne,

anonimowe badanie ankietowe dotyczące określenia najważniejszych, w opinii miejscowej ludności,
potrzeb wsi oraz poziomu zadowolenia z działań podejmowanych przez lokalną wspólnotę
samorządową w latach poprzednich (poniżej załączona została przeprowadzona ankieta).
Wśród mieszkańców rozprowadzono 55 kwestionariuszy ankietowych, odebrano 47
wypełnionych, co daje ponad 85% zwrotu.
Spośród ankietowanych 11 osób – 6 kobiet i 5 mężczyzn – deklarowało wiek do 30 roku
życia, 26 osób – 19 kobiet, 5 mężczyzn i 2 osoby nie podające swojej płci – wiek pomiędzy 30, a 60
rokiem życia. Na 9 osób badanych po 60 roku życia przypadało 6 kobiet, 2 mężczyzn i 1 osoba, która
nie podała swojej płci. Ogólnie 66% respondentów stanowiły kobiety, 25,5% mężczyźni, a 8,5%
respondentów nie podało swojej płci.
Wśród działań realizowanych we wsi w poprzednich latach mieszkańcy byli najbardziej
zadowoleni z:


remontu drogi na Klekotną – 93,6% ankietowanych,



remontu sali OSP – 78,7% ankietowanych,



boiska – 38,3% ankietowanych,



wyposażenia zaplecza kuchennego OSP – 34% ankietowanych,



imprez okolicznościowych – 29,8% ankietowanych;

Jedna osoba odpowiedziała, że najbardziej zadowolona jest z dostępu do Internetu oraz zakupu
samochodu dla OSP.
Na pytanie o wydatki z funduszu sołeckiego 66% badanych odpowiedziało, że został on
spożytkowany na najważniejsze potrzeby wsi, 17% było przeciwnego zdania, 6,4% udzieliło
odpowiedzi nie wiem, a 8,5% nie odpowiedziało w ogóle.
Organizowaniem imprez okolicznościowych we wsi było zainteresowanych 76,6%
respondentów, 10,6% nie wyrażało takiej chęci, 4,3% udzieliło odpowiedzi nie wiem, a 6,4% nie
odpowiedziało w ogóle.
Wśród ogółu ankietowanych aż 87,2% deklarowało uczestnictwo w zebraniach wiejskich,
a 10,6% przyznało, że w nich nie uczestniczy – pytani o konkretne powody wymieniali brak czasu
i konieczność sprawowania opieki nad dziećmi. Jedna osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi na
pytanie o uczestnictwo w zebraniach.
Jeśli chodzi o sposób zawiadamiania mieszkańców o działaniach podejmowanych we wsi
z pozyskanych w badaniu informacji wynika, że największej ilości respondentów – 63,8%
– odpowiada forma listy wysyłanej od mieszkańca do mieszkańca, 34% preferuje plakaty rozlepiane
we wsi, 27,7% chciałoby otrzymywać ulotki informacyjne w tej sprawie, a 25,5% oczekuje zaproszeń
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dostarczanych do ich domów. 6,4% pytanych osób uważało, że najlepiej byłoby uruchomić stronę
internetową wsi, na której można by było zamieścić potrzebne informacje.
Ankietowani mieszkańcy poproszeni o wymienienie dowolnych działań, które powinny być
realizowane we wsi w kolejnych latach, wymienili 23, najpilniejsze ich zdaniem, zadania do
wykonania. Listę najpilniejszych potrzeb i ilość respondentów, która je wskazała, przedstawia
poniższa tabela:

L.P.

DZIAŁANIE DO REALIZACJI

RESPONDENCI W %

1.

remonty dróg ogólnie

61,7%

2.

remonty dróg we wsi

31,9%

3.

wyposażenie boiska

12,8%

4.

kanalizacja

8,5%

5.

szybki Internet (światłowód we wsi)

6,4%

6.

lustro na ostrym zakręcie

6,4%

7.

plac zabaw

6,4%

8.

umieszczenie znaków z nr. posesji na skrzyżowaniach

6,4%

9.

Uprzątnięcie i zabezpieczenie zbiornika p. pożarowego

6,4%

10.

udrożnienie rowów (melioracja)

4,3%

11.

sprzęt muzyczny do OSP

4,3%

12.

integracja mieszkańców

4,3%

13.

malowanie dachu OSP

2,1%

14.

ogrodzenie przy Kościele

2,1%

15.

kostka na parkingu

2,1%

16.

stworzenie projektu na przydomowe oczyszczalnie ścieków

2,1%

17.

remont przystanku autobusowego

2,1%

18.

ścieżka rowerowa

2,1%

19.

oznakowanie miejscowości od strony Dobrodzienia

2,1%
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20.

zabezpieczenie niebezpiecznych pustostanów

2,1%

21.

strona internetowa wsi

2,1%

22.

imprezy okolicznościowe

2,1%

23.

kontener na gruz na koszt wsi

2,1%

Z analizowanego materiału wynika jasno, że sprawą pierwszorzędną dla ankietowanych
mieszkańców Kolonii Łomnickiej jest wyremontowanie dróg, zarówno dojazdowych, jak i
wewnętrznych. Potrzeba ta jest sygnalizowana przez obie płcie niezależnie od wieku. Natomiast
potrzeba wybudowania placu zabaw we wsi jest związana z wiekiem mieszkańców, zgłaszały ją
głównie osoby do 30 roku życia.
Na pytanie o chęć udzielenia pomocy w pracach na rzecz wsi zdecydowana większość
respondentów – 78,7% – odpowiedziała twierdząco, 17% odmówiło takiej pomocy, a 6,4%
respondentów nie odpowiedziało na to pytanie.
Ankietowani oferowali pomoc w różnych formach. W formie czynnej pomoc zadeklarowało
59,6%, a w zależności od potrzeb wsi 17% badanych. Pojedynczy respondenci oferowali pomoc przy
organizacji imprez, finansową, w postaci czasu i sprzętu oraz doradztwa. Jedna z osób ankietowanych
zaoferowała pracę na rzecz wsi pod warunkiem uzyskania za to wynagrodzenia.

3.2.

Podjęte działania na rzecz miejscowości Kolonia Łomnicka

W latach 2015 – 2020 w naszej miejscowości miało miejsce:
1. Wyposażenie zaplecza kuchennego w Sali OSP w sprzęt AGD:


Zmywarka gastronomiczna



Chłodziarko – zamrażarka



Zaparzacz do kawy



Patelnia uchylana



Okapy nierdzewne



Garnki ze stali nierdzewnej

2. Wyposażenie Sali OSP w:


Piec na gaz butlowy



Stoły składane i ławki



Wózek 3 półkowy



Szafę z drzwiami przesuwanymi



Panele
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3. Sala Ochotniczej Straży Pożarnej wyposażona została w:


Mundury wyjściowe dla Strażaków



Uzbrojenie osobiste Strażaka - hełmy



Sprzęt pożarniczy – rozdzielacz klinowy

4. W latach 2009 – 2015 w miejscowości dokonano:


Zakupu nagrzewnic do kościoła



Zakupu samochodu strażackiego



Zakupu bramy garażowej w Strażnicy



Zakupu piły spalinowej



Zakupu kosiarki żyłkowej



Zewnętrznego ocieplenia Strażnicy



Utworzenia boiska

Poniżej przedstawiona została ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców wsi Kolonia
Łomnicka, na podstawie której sporządzono powyższe podsumowanie.

Ankieta dla Mieszkańców Wsi Kolonia Łomnicka
Ankieta realizowana jest dla potrzeb określenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2015 – 2020,
jest anonimowa i ma na celu poznanie opinii mieszkańców.
1. Od ilu lat Pani/Pan zamieszkuje w Kolonii Łomnickiej?

2. Z których działań realizowanych w ostatnich latach jest Pani/Pan najbardziej zadowolony?
Prosimy zaznaczyć kilka odpowiedzi.
o
o
o
o
o
o
o

Remont Sali
Wyposażenie zaplecza kuchennego OSP
Wymiana bramy garażowej w OSP
Remont drogi na Klekotną
Imprezy okolicznościowe
Boisko
Inne, jakie?
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3. Czy fundusz sołecki był wydatkowany wg Pani/Pana na najważniejsze potrzeby wsi?
Tak

Nie

Nie wiem

4. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y organizowaniem imprez okolicznościowych?
Tak

Nie

Nie wiem

5. Czy uczestniczy Pani/Pan w zebraniach wiejskich?
Tak
Nie
Jeśli nie to dlaczego?

6. Jaka droga informacji o działaniach na rzecz wsi jest dla Pani/Pana odpowiednia?
o
o
o
o

Plakaty
Kwerenda (lista od mieszkańca do mieszkańca)
Zaproszenia dostarczane do domu
Inne – jakie?

7. Wymień jakie działania w latach 2015 – 2020 powinny być zrealizowane na wsi.
o
o
o
o
o

8. Czy wyrażasz chęć pomocy w pracach na rzecz Twojej wsi?
Tak
Nie
Jeśli tak to w jakiej formie.

Id: B446160E-D75C-49CD-A1B0-9DAC51A254AE. Podpisany

Strona 14

Podaj swoją płeć
o
o

Kobieta
Mężczyzna

Wiek
o
o
o
o
o
o

Do 18 lat
Do 30 lat
Do 40 lat
Do 50 lat
Do 60 lat
Powyżej 60 lat

Zebrane informacje zostaną wykorzystane do opracowania aktualnej Strategii Rozwoju naszej wsi.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Sołtys i Rada Sołecka Wsi Kolonia Łomnicka
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4. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
CELE:
1. Poprawa jakości życia (przedsięwzięcia niematerialne), a w szczególności:
a) Wzbogacenie życia kulturalnego
b) Rozwój sportu
c) Integracja mieszkańców
d) Promocja zdrowego stylu życia
e) Rozwój zasobów ludzkich
2. Poprawa standardu życia (przedsięwzięcia niematerialne), a w szczególności:
a) Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej:


Modernizacja obiektów sportowych



Rozwój i modernizacja terenów rekreacyjnych i miejsc spotkań

b) Rozwój i modernizowanie infrastruktury społecznej
c) Rozwój i modernizowanie infrastruktury technicznej:


Zwiększenie dostępu do komunikacji (transport i nie tylko – Internet, telefonia
komórkowa)



Poprawa bezpieczeństwa

3. Rozwój tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego, a w szczególności:
a) Kultywowanie lokalnych tradycji
b) Promocja wsi
c) Poprawa wizerunku wsi
d) Określenie i realizacja wizji wsi
4. Poprawa bytu (przedsięwzięcia ekonomiczne), a w szczególności:
a) Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej
b) Transport do zakładów pracy
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5. TABELA. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
CEL

1. Kultywowanie

2.

tradycji

PROJEKT

odpustowych Organizacja odpustów i festynów dla mieszkańców

MBF 13.05 - 13.10 oraz Dni Fatimskich

i pielgrzymów

w pozostałych miesiącach

Zorganizowanie

Promowanie wsi na zewnątrz pod kątem

parafialnych: Św. Floriana, Św. Cecylii, odpustów

imprez

wiejskich

i

spotkań

MBF, festynów, dożynek, spotkań dla Wspólnoty

kultu maryjnego

Maryjnej i Ministrantów, Chorych i Seniorów.
Założenie strony internetowej wsi i stałe jej
uaktualnianie

1. Poprawa infrastruktury technicznej wsi

Remont nawierzchni dróg dojazdowych i dróg

2. Zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w przysiółkach
Budowa chodnika wzdłuż wsi

publicznej
3. Utworzenie

plenerowego

miejsca Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa placu zabaw i plenerowego miejsca spotkań

spotkań mieszkańców.
4. Poprawa stanu środowiska naturalnego

mieszkańców wsi
Zakładanie

przez

mieszkańców

ekologicznego

ogrzewania domów

1. Stworzenie

oferty

kulturalnej, Wyposażenie

placu

zabaw

w

certyfikowane

edukacyjnej i rozrywkowej dla wsi urządzenia
2.

(dzieci i młodzieży)

Wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP w sprzęt

Organizacja do działania na rzecz wsi

informatyczny oraz sprzęt muzyczny
Organizacja

zajęć

edukacyjnych

dla

dzieci

i młodzieży przez wolontariuszy
Organizacja wypoczynku feryjnego i letniego dla
dzieci, zabaw, mikołajków
Mobilizacja mieszkańców do wiosennego sprzątania
całej wioski
Zorganizowanie

spotkania

wiejskiego

i przedstawienie idei rozwoju wsi i jej potrzeb
Założenie strony internetowej wsi
1.
2.
3.

Pozyskiwanie funduszy na zadania rozwoju

Uzyskanie wiedzy i umiejętności na temat pisania

wsi

projektów i pozyskiwanie funduszy z różnorodnych

Zdobywanie

wiedzy,

umiejętności

fundacji, Lidera, PROW

i doświadczeń przez mieszkańców wsi

Uczestnictwo mieszkańców wsi w szkoleniach

Zarobkowanie przez mieszkańców wsi

i warsztatach
Organizacja

imprez

kulturalnych

w

celach

zarobkowych
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6. TABELA. HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ
Projekt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Organizacja odpustów MBF dla
mieszkańców i pielgrzymów oraz
spotkań parafialnych: Św. Cecylii, Św.
Floriana, spotkań opłatkowych dla
Wspólnoty Maryjnej i Ministrantów
oraz Chorych i Seniorów.
Organizacja
imprez
wiejskich
i kulturalnych: Festynów, Dożynek
Wiejskich, zabaw tanecznych, Dnia
Kobiet itp.
Założenie strony internetowej wsi i stałe
jej uaktualnianie.
Remont nawierzchni dróg dojazdowych
i dróg w przysiółkach.
Budowa chodnika wzdłuż wsi.
Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Budowa placu zabaw i plenerowego
miejsca spotkań mieszkańców wsi.
Zakładanie
przez
mieszkańców
ekologicznego ogrzewania domów.
Wyposażenie
placu
zabaw
w certyfikowane urządzenia.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP
w sprzęt informatyczny i sprzęt
muzyczny.
Organizacja zajęć edukacyjnych dla
dzieci
i
młodzieży
związanych
z bezpieczeństwem i zagrożeniami.
Organizacja wypoczynku feryjnego
i letniego dla dzieci, zabaw,
mikołajków.
Organizacja kursów: kucharskiego
Propagowanie zdrowego stylu życia –
spotkania sportowe.
Zorganizowanie spotkania wiejskiego
i przedstawienie idei rozwoju wsi i jej
potrzeby.
Mobilizacja
mieszkańców
do
wiosennego sprzątania całej wioski.
Uzyskanie wiedzy i umiejętności na
temat pisania projektów i pozyskiwanie
funduszy z różnorodnych źródeł.
Uczestnictwo
mieszkańców
wsi
w szkoleniach i warsztatach.
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7. TABELA. KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Projekt
Organizacja odpustów MBF oraz spotkań

Źródło finansowania projektu
Środki własne Sołectwa

parafialnych: Św. Cecylii, Św. Floriana, spotkań
opłatkowych dla Wspólnoty Maryjnej
i Ministrantów oraz Chorych i Seniorów.
Organizacja imprez wiejskich

Środki własne Sołectwa / Finansowanie zewnętrzne

i kulturalnych: Festynów, Dożynek Wiejskich,
zabaw tanecznych, Dnia Kobiet itp.
Założenie strony internetowej wsi i stałe jej

Środki własne Sołectwa / Finansowanie zewnętrzne

uaktualnianie.
Remont nawierzchni dróg dojazdowych i dróg
w przysiółkach.

Środki gminne / Środki powiatowe / Programy
Operacyjne Województwa Opolskiego /
Regionalne i Ponadregionalne Programy
Operacyjne

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Środki gminne / Środki powiatowe / Programy
Operacyjne Województwa Opolskiego /
Regionalne i Ponadregionalne Programy
Operacyjne

Wyposażenie placu zabaw w certyfikowane

Fundusz Sołecki

urządzenia.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP

Finansowanie zewnętrzne

w sprzęt informatyczny.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP

Fundusz Sołecki

w sprzęt muzyczny.
Organizacja wypoczynku feryjnego

Środki własne Sołectwa / Finansowanie zewnętrzne

i letniego dla dzieci, zabaw, mikołajków.
Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci

Środki własne Sołectwa / Finansowanie zewnętrzne

i młodzieży związanych z bezpieczeństwem
i zagrożeniami.
Organizacja kursów: kucharskiego
Mobilizacja mieszkańców do wiosennego

Finansowanie zewnętrzne
Środki własne Sołectwa

sprzątania wioski
Uczestnictwo mieszkańców wsi w szkoleniach

Finansowanie zewnętrzne

i warsztatach.
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